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УЗ НОВИ БРОЈ

“С

цена” којом се опраштамо од ове, чини ми
се, значајне и занимљиве театарске године,
посматрано из уредничког угла, заокружује
један временски период рада, али је истовремено и
пример усклађивања теоријски дефинисаног концепта и практичног остварења жељеног. Одувек смо као
редакција настојали да у сваки број уврстимо интервјуе или приче о најбитнијим позоришним ствараоцима данашњице, да из посебног угла говоримо о важним догађајима и фестивалима, да отварамо врата
новим темама и теоријским приступима, те да се бавимо комплексним питањима савременог стваралаштва
које није заборавило корен из којег потиче или темељ
на који је наслоњено.
У овом броју читалачкој пажњи препоручујем оз
биљан критичарски поглед на Београдски интернацио
нални театараски фестивал – Битеф, чије 53. издање
већина позоришних посленика и публике сматра јед
ним од најбољих и најкохерентнијих у концепцијском
смислу. Прихватајући као полазну основу за разго
вор тезу Александра Милосављевића да су представе
53. Битефа формирале два тока – неке су афирмисале
имерзивно позориште, а друге сведочиле о најтрауматичнијим моментима савременог друштвеног и политичког тренутка и код нас и у свету, критичари Марина Миливојевић Мађарев, Александар Милосављевић и Андреј Чањи сачинили су анализу догађаја на

Битефу, која ће сигурно заинтересовати читаоце, али
ће бити кориштена и за нека каснија ишчитавања и
истраживања.
Александар Денић је сценограф који је одавно,
радећи у најзначајнијим европским театрима, потврдио своју класу, па је можда и незаслужено тек сада
добио значајан простор у једном позоришном часопису
који излази у Србији. Блок посвећен овом сценографу
светског гласа, уз свеобухватност и подробност анализе
поцеса настанка сценографских остварења и утицаја
сценографије на представу, доноси и лични став Александра Денића о театру данашњице.
Важан сегмент новог броја “Сцене” је и почетак
објављивања драматизација насталих према делима
Боре Станковића, једног од најзначајнијих српских
прозаиста, чија дела одвајкада имају и свој позоришни живот.
Уз неколико занимљивих теоријских текстова,
приказа књига и реминисценција на фестивале у сталним рубрикама, ту је и блок посвећен савременим свет
ским драматичарима, у којем објављујемо текст руске
списатељице Жанар Кусаинове.
Све у свему пред вама је, веујем, свеска часописа
“Сцена” у чијем садржају ћете уживати.

Савремени светски драматичари

Жанар Кусаинова
Жанар Кусаинова

С
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ЖАНАР КУСАИНОВА
писатељица-драматург. Рођена у Алма-Ати.
Завршила Санктпетербуршки државни универзитет за филм и ТВ. Специјалност –
сценаристкиња.
Њена књига Мој тата пуши само Беломор
добила је награду “Рукопис 2013”, као и награду “Жива књига”. Пише позоришне комаде и
сценарија за филмове.
Ауторка је десет драмских дела, измећу
осталих, Срећа ће да постоји увек, Ђавоља музика. Пенелопа (радио драма), Прича о Новој
години. Проза јој је објављивана у часописима Нева, Простор. Лауреаткиња је фестивала
“Драма слем 2007”.
О себи: Ја сам мама, имам кћерку, скоро
јој је четири године. Она и ја волимо да смишљамо различите приче, на пример, о доживљајима невидљивих вукова. Важно о мени је да волим људе. Свиђа ми се да их гледам и слушам.
Волим да бирам поклоне, да пишем о њима. И
још – волим свет у којем живим, волим људе
међу којима живим, волим оно што се већ догодило у мом животу и оно што ће да се догоди. Волим оне које сам срела и оне које ћу тек
да сретнем. Ја сам срећан човек.
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Жанар Кусаинова

Видети како одлеће
Тамоаканина душа
(ИЗМЕЂУ ПРОЗЕ И ПОЗОРИШНОГ КОМАДА)

Превод са руског > проф. Олга Маринковић
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ПРВИ ДЕО
Сећам се јасно...
Имала сам шест година.
Он седам.
Крили смо се у некој шупи, на крају нашег планинског засеока, у којем није било ничег сем прашине,
камења, хладног ветра.
Он је извадио из џепа неког малецког гуштера.
Он се узалудно врпољио у његовим рукама.
Он је покушавао да се ишчупа, да се спасе.
Ја сам ћутала, било ми је страшно да га посматрам.
Обамрла сам од страха.
Он је завирио у моје очи својим тамним, тужним.
– Гледај, он је жив! А сада... – Учинио је оштар покрет
рукама и гуштер је престао да се копрца у његовим
рукама. Укочио се.
Он га је посматрао онако како посматрају истраживачи и научници.
Он је умро, рекао је.
Ја сам ћутала. Ја сам се плашила.
Смрт ме је плашила. Како је то могуће? Малочас је
био жив и после само једне секунде...
Дечак – мој сусед, усамљен, тужан, плашио ме је
као смрт.
Али да одем нисам могла. Нисам могла да га оставим самог у тузи и усамљености.
Он је извадио из џепа прљаво, мало напрсло увеличавајуће стакло. Обрисао га је својом запрљаном
кошуљом. И почео да гледа тело сићушног гуштера.
Стала сам поред њега, неколико пута сам завирила
преко рамена.
– Шта желиш да видиш, најзад нисам издржала и упитала сам.
– Желим да видим како одлеће душа, одговорио је
дечак.

Стајали смо још неколико минута, али ништа нисмо видели.
– Моја мама је умрла пре недељу дана. Бака каже да
је њена душа одлетела. Ја желим да схватим како
се то дешава. И може ли да се ухвати одлетела душа... рекао ми је дечак.
Ухватити одлетелу душу, поновила сам за њим.
Сахранили смо малог гуштера.
Огледе дечак више није понављао.
А после смо дуго седели на обали планинске реке.
Био је крај јесени, лишће је одавно опало и голе
гране дрвећа личиле су на животињске канџе.
Разговарали смо о томе, на пример, куда нестаје
душа када умиремо. И шта се дешава с њом када
спавамо. И о нечем сличном смо разговарали.
Мој друг је био очајан. Хтео је да схвати шта је то
смрт. И није могао. Када би питао одрасле, они су
прећуткивали, или, што је још горе, почели би да
шушкетају и да га сажаљевају.
И то је било најтеже.
Нама се чинило да одрасли скривају од нас неку
тајну, или да ни сами не знају ништа о смрти.
И то је било најстрашније.
Отада је прошло много времена. Мој друг је постао
лекар, одличан дечји лекар. А одговоре на питања
о души нема као и раније. Немам ни ја.

ДРУГИ ДЕО
Она. Треба да разговарам с тобом. Морам. Иначе
ћу да полудим.
Од чега бих почела?
Ја хоћу да чујем твој глас, да те видим, да осетим
да смо опет на истом таласу. Да смо заједно, ја бих
желела...
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Ти си био брат мога оца. Једном, тада сам имала пет
година... Отац је лежао у затвору, издржавао казну.

А затим си долазио опет.

Ти си се појавио у нашој кући баш тада, месец дана
пошто су оца одвели, почео си да живиш са мамом.
На чивилуку је висио твој огртач, твоје ствари су
замениле татине у орману. Ти и моја мама.

И у слободне дане, када су другу децу узимали, ја
сам остајала сама.

Ускоро се отац вратио. Ушао је у кућу, уморан, прерано оседели лав, имао је камене очи, ушао је и угледао тебе, седео си на његовом месту и јео боршч.
Отац је сео поред тебе.
Отац је пушио и отресао пепео у твој боршч, пикавце гасио у твом тањиру. Пушио је и ћутећи те гледао.
А ти си уплашено ћутао, седео си оборене главе.
Ниси подизао поглед. Мама ти је сама изнела ства
ри. Рекла је да одеш. И ти си отишао.
Рођени брат мога оца.
И мама је трудна са тобом.
И ми смо почели да живимо са оцем. Али то није
био живот. То је била мора, он је пио, грабио нож,
претио нам, могао би да нас покоље и једном ме је
посекао. Моја колена, моје дланове. Чак сам била
срећна што сам се нашла у болници. То је био предах од чемера.
Лекарима сам говорила да сам се сама случајно посекла.
Ускоро се отац опет нашао у затвору. Мама је родила дете, поново се удала за неког, отпутовала некуд, ја сам се обрела у интернату. А ти си долазио
код мене у интернат, у слободне дане. Понекад си
ме узимао, понекад остављао.

И поново нестајао на дуго време.

Ја сам те чекала, све време сам те чекала. Све до
сада слободни дани су за мене мала смрт. Умрети,
васкрснути, поново умрети. Умрети, васкрснути,
поново умрети... И чекати, све време чекати када
ћеш да се појавиш, чекати...
Једном сам чула како си разговарао са мојом мамом.
Питао си – Да ли бар знаш ко је отац твоје ћерке?
(Показао си на мене, претварала сам се да спавам.)
Она је одговорила – Не знам, можда си ти...
Завијао си као вук. – Ти си гадура, ђубре, удавио
бих те, како можеш тако! Ти и мој брат!
А мама је ћутала, мама се осмехивала.
Мами је, изгледа, било свеједно.
Она не зна, нико не зна. Ја сам те убила. Својим ру
кама.
Кад сам завршила школу, отишла сам из интерната, а онда се испоставило да имаш рак. Па, ту сам
ти затребала, наравно. Неговала сам те.
И сви твоји пријатељи су говорили, Боже мој, па она
је светица, делија, напустила је све своје послове,
своју младост је прострла под твоје ноге. Она ти тако одано гледа у очи, она те толико воли. Ти си био
дирнут због моје верности и преданости.

Ја сам се навикла да те чекам. Због тога што нико
сем тебе није долазио.

А ја сам брисала твоје чело мокро од зноја, прала
твоје руке и сећала се своје бескрајне усамљености
у интернату, када сам по киши и снегу седела на
клупи испред главног улаза и чекала, месецима,
годинама, а тебе није било.

Ништа није страшније од празних надања.

Мржња. Очајање, умор. Похлепна љубав.

Говорио си да ниси спреман да ме узмеш... да ниси
спреман да будеш мој старатељ. Ниси спреман.

Једном сам се некако попела на кров и викала да
ћу да се бацим ако не дођеш.
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А директор интерната је опрезно милео по крову и
обећавао, обећавао, обећавао. Ничега се није плашио наш директор, па он је већ навикнут на такве
ствари, ипак није први дан у интернату.
Мени су обећавали да ћеш ти да дођеш, да су ти већ
јавили телефоном. Али...
А сад си болестан, сад сам ја теби потребна, сад си
ти на мом месту. Ти си понижен. Требало је помоћи,
мојим милосрђем и мојом добротом. Ти се стидиш
зато што сам ти ја опростила, зато што сам све заборавила.
Молио си ме – Опрости.
Молио си за истински опроштај, због тога што си
схватао да је мој осмех извештачен, да је у мени
лед и хладноћа.
Лекари су ми рекли да си неизлечив. Болови су били такви да већ ништа није помагало. Већ си и сам
желео да умреш. Сам си ми рекао, молио си да ти
дам празан шприц, ево га, на ноћном сточићу. Помози да дохватим. А ја нисам дала. Прећутала сам.
И онда сам заиста опростила, зато што није могло
другачије.
Требало је отпустити.
Отпустити.
И кад су ти опет стављали капаљку, а ја седела поред, видела сам да ће лек из капаљке веома, веома
брзо нестати. И ето, она је већ празна. У њој је ваздух.
Изашла сам тобоже да пушим. Дуго сам стајала у
дворишту и пушила. Чекала сам када ће већ једном... Пушила сам и чекала. Као онда у детињству,
опет хиљадугодишње очекивање. Да не би патио...
А затим сам ушла...
И медицинска сестра бледог лица ми је нешто, саучешће, опростите, он је умро док вас није било.
Медицинска сестра млада, то јој је прва смрт. Тек
што је из школе, руке јој дрхте.

А ја климам главом, ћутке, климам.
Мени то није прва смрт и није једина. Ја сваке недеље умирем и васкрсавам, чекам, чекам, чекам.
Васкрсавам и умирем.
Онај ко је често умирао, лако и убија.
Једноставно сам хтела да му се муке прекрате, да
више не пати, али убица увек себи налази оправдање.
Када си већ умро, лекари, медицинске сестре су се
ужурбали, па уобичајени медицински послови. Ја
сам стајала у шоку. Лекар ме је одвео устрану, звао
спремачицу, рекао јој – Узми је себи као помоћницу, нека пере степенице, нека пере док се не смири. И пази на њу, јер би могла у таквом стању да се
баци кроз прозор.
Ето, ја сам прала подове, прала-прала-прала-прала-прала-прала.
(У рукама глумице појављује се из ваздуха четка са
дршком и крпа. Она пере подове, лети као вештица
са метлом. И понавља као магичну формулу прала-прала-прала – она је у трансу...)
(Појављују се неке старице, у рукама су им нити,
дуга клупчад. Оне преду предиво.)
СТАРИЦЕ: Дух је залутао на огледалу мора, где су светлост и сенке, где су одрази крила и копита, где је рат
и туга, где су помирење и прихватање. Љубавне заклетве нису изречене, али је она – љубав – бесконачна и нема краја. Умрли, који су волели, настављају
да воле, умрли који мрзе, мрзе и даље. Јер не гледа
око, него душа види, не чује ухо, него душа. И тело,
остављено, није препрека животу душе...
ОНА: Значи да ја живим, а живим ли? Која је сада година, која је држава? Где смо сви ми? Линије су прекинуте, зидови порушени. А ја стално седим на узици.
Онај који би могао својим праштањем да ме отпу
сти – умро је, па и да ми је опростио... то ништа не
би променило. Ја сама себи не могу да опростим.
СТАРИЦЕ: Хоћеш ли да ти ми опростимо?
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ОНА: Опростите. Само то ми ништа неће дати. Ја сам
убила човека, оног, који ме је волео, који ме је сажаљевао, одгајао... Па шипак ме је он одгајао и сажаљевао... шипак... ја сам све измислила, слагала...
Стално чекам, чекам, чекам... њега чекам, његове
речи, топлину.

ТРЕЋИ ДЕО
То је већ одрасло доба.
Тек сам завршила високу школу, радила у новинама.
Послали су ме у неки рударски градић. Да пишем
о разним социјалним проблемима.
А ја сам хтела о филму – култур-мултур. О позоришту и сновима. О Паризу и Берлину, о тако нечем...
“Она је желела да живи на Менхетну.”
На станици ме је сачекао Тимур, мој вршњак, висок момак са ожиљком на лицу. Он је говорио, мој
диктафон је записивао. Ја у почетку нисам слушала. И сама сам из сличног места. И шта би ми он
могао рећи, што ја сама нисам знала. Ја сам могла
њему да дам интервју.
И још састанак синдиката. Уморни, измучени људи.
И осећање кривице, а шта бих ја могла да учиним?
Океј, написаћу неколико чланчића за новине, прекосутра ће се њима обрисати, умотаће у њих саламу. Ако негде нађу.
Пролазили смо поред рударских окана, спремишта
за угаљ, до сада се сећам мириса.
И посебан шик – пушење тамо где је забрањено.
Мирног лица.
Питао је – Да ли ти је лоше? Или код вас у престоници...

Ја сам ћутке узела цигарету из његов руке и почела
да пушим. Гледајући га у очи.
Он је говорио о штрајковима, о прашини и екологији.
А ја сам га гледала у очи.
Он је предложио да се увучемо у окно.
Да ли ти је лоше?
А ја, градска будала, била сам његова једина разонода. Мучећи мене, он је мучио оне који...
Није ми лоше.
Моје једине модерне фармерке. Врло важно.
Завукла сам се. Мрачно и хладно. Страшно. Јако
страшно.
Угасио ми се фењер. Заостала сам за Тимуром, тачније. Он је намерно збрисао од мене.
Нисам више никуд ишла.
Једноставно сам села на земљу, ма да, о чему ја то...
каква земља испод земље...
Париз и Лондон. Филм. Широки екрани, блистави
срећни осмеси.
Тимур дуго није долазио по мене. Он ми се ругао.
Светио се.
Код нас је крајње сиромаштво и несрећа, код нас
гину људи, а ви тамо, у престоници пијете коктел
и долче вита.
Чак нисам ни покушавала да му објасним са сам и
сама из провинције и тачно тако...
На диктафону ми је био снимак Жане Агузарове
“Стари хотел”. Почела сам да га вртим. Ћутећи. Без
суза.
Он се вратио.
Ти плачеш?
Не. Само сам уморна.
Ти овај...
Ништа страшно. Ја сам будала.
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Хоћеш да пушимо? Ја знам да се ту не сме. Све ће
да експлодира и изгори.
Да пушимо.
Јаке су.
Извукли смо се из шахта. Била сам сва црна.
Имаш ли у шта да се пресвучеш? Немаш? Хајдемо
код мене. Опраћеш.
Пошла сам.
Код њега у дому мали лавор и комад домаћег сапуна. Дао ми је некакву кошуљу.
Смејао се.
Могло би да се помисли да само што смо оно, а сада ти идеш у мојој кошуљи после онога.
Он се плашио да изговори ту реч. Стидео се. Можда уопште никад није ни имао оно. Ко га зна.
Ни ја.
И да сам била храбрија, малчице храбрија.
Не, нисам га пољубила. И он... иако је неко подрхтавање ваздуха било између нас и месечева светлост је блистала посебно те ноћи, као никад.
Сушили смо моју одећу изнад гасне пећи. Спалили
смо мајицу.
Он је рекао да кошуљу могу да задржим.
Он ме је пратио на станицу.
Ишли смо ћутећи.
Оставила сам му број телефона у последњем тренутку.
Он ме је ипак загрлио и наша лица су била јако, јако близу. И да сам била малчице храбрија.
Али... дођавола, са мном је увек тако.
Кроз пар дана сазнала сам да се у његовом руднику
опет десила несрећа. Обична ствар, да.
Списак погинулих нисам гледала. Нисам могла.
Само сам се срозала по зиду и запалила. Много сам
пушила.

И нека све експлодира и гори.
Ноћу сам грлила његову кошуљу, грдила себе, зашто
нисам храбра! Десио би се бар кратак пољубац, бар
нешто.
Кроз четири дана, опет ноћу, кад последњи празни
трамваји бучно, као да захтевају нешто немогуће,
звоне у хладној тмини, неко ми је позвонио телефоном.
Зграбила сам. Притисла, плашила сам се да дишем.
Ћутање.
Нисам издржала прва.
То си ти? То си ти? Реци ми! То си ти?
Ћутање.
Ћутање.
Ћутање.
Шапутала сам молитвено и врело.
То си ти?
Слушалица је спуштена.
И више никад. И више никад.
И више...

ЧЕТВРТИ ДЕО
Мирис јоргована. Мирис смрти.
Ти си био чувени астроном, познавалац звезданих
паучина и небеских редака.
Умео си сваку нит у космосу да ухватиш за танак
крај.
И девојке су губиле памет гледајући те, свака је желела да ти падне око врата.
Али ти...
Учитељ и патријарх
44, зар не?
Када су те сахрањивали, био је пролећни дан!
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Када су те сахрањивали, цветао је јоргован.
Цео град је потонуо у јорговану.
И на сахрану су донели море јоргована.
Јоргован је падао с неба, као звезде.
Тај мирис. Моја коса, моја одећа, моје трепавице,
руке, ваздух, чак сунчева светлост. Све је прожето
јоргованом.
Мирис се ширио, мирис је гушио. Мирис је прогонио.
Кажем, град је потонуо у јорговану.
Немогуће је ни опрати се, ни обрисати. Иако и из
душе дуго штрчи. Никако. Твоја смрт се упила у
моју кожу, никако се не може опрати. Осећам мирис, видим смрт.
Твоја смрт се упила у моју кожу. Заувек.
И ово цвеће. Кад цвеће вене, почиње да рђа. Пред
погибијом – тежња ка боји крви, боји земље.
Затим земљана боја. Земља.
Говорио си ми да ме не волиш.
Теби су лекари говорили да је рак. Као да ме је ударила струја кад сам чула.
Брат мога оца. Мој старалац. Његова смрт. Као да
поново све иде у круг. Као да се моја прича понавља.
Само што је уместо стараоца сада вољени човек.
Највољенији, мој једини. Онај којег сам целог живота тражила и коме нисам потребна.
Ја поново чекам. И сваки дан мог живота је онај када друге воде кући, а ја чекам. Умрети-ускрснути,
удисај-издисај. Некад извршен злочин и могућност
искупљења. Одиграти нову игру и победити смрт.
Обећао си да ћеш се вратити из болнице и позвати.
Рекао си да ће све бити добро.
Видела сам те само једном у животу. А после само
позиви телефоном.

Ти никада ниси звао. Иако си обећао. У мом мобилном је твоја једина смс порука мени. Безосећајна и
празна као учтивост келнера.
Тих дана, тих дана кад сам угледала шта је она девојка, твоја девојка, написала у ЦЦ, да је она твоја
будућа жена и још, на фејсбуку си јој на зиду написао – Драга и вољена. И окачио вашу заједничку
слику.
Написала сам анонимну вест о томе да сам умрла.
Да, ја сам умрла.
Ја сам до сада умрла. И у огромном свету моје је
залутало тело.
Рекла сам да нећу доћи.
Иако сам обећала и ми смо се договарали. Рекла
сам да нећу да сметам.
Ти си псовао и викао на мене. Речи нисам чула, само интонацију.
Ја сам теби дала све што сам имала.
Да би те спасли.
Када си умро, цео град је био затрпан јоргованом.
Будале су говориле да је то снег, да је то зима.
А ја сам говорила да ми је врућина, да ми је јако
загушљиво. Хтела бих да свучем тело као зимски
капут у лето. Сећате се, кад си мали, а довукли су
те у продавницу где је топло и терају те да пробаш
огромни тешки капут. Ти си као медвед. Хтео би да
свучеш тело као зимски капут и да одлетиш.
Негде – у левом боку ме боли.
Тај мирис немогуће је испрати.
Прошло је много дана, али ја не знам, у мени је
стално дан твоје смрти, чак и кад се осмехујем и
смејем. Твоја је смрт танка змијица, она се населила у мојим грудима и једе ме изнутра.
И још твоје речи – Између нас нема ничег, ти све
измишљаш.
Једном сам видела ону девојку, која, о којој. И која је.
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То је већ после онога кад. Чини ми се да су прошле
две године од твоје смрти. Или година. Не сећам
се. Време не рачунам. Сваки дан је онај дан када
те нема.
То је била нека представа у којој је она играла. Гледала сам је, трудила се да не повичем и да не заплачем. Мирисао је јоргован, огромни букети, испуњавали су ту салу, сваку ћелију мојих плућа, постало
је немогуће дисати, бацила сам поглед на руке, али
њих није било, није било моје косе ни мојих ногу.
Мене није остало. Само морска пена јоргована.
Врело је. Загушљиво. Чак када на главу пада снег.
Она девојка која. Она девојка...
Бубњеви у мојим грудима бију као да ће ми сломити срце.
Еј, ледени прсти, који цепају на делове.
Она девојка ме је погледала. Она ме је пажљиво погледала.
Ја не знам шта је она желела да ми каже.
Сигурно ништа.
Гледала сам је као што ратни другови из истог пука посматрају оног једног који је преживео после
дугог грозничавог покоља у мраку.
Није било срџбе, увреде и љубоморе.
Због тога што смо биле као сестре, птићи пеликана.
Кажу да у доба глади пеликан кида своје срце да би
нахранио своје птиће.
Ти си нас хранио својим срцем. Ти си ме чувао. Изолда црнокоса, Изолда светлокоса.
Наусикаја и Пенелопа.
Ја осећам укус твоје крви на својим уснама.
Умирао си и непрестано ме лагао да је све у реду,
да се опорављаш, да је остала само једна операција
и готово. Да ја не бих плакала.
Да не бих плакала.

Ти си први осетио да сам ја тада умрла. Оног дана, сећаш се? Кад сам рекла да нећу доћи и нећу
да сметам. И сав новац који сам одвајала за путовање, послала сам теби за лечење. Ти онда ништа
ниси рекао. Осетио си да не треба. Боље је оћутати.
Само сам се стисла као абортирани ембрион, пред
непознатим и неизбежним.
И да не вичем.
Ти...
Једном, већ после твоје смрти, била сам у неком
граду, тамо ми је један човек донео букет јоргована.
Мирис смрти.
Донео је, невини младић, који је носио отров не
знајући то.
Он се смешио. Он је кокетовао.
Ја сам узела тај букет. Отишла сам од тог момка.
Будале говоре да снег не личи на...
Да сувише измишљам.
Тог часа пошла ми је крв из носа.
Пред очима ми је био мрак.
Бели цветови су испрљани крвљу.
Крв је капала на њих. Требало је забацити главу,
подићи, да не...
Али ја то нисам учинила. Због тога што сам знала
да ће ме мирис јоргована ипак наћи.
И кад умрем, биће много јоргована. Желим да умрем сунчаног дана и да ме сахране по лепом времену, да се људи не смрзавају под кишом или снегом.
И да не трпе врућину.
Она се, као талас који ће некад морати да потопи
древни град, крије у океану и чека свој час. Талас
скупља снагу, тражи тајне путеве да би што брже,
најкраће и муњевито...
Ти си се плашио смрти. Зато што ниси имао деце.
Ти ниси оставио живота за собом.
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И оног дана кад сам ти написала да желим твоје дете, неко ме је позвао са непознатог броја. Звао је на
мобилни, дуго и узнемиравајуће. Ја сам притискала
тастере, хтела сам да одговорим, али не...
А можда си то био ти?! То је моја омиљена недоумица, па ја сам жива због тога што постоји та недоумица и могућност...
Видела сам твој последњи запис, као интервју, пред
саму смрт, ти си се осмехивао. То је добро.
Говорио си о звездама, о кометама. Нешто тако.
Шалио си се да су астрономи сектанти, да су наша
открића разумљива и позната само нама самима.
Ја сам баба-девојка. После мог живота неће остати
ништа осим...
Кратка смс порука у мом телефону.
Мирис јоргована. Дарежљиви убица. Он ми је испричао да не постоје границе између нас, наша тела су
само привид, само привременост. Душе су недељиве у бесконачној бујици светлости. Нема граница
између наших душа. И пошто је опна спала, пошто
си скинуо тешки капут, ти никуд не нестајеш, ти си
талас у бујици светлости, у бујици мириса јоргована.

КРАЈ

Ти и ја и она девојка која, и онај старац и она жена
риђе косе и пас и...
У бујици. Сви смо ми у бујици.
Ти знаш, ипак је тело тешки терет. Оно подсећа моју
душу да је она усамљена. Ноћима гледам порно филмове, милујем себе, замишљам да си то ти.
А затим...
Кад се у глави разбистри...

Дође ми да скочим кроз прозор.
Као да би то могло нешто да заустави. Ма колико се трудила.
Ја сам хтела твоје дете.
Ја сам непотребна, невољена, мртва...
Хтела сам твоје дете. А ако си то ти позивао?
Ако си? Мирис јоргована. Смрт и нада. Смрт
и нада.
Финале
Светло се гаси. Мрак.
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Пише > Милош Латиновић
Драматуршка белешка

О смрти и јоргованима

Т

екст Видети како одлеће Тамоаканина душа руске
списатељице Жанар Кусаинове одређује ауторкина
“дилема” истакнута у поднаслову дела, која ову литерарну структуру одређује као творевину између прозе и позоришног комада. Дакако, све је то осмишљено
као списатељичина игра или, тачније, “двоструки аксл” који попут спирала омогућује приступ за инсценацију овог комада. Сама прича, животна сторија жене
од њеног најранијег детињства до зрелих година, нуди
одређену могућност приступа, инсценације и самим тим
разрешења овог занимљивог комада. На другој страни,
остављена је слобода размаштавања редитељу или реализатору приче на основу предлошка Кусаинове да
спроведе свој наум упаво кроз лично позиционирање
унутар ове тужно-горке приче.
Не може се рећи да је позоришни комад Видети
како одлеће Тамоаканина душа посебно оригиналан ни
по форми ни по сижеу, али свакако је инспиративан и
потентан за сценско упризорење, јер универзална трагичност приче о човековој неснађености у суровим релацијама данашњице свакако завређује театарску обраду,
истраживање, сценско исцртавање. Пред нама је прича
која можда не припада свима нама, није на срећу део
наших живота, али нас се свакако тиче.
Посебан акценат Жанар Кусаинова ставља на сагледавање сложених породичних односа у оквиру којих
разматра проблеме мучног одрастања, напетих мушко-женских и истополних односа, генерацијских ре-

лација и неразумевања, неостварених љубави, снова и
нереалних очекивања. То је, и поред краткоће текста,
прегнантна структура којој треба глумачка виртуозност
што је још један од разлога да се на овај текст обрати
посебна пажња.
Језик драме је комплексан у сваком погледу и понекад се чини заморним, јер долази из чврсте монолошке
структуре, али то заправо није, пошто су очигледна ме
ста могућег укључивања/дејства других глумаца. Јасно
је да ово није монодрама, мада је наглашена доминација
“приповедача” у релацији са осталим ликовима драме.
Стална понављања делују као несавршеност, као
нагомилавање и оптерећење за реализацију, али ако се
проникне у суштину лика приповедача, недвосмислено је уочљив и прецизно исцртан карактер лика/ликова. Јасноћу намере за таквим стилом казивања сижеа
показују и одлични поетски пасажи:
Дух је залутао на огледалу мора, где су светлост и
сенке, где су одрази крила и копита, где је рат и туга, где
су помирење и прихватање. Љубавне заклетве нису изречене, али је она – љубав – бесконачна и нема краја. Умрли,
који су волели, настављају да воле, умрли који мрзе, мрзе
и даље. Јер не гледа око, него душа види, не чује ухо, него
душа. И тело, остављено, није препрека животу душе...
У тој комбинацији свакодневног и поетски наглашеног, узвишеног, треба трагати за разрешењем овог
занимљивог комада који ће врло скоро, верујем, због
значајног потенцијала, имати своје сценско упризорење.

53. БИТЕФ

Приредио > Александар Милосављевић
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Приредио > Александар Милосављевић

53. Битеф

Разговор критичара о 53. Битефу

Питање слободе у позоришту

Д

иктафон је показивао да за причу о овогодишњем
Битефу на располагању имамо више од 23 сата, но Марини Миливојевић Мађарев, Андреју
Чањију и мени било је јасно да ће наш разговор трајати знатно краће. Не зато што о 53. Битефу нема шта
да се каже, него стога што новосадски кафе “Опера”
има прецизно утврђено радно време. На крају ће се
испоставити да неке представе са Битефа нисмо поменули, али смо констатовали да нам то не смета, не зато што мислимо да су лоше или небитне, но стога што
нам је циљ била размена мишљења о ономе што нас је
на овогодишњем Фестивалу највише провоцирало. Дабоме, на разне начине. Дакле, ево о чему смо причали.

АЛЕКСАНДАР МИЛОСАВЉЕВИЋ: На самом почетку,
као неку врсту иницијације за разговор, нудим констатацију да су представе 53. Битефа формирале два тока
– неке су афирмисале имерзивно позориште, друге су
сведочиле о најтрауматичнијим моментима савременог
друштвеног и политичког тренутка и код нас и у све-

ту. Наравно, ова два тока су се каткад међусобно преплитала, па смо тако видели и ангажоване имерзивне
представе. Да ли се слажете с овом констатацијом и
да ли вам је сметала оваква дисперзивност фестивалског репертоара?

МАРИНА МИЛИВОЈЕВИЋ МАЂАРЕВ: Све представе
53. Битефа схватила сам као позив да се покренемо
из пасивне позиције. У том контексту чак ми се чини да су неке од представа које нису имерзивне биле
јачи покретач. Представа Али: страх једе душу Драме
Словенског народног гледалишча у режији Себастијана Хорвата, рецимо, није имерзивна, али је у првом
делу, када су неки од глумаца седели наспрам сцене и
били распоређени међу гледаоце, јасно показала нашу
позицију у односу на причу, да бисмо се у другом делу
ми, гледоци, уселили у њихов стан, у њихову кафану,
у њихов простор сцене, на известан начин се претварајући у намештај, те за њих постали нека врста препреке. Практично смо ушли у њихов живот. Хорват
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и сценограф Игор Васиљев на тај начин су, ефектно
мењајући нашу позицију у односу на глумце и сценску радњу, променили и однос гледалаца према причи.
Другу варијанту активације публике понудио је
белгијски Орест у Мосулу Мила Рауа. Ни ову представу нисам доживела као имерзивну, но кроз повезивање
две приче – оне о Оресту и оне о страдањима у Мосулу
– Рау је нас, као Европљане, позиционирао у односу и
на антички мит (који се налази у основи европског доживљаја демократије и исходиште је наше демократске традиције на коју смо толико поносни) и на ужасе блискоисточног ратног разарања. У том контексту
на мене су много слабији утисак оставиле имерзивне
представе, попут Београда на длану Римини протокола, бразилске О месу и бетону или Позвани трупе Ултима вез. Нисам у њима препознала истинско отварање
простора слободе за гледаоца. У случају све три, оног
часа када смо се као публика одазвали њиховом позиву
и уважили њихова правила, ми смо, у ствари, пристали да будемо изманипулисани. Аутори тих представа
су нас, наиме, наводили да радимо нешто што никада
не бисмо радили. Уместо да нас потпуно покрену, што
је ваљда смисао имерзивног театра, ове представе су
нас ставиле у одређену функцију. Чини ми се да је више или мање класично драмско позориште – барем у
случају овогодишњег Битефа – нудило више слободе и
активације од имерзивних представа. Отуда је за мене
највеће откриће овог Битефа управо везано за питање:
када је гледалац заиста слободан у позоришту?

АНДРЕЈ ЧАЊИ: Ни ја не доживљавам представу
Али: страх једе душу као имерзивно позориште. Њен
први део је класична, традиционална позоришна поставка, а други део је нека врста кретања ка имерзивном театру, али га она не достиже у потпуности: публика седи на сцени, део је сценског знака, али је и даље
пасивни посматрач, не учествује у представи. Премда
не мислим најбоље о представи О месу и бетону, она
ми је била занимљива јер је у себи имала имерзивност

“у рикверц”. Улазећи у простор дешавања представе
с кесама на главама, ми смо анонимни и тако, кроз
анонимност, успостављамо контакт с представом. Та
наша анонимност, с једне стране, јесте на известан
начин ослобађајућа – барем на почетку. Но она, исто
тако, доцније, када престанемо да се слободно шетамо наоколо, када на сцену доспеју кесе за ђубре и када
се отворено активирају актери представе, постаје полазиште за развијање зла које се дешава пред нашим
очима. Зла у којем, уосталом, и сами учествујемо јер
цепамо кесе, разносимо ђубре, гађамо се њиме... Из
свега тога заправо се развија декаденција која разара
осећај првобитне идиле.

МАРИНА: Зар и то није облик манипулације, зар
бисмо се ми усудили да бацамо кесе с ђубретом и на
друге начине интервенишемо у простору, да нисмо
били позвани да се у томе окушамо?
АНДРЕЈ: Признајем да ми је у једном часу дојадило
да се шетам, па сам почео да чепркам по кесама, али
ме је једна од Бразилки повукла назад у шетњу. А када
ми је поново досадило да се мувам наоколо, први сам
изручио ђубре из кесе насред хале. То је, у ствари, било моје манифестовање слободе коју сам тада осетио.
Занимљиво ми је што је имерзивни театар заснован
на одређеним калупима, матрицама на основу којих
оперише, а чини ми се да је управо та матрица и у Месу и бетону и Београду на даљински била сиромашна,
заснована на недовољно јасним сценским знацима,
општим местима и заправо лоша. Но, ипак су ми у оба
случаја интересантни били детаљи и, посебно, неке непоновљивости. Рецимо, у Београду на даљински било је
много општих места (питања и инструкције које смо
добијали путем слушалица), али су ми биле веома занимљиве реакције пролазника на улици (на пример,
запањена девојка која стоји за касом и изненада види
да је с улице, кроз излог, гледа гомила људи са слуша-
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лицама на ушима и аплаудира јој), али и реакције нас
гледалаца/учесника. Рецимо, пред огледалом су многи спустили поглед кад су чули питање из слушалица:
шта мислите ко од вас ће први умрети, покушавајући
да се тако изместе из задатог фикционалног простора
у којем су осећали да се над њима спроводи нека врста
насиља. Најупечатљивије ми је било када смо добили
инструкцију да ухватимо за руку најближу особу поред себе. Испед мене су била два средњошколца који
су дошли да гледају Београд на даљински. Видео сам да
су њихове руке по команди кренуле да се споје, али су
обојица одмах одустали, вероватно се сетивши да код
нас баш и није уобичајено да се двојица младића на
улици држе за руке. То ми је, дакле, било најзанимљивије у представи која указује на друштвене табуе и открива наше инхибиције. Детаљ који ми је био нарочито
занимљив у представи О месу и бетону такође се односи на реакцију публике, тачније, селектора Ивана
Меденице. Имао сам, наиме, утисак да, како је јењавала имерзивност преставе, а тиме и интересовање
дела публике, његова нервоза је расла. Да ли није био
задовољан извођењем представе или реакцијама гледалаца, не знам. У сваком случају, показивао је знаке
незадовољства када су појединци одустајали од тога
да прате представу и одлучили да се самостално занимају шутирањем ђубрета чиме су производили галаму.
Мени су, у овом контексту, а у вези са представом из
Бразила, била занимљива следећа питања. Пошто је у
почетку био успостављен имерзивни кактер преставе,
који нас је увео у привидни сценски хаос, показало се
да је прихватљиво свако понашање, да је прихватљива
свака реакција гледалаца, па тако и играње с ђубретом
и споменута срџба селектора.
Где је ту граница имерзивности и како се односити, рецимо, као критичар, према таквим представама? Да ли у обзир узети само матрицу, основни образац из којег настаје представа, или се осврнути и на
сваки поједини детаљ (реакција двојице младих гледалаца Београда на даљински и селекторова нервоза у

О месу и бетону), иако ови детаљи нису константа, непоновљиви су, па и ја сам им, као критичар, случајно
посведочио? Да ли су такви моменти сада интегрални
део позоришне изведбе? Речју, колико имерзивни театар зависи од сваког појединачног извођења? Хоћемо
ли критички осврт тада свести на искуство које варира од извођења до извођења?

МАРИНА: Да, у том смислу имерзивни театар функционише као бицикл на педале: колико ви окрећете
педале, колико се препуштате представи, толико вас
она носи. У том контексту постаје битан сваки детаљ
– не само на сцени него и у гледалишту. Ситуација се
посебно компликује у друштву попут нашег, где сви
у гледалишту веома воде рачуна о томе како ће бити
виђени, какав ће утисак оставити.
АЛЕКСАНДАР: Не могу да се сложим с неколико
ваших теза и тврдњи. Прво, мислим да имерзивни театар, као, уосталом, и сваки други, манипулише гледа
оцима. Зар у сваком позоришту није све засновано на
некој врсти манипулације. Друго, зар примери које
сте обоје навели не показују да имерзивна представа
заправо и не рачуна на једнодушан утисак који треба
да оствари код гледалаца. Она у свакоме провоцира
нешто, а свесно рачуна на то да ће то нешто код свакога од нас бити другачије, и то је чини другачијом
од такозване обичне драмске представе. Она рачуна
на усложњавање различитих фактора и моменат непоновљивости (широки спектар могућих интеракција
између сценског збивања и публике, па и непланиране
реакције гледалаца). Двојици младића који нису имали смелости да се ухвате за руке управо је Београд на
даљински поставио питање на које су они и одговорили, или им је бар дао тему за размишљање. Као што
си, уосталом, и ти, Андреј, као критичар, благодарећи
њиховој реакцији, препознао конкретно питање и добио одговор који се и те како тиче целине онога што је
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Римини протокол желео да постигне представом. Матрице које помињеш, а из којих започињу имерзивне
представе и уводе нас у сложени конгломерат планираног и непланираног, доживљавам као нужни драматуршко-редитељски оквир. Нама је, дабоме, препуштено да учествујемо или не учествујемо, реагујемо или
не реагујемо на овај или онај начин (или да више или
мање успешно прикривамо своје реакције).
Поставио си и занимљиво питање могућег односа критичара према таквим представама. Зар се све
чешће у критици не срећемо с интенцијом која се,
увиђајући јединствени, непоновљиви карактер сваког сценског извођења било које представе (не само
имерзивне), залаже да критичар формулише свој критички став након сваког играња неке представе (што
је у пракси неоствариво). И зар се баш такав приступ
нужно не подразумева баш у имерзивним представама. Римини протокол је добар пример за то. Њихова
представа не само што мења свој наслов у зависности
од града у коме се изводи, и не само што њени аутори
од места до места мењају детаље, него су евидентно
предвидели и реакције неких од гледалаца у Београду. Ако ништа друго, били су свесни да ће се реакције
разликовати од оних у другим градовима, другачијим
друштвеним, економским, политичким, културолошким приликама. Наравно, предмет такве критике престаје да буде представа, а то постаје лични критичарев
доживљај представе. Наравно да он, у случају имерзивних представа, мора у себе да укључи и констатовање реакција публике.
Друго, Марина је поменула слободу коју сви
везујемо за имерзивно позориште. Ја ту слободу препознајем у чињеници да имерзивне представе, много више од, рецимо, обичних драмских, провоцирају
сваког гледаоца да се у зависности од својих светоназора, свог схватања театра, али и тренутног расположења, понаша онако како осећа или сматра да треба
да се понаша. Па и да одбије да учествује, као што сам,
на пример, ја одбио да учествујем у радњи Позваних.

То што је Андреј чепркао по кесама или их шутирао
у бразилској представи, утицало је на конкретно извођење у Београду, али не и на њену структуру, накнадно је “дописано” у њен београски код. Сумњем да
Бразилци који су учествовали у представи нису били
спремни и на такву реакцију, или присуство у публици нервозне особе, што је, велиш, био случај с Меденицом. Он, наиме, у том контексту престаје да буде
селектор и постаје део сценског догађања, док његова
мотивација губи једноставну психолошку димензију
забринутог или незадовољног селектора.
Не слажем се с вама ни повом словеначке представе. Али: страх једе душу по мени је имерзивна представа која врло лукаво гради имерзивност. Мислим да
се Хорват намерно поигравао баналним начином увлачења публике у представу, а прави кључ је Марина
већ поменула: у првом делу глумци су део публике,
а у другом смо ми ушли у њихов свет. Имамо, дакле,
две визуре на причу, и у том преплитању се формирају
компликовани односи, много сложенији но у класично постављаној позоришној ситуацији. То је нарочито
евидентно у другом делу када смо, као што си тачно
рекла, не само били заједно на сцени с глумцима него смо постали део “играјуће” сценографије, конкретна препрека реализације глумачке акције. У тој позицији свако од нас гледалаца био је готово подједнако
сценски изложен као и глумци. И не само да смо се
ми, гледаоци, међусобно видели, него смо, хтели или
не, констатовали наше и туђе реакције на оно што су
глумци радили. Док су на кревету на којем сам седео,
двоје актера имали сексуални чин, моја пријатељица
се, седећи поред мене, правила да се иза њених леђа не
догађа ништа. Било јој је непријатно. Ја сам, међутим,
одлучио да, пошто сам у театру, гледам шта глумци
раде, али сам уједно био свестан и да многи гледаоци
не могу од мене да виде – глумце. Тако сам, истина,
невољно, и ја постао део сценске радње, а у њу су постале уграђене и реакције – и моја и моје пријатељице.
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Из представе Тартиф, фото: Јелена Јанковић
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МАРИНА: Да, али у том случају и Гротовски је стварао имерзивни театар...
Александар: Јесте, али ми се чини да су редитељски поступци данас разноврснији, на известан начин освешћенији, усмеренији ка конкретним циљевима, софистициранији, а на неки начин и лукавији. На
Битефу смо видели и, по мом мишљењу, фасцинантну “представу” која је на веома специфичан начин успостављала везу са гледалиштем. Мислим на француски циркус из Лила Ретке птице трупе Вук за човека.
На први поглед њихова акробатика припада циркуској
сфери, но покрети им нису оптерећени потребом да
буду савршени, они на себи немају циркуске костиме,
шљокице, на лицу немају шминку, сценска збивања
не прати музика. Оно што они чине, засновано је на
савршеној интеракцији актера, али из њихових израза
лица и тог несавршенства јасно препознајемо колико
они имају поверење једни у друге, осећамо њихово
заједништво, а о томе непрестано сведоче – њихови
осмеси. То ми је било фасцинантно и учинило ми се
да је имерзивност ове представе заснована управо на
њиховим осмесима. Они пребацују “рампу” а својом
енергијом увлаче гледаоце у игру. Тек након француске представе Меденици сам опростио наслов Битефа
Почнимо љубав из почетка.

АНДРЕЈ: Да, али твој доживља Ретких птица, а
нарочито констатација да је у театру све дозвољено,
отвара низ питања. Наравно да је уметницима у театру
све дозвољено, али критичари, претпостављам, треба
да уважавају извесна разграничења. Без разграничења
ћемо за имерзивну представу прогласити и инсценацију Шекспира у којој глумац изговара монолог обраћајући се публици.
АЛЕКСАНДАР: Слажем се, и не мислим да свако
директно обраћање глумаца са сцене гарантује да имамо посла с имерзивном представом. Наравно, постоје

и банални начини инволвирања гледалаца у представу.
У контексту успостављања прецизних граница, свестан
сам да Ретке птице нису имерзивна представа, баш
као што то у пуном смислу тог појма није ни Зашто
је полудео господин Р, представа коју је Бобо Јелчић
по Фасбиндеру режирао у Југословенском драмском.
Но, неки моменти те представе – а не упаљено светло у сали – показују да она активира гледаоце, да на
фине начине укида пасивни став публике и увлачи је
– не у радњу – али у проблем којим су се Фасбиндер
и Јелчић, свако на свој начин и из свог угла, бавили.
Исто важи и за другу домаћу представу с 53. Битефа,
Тартифа Игора Вука Торбице. И ту не препознајем
имерзивност у перманентно упаљеном светлу у сали
или у директним обраћањима Хане Селимовић као
Дорине публици.

АНДРЕЈ: Када си поменуо ове две представе, предлажем да мало изађемо из теме имерзивног позоришта.
Питам се, наиме, колико су оне заробљене у времену и
простору у којем су настале. Обе најдиректније реферишу на актуелну власт у Србији. Чуо сам да Битефов
жири није препознао низ елемената које Господина Р
и Тартифа чине нама значајним представама, па отуда ни њихове реалне уметничке квалитете...
АЛЕКСАНДАР: То ми није јасно, јер у обе представе, осим ствари које се непосредно тичу нас овде, видим и застрашујуће глобалне приче...
МАРИНА: Ја у њима видим феномен...
АЛЕКСАНДАР: Да, до те мере да би било скандалозно да се нису појавиле на Битефу. Обе говоре о Злу
које одређује суштину времена у којем живимо – ми
овде, али и цео свет. А о том злу обе говоре универзалним, сјајно одабраним и перфектно реализованим
театарским средствима.
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АНДРЕЈ: Мени се посебно допало што се на крају
представе СНП-а и сомборског позоришта показује да
је Тартиф апаратчик широко распрострањеног система
зла, да је он тек једно од средстава тог ужасног система...
МАРИНА: Мени је било значајно и што је Тартиф
показао колико се ми не бавимо проблемима, колико
смо опседнути властитим, себичним интересима, до
које мере смо спремни да правимо компромисе само
да бисмо сачували оно што је предмет нашег личног
интереса, а постајемо свесни зла тек када оно нарасте
до мере када се против њега више не може борити...
АНДРЕЈ: Торбица је заиста маестрално решио ра
сплет и позиционирао се, упркос својим годинама, као
савремени класик начином на који је увео дијалог са
традицијом. Антика је понудила решење заплета принципом deus ex machina, код Молијера као решење имамо rex ex machina, а Торбица провоцира питањем да ли
можемо да рачунамо на решење по моделу democratia ex
machina. Сам Торбичин Тартиф, истина, не нуди такво
решење, али га проблематизује. То постиже погледом
који нам на самом крају представе упућују чланови
Оргонове породице. Они као да кажу: овај заплет неће
разрешити никаква трансценденција и никакав апсолутистички владар; но, видите ли ви неко решење, јер
се проблем тиче свих нас, одговорност је на свима, па
и на вама у сали? Редитељ као да нас провоцира питањем шта ћете ВИ да предузмете?
Но, поменуо бих и Ореста у Мосулу Мила Рауа, и
скренуо бих пажњу на веома сложену структуру представе саткане од мноштва дуализама. Рецимо, дуализам античко/класично и савремени контекст, па дуализам две представе – оне настале у Мосулу и представе
која се одиграва пред нама у театру, затим дуализам
филмског и позоришног, а ту је и дуализам споја два
ансамбла – мосулског и белгијског, што имплицира и
судар оријенталног и империјалног, па дуализам доку-

ментарног (снимци из Мосула) и фикционалног (позоришна представа)... Не знам за вас, али мени је ту
било превише дуализама, јер су они, ма колико сваки за себе био добро постављен и оправдан, стварали
густу мрежу различитих и разнородних знакова чиме
је отежан било какав покушај синтезе. Просто нисам
могао да се пробијем кроз све те значењске слојеве и
дођем до неке врсте интегралног закључка.

МАРИНА: Ја сам Ореста доживела и схватила са
свим другачије. За мене је то била као нека игра у којој
имам право да се, као на изложби, слободно шетам и
сама бирам шта ћу да гледам, чему ћу да посветим
пажњу, шта ћу поново да погледам, а понешто могу и
да прескочим... У том вернисажу посебно ми се допала сцена у којој разговарају Агамемнон, Клитемнестра
и Егист. Рау тај њихов сусрет, након Агамемноновог
повратка из Троје, решава као грађанску вечеру, а то
чини с финим хумором и иронијом. Ту сам препознала
сатиру на актуелни тренутак европског друштва, наравно позиционираног наспрам Мосула, неспособног
да разуме тамошње ужасе разарања и људске патње.
АЛЕКСАНДАР: Тачно, али зар управо та сцена није
једна од сублимација свих дуализама које је Андреј поменуо, и зар није један од могућих кључева за разу
мевање намерно формираних и пажљиво одабраних
(и креираних) дуализама који свесно формирају ону
густу мрежу о којој си говорио? Рау поручује да смо
ми овде тек привидно далеко од ужаса Блиског истока,
да их доживљавамо само кроз телевизијске извештаје
(документарност и филмско платно), а да се ти ужаси, попут Агамемнона – привидног победника, тачније
заједно с њим, враћају. Да долазе у виду ноћне море с
којом не знамо шта ћемо...
МАРИНА: И да ли је могуће праштање...? Да ли
смо уистину спремни да опростимо...?

> 30

АЛЕКСАНДАР: Она несрећна мајка погинулог младића из документарног филма у представи је опро
стила...
АНДРЕЈ: Јесте, али то није основно његово питање
нама. Рау нас пита и шта ћемо са демократијом. Ето,
њу је богиња Атина својим гласањем на Орестовом
суђењу донела Атини...
АЛЕКСАНДАР: И шта ми сада, данас, с њом да радимо у оваквом свету који пристаје на фалсификат
демократије...

МАРИНА: Меније је та представа била ужасно драматична док је она градила кућу баш зато што је Фија
Менар била у радњи. Вршила је радњу. Све време сам с
њом саосећала и бринула да ли ће градња успети и да
ли ће грађевина опстати. Међутим, када је вода почела да уништава кућу и када сам видела да она мирно
посматра – нас, а ништа не предузима да спасе своју
грађевину, одједном сам постала мирна и било ми је
свеједно. Да је макар нешто предузела, нисам сигурна
да не бих скочила на сцену и помогла јој у спасавању.
АЛЕКСАНДАР: Мислим да сам негде прочитао да
се на неким извођењима те представе догађало да јој
публика притекне у помоћ...

АНДРЕЈ: Указује заправо на крхкост демократије...
АЛЕКСАНДАР: И на чињеницу да борба за њу никада не престаје, да њу, као ни слободу, није могуће
једном за свагда освојити...
АНДРЕЈ: Управо то! Орест у Мосулу баш том везом
коју успоставља између античке трагедије и оне која
се данас догађа на Блиском истоку показује колико је
тешко изборити се за демократију, али и да је још теже очувати је. Но, о томе директно говори и представа
Неморалне приче – 1. део: Кућа мајка француске компаније Нон нова. Ако у Оресту у Мосулу имамо суфицит
сценских значења, у Неморалним причама суочавамо
се са неком врстом њихових дефицита. Но тај је дефицит заправо добро искоришћен, јер с минималним
бројем сценских знакова представа саопштава важну
причу о демократији. Гледамо Фију Менар како с огромном муком нешто гради. Онда постепено схватамо да је то што гради Партенон, да би, када га уништи
вода, постало јасно да је Храм био симбол не само античке цивилизације него и једне од најважнијих њених
тековина – демократије. А ми сви мирно то гледамо и
ништа не предузимамо.

МАРИНА: Да, можда се то негде догодило, али не
и у Београду.
АНДРЕЈ: И мени су исте идеје падале на памет: да
ли да јој помогнем. И управо је сценска слика када вода
натапа грађевину, кров попушта и све се руши, показала колико је демократија фрагилна и како ће она лако
да се деформише и нестане ако ништа не предузмемо.
МАРИНА: Хтела бих да се још једном осврнем на
две представе које су нас репрезентовале на Битефу, на
Господина Р и Тартифа. Мислим да је веома значајно
што су изведене у оваквом контексту и да су, без обзира
на изостанак награда, препознате као важне. Показало
се да обе апсолутно припадају европском и светском
контексту, а нама овде су потврдиле да имамо релевантно позориште. То је нарочито важно јер су неки
ауторитети на другим домаћим фестивалима покушавали да оспоре квалитет овдашњег театра.
АНДРЕЈ: Када већ помињемо наше представе, чини
ми се да смо остали дужни Господину Р. У животу смо
сведоци опште побуне женског рода – и у контексту
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патријархалног друштва и капитализма, а у сфери театра поднаслов Стеријиног позорја је, рецимо, гласио
Побуна – женски род. Наша позоришта, дакле, препознају важност уметничког адресирања оних тема које
бисмо могли назвати феминистичким. Ипак, у Господину Р у фокусу је прича о мушкарцу и, парадоксално,
огромном притиску који у оквирима патријархата он
доживљава. Занимљиво ми је било што се у тој представи наспрам реалистичке игре Бориса Исаковића нашла
веома стилизована глума остатка ансамбла, али ми је
још занимљивије што као резултат судара та два стила глуме заправо имамо прилично поједностављени,
па и карикатурални приказ женских ликова. Оне једноставно не региструју Р-ове проблеме и његову борбу у оквирима система. Приказане су као стереотипи
спонзоруша, трачара, шопингхоличарки итд. То ми је
једини проблематични моменат ове сјајне предстве.
Шта мислите о томе?

МАРИНА: Одлично си приметио позицију господина Р, али ја, напротив, мислим да је комплетна криза
западног света заправо криза белог мушкарца. Јер, наша цивилизација је заснована на доминантној позицији
белог мушкарца, све што је у њој бивало детектовано
као другост, као нови и другачији идентитети, било је
дефинисано у односу на њега – хетеросексуалног, доминантног белог мужјака. Када су се, међутим, сви ти
идентитети напокон успоставили и на известан начин
одвојили од њега, он је постао празна љуштура, од њега
није остало ништа. Дакле, и господин Р је доживео кризу када је сведен на празну љуштуру, а притисак капиталистичког система само је ту његову кризу појачао.
У драми је то, чини ми се, први пут проблематизовао
Ибзен приказом проблематичних очева...
АНДРЕЈ: Потпуно се слажем. Представа, између осталог, показује на који начин сâм патријархат уништава темељ свог опстанка...

МАРИНА: У таквом контексту, у Господину Р, препознајемо женске ликове као неку врсту поједностављених
карикатура баш зато да би позиција главног јунака постала још изразитија, очигледнија. Оне постају огледало за њега.
АНДРЕЈ: Слажем се, али само скрећем пажњу на то
да такав квалитет представе, без обзира на редитељеве
разлоге, има једну – да тако кажем – нуспојаву: необичан поглед на женске ликове.
АЛЕКСАНДАР: Мени се пак чини да су сви ликови
у представи, па и женски, приказани тако јер су последица Р-овог субјективног доживљаја стварности.
АНДРЕЈ: У представи, осим тога, постоји и низ
сјајних минималистичких решења, попут оног наслона на каучу који се непрестано распада, а господин Р
безуспешно покушава да га поправи. Док, с друге стране, мајстоји повремено излазе на сцену како би поправили положај столице померајући је дословно за милиметар. Тиме се показује колико је решење суштинских проблема обичном човеку недоступно, а колико
су решења која нуди систем и надлежне институције
козметичка и бесмислена.
МАРИНА: У исти мах то је, као и интервенције
мајстора у Тартифу, исказивање потребе да позоришна
илузија буде срушена. Можда је та интенција довела
до тога, генерално, да највећа напетост у театру буду
управо ти моменти рушења илузије.
АНДРЕЈ: Поставља се ту још једно питање, а везано је за чињеницу да се проблем класа ретко, или никада, у нашем театру не отвара...
МАРИНА: Можда је намера редитеља Тартифа
била да се искључиво фокусира на средњи грађански
сталеж...
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АНДРЕЈ: У Тартифу то је заправо виша средња
класа. Они су предмет манипулације. На крају ми не
знамо шта се догодило с радником.
АЛЕКСАНДАР: Радник је у Тартифу, међутим, остао изван расплета који се њега није тицао...
АНДРЕЈ: Да, он је остао изван игре.
АЛЕКСАНДАР: Да, али он је једини у представи
прешао “рампу” и комуницирао измеђи онога што се
догађа на позорници и гледалаца, па се, можда, поглед
оних који су на крају изманипулисани односи на све
нас, па и на њега.
АНДРЕЈ: На крају Господина Р, међутим, видим још
нешто важно: вешто спроведену замену теза. Наиме,
Р није у стању да се суочи са свим проблемима који га
урнишу и који су га довели до лудила. Јер, видели смо,
све су то апстрактни појмови који се манифестују кроз
конкретности људских поступака. Р-овом реакцијом на
крају представе Јелчић нам показује немогућност борбе
против таквих апстрактних идеја које врло конкретно

утичу на наше животе. Уместо да се ухвати у коштац
са системом, он уништава његове жртве.

АЛЕКСАНДАР: По којој представи, или по чему ћемо памтити 53. Битеф? Ја ћу, на пример, по усхићености актера Ретких птица, по поверењу које су имали једни у друге и понајпре по њиховим осмесима који
су ме озарили.
МАРИНА: Ја ћу памтити по словеначкој представи Али: страх једе душу зато што сам се добро осећала
гледајући је, и зато што је код мене пробудила свест
о томе докле у театру може да иде манипулација – у
најбољем значењу тог појма, као и колика је заправо наша улога у томе, било да на манипулацију при
стајемо или не, и без обзира на то да ли присуствујемо
драмској, имерзивној или некој трећој врсти представа.
Речју, још једном ме је фасцинирала способност позоришта да ме доведе у ситуацију да се преиспитујем.
АНДРЕЈ: Овај Битеф ћу памтити по стању нашег
друштва које се исказује у немогућности оне двојице средњошколаца да се, током представе Београд на
даљински, на улици ухвате за руке.
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Приредила > Јелена Стојановић

Брисање линије између
живота и уметности

Фрагменти разговора током трибине “Дејства и домети
савремених имерзивних пракси” на 53. Битефу

П

ратећи програми посвећени различитим феноменима у извођачким уметностима одувек су били
присутни на Битефу. У оквиру пратећег програма
53. Битефа одржана је дебата о имерзивном позоришту.
Избор теме кроз теоријску дебату подржао је и селекторски избор Ивана Меденице. У свом уводу Меденица
је укратко појаснио одабир рекавши да имерзивно позориште није новост у извођачким уметностима, реферишући се на америчко авангардно позориште 60-их
и 70-их година и на његов начин интеракције са публиком, али и да се ова стратегија мењала и појављивала у новим облицима и политичким и естетским контекстима. Као театрологу, подршка у теорији врло му
је значајна. Стога је заједно са колегиницом Иреном
Ристић, која је модерирала догађај, размишљао да се
из ове дебате, као и са оних из претходних издања фе
стивала, у будућности објаве радови или транскрипти
који би чинили део Битефове библиотеке.
Ирена Ристић је детаљније појаснила концепт и
одабир саговорника фокусом овогодишњег Битефа на
заједницу, с намером да се изазову и елаборирају раз-

личити уметнички видови заједнице – њена деструкција, потенцијална конструкција, или чак деконструкција наратива о заједници. Ако се потраже идеолошки
корени имерзивног позоришта и практиковања заједничког, могу се перципирати и као супротности. Имерзивне праксе су проистекле из тзв. економије искуства,
као неолиберални ехо једног доминантног етоса. Могу
се посматрати као плато за промоцију неолибералних
вредности – нов начин за задовољавање индивидуалних потреба. Како многи савремени позоришни аутори траже нове начине да изоштре ову опозицију, и на
овој дебати су испитиване тачке укрштања имерзивног
позоришта и практиковања заједничког. У разговору су
учествовали теоретичари и уметници који у свом раду
препознају различите облике и исходе имерзивних процеса, али и политичке импликације тих истих процеса:
Роуз Бигин, ауторка и теоретичарка (Лондон, Велика
Британија); Адам Алстон, теоретичар и предавач (Универзитет у Сарију, Гилфорд, Велика Британија); Сепе
Бајенс, позоришни редитељ и аутор, извођач (Ултима
Вез, Брисел, Белгија); Лусијана Лара, ауторка и истра-
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живачица, једна од оснивача компаније Анти Статус
Кво (Бразилија, Бразил) и Милица Ивић, теоретичарка
уметности (Матријаршија, Београд, Србија).
Дискусија је започета дефинисањем кључних појмова и карактеристика. Сепе Бајенс говорио је како
види повезаност партиципативних уметничких пракси и имерзивног позоришта с обзиром на то да се може уочити снажан утицај поменутих партиципативних
пракси још од његове прве плесне продукције са Ултима
Вез – Торнар. У свом раду истиче важност хетерогене
поделе, као и дугорочног истраживања и процеса рада
– оног партиципативног и са различитим заједницама
или у њима. Како сам каже, време сматра квалитетом.
Иако је плес његов језик, на позориште гледа као на резултат рада и свих оних људи који раде око сцене – на
финансијама, светлу, сценографији... Позориште види и као место где људи могу да се упознају, а посебно
вреднује размену која се догађа ван студија.
На питање о постојању веза или радикалних разли
ка између партиципативних уметничких и имерзивних пракси одговорио је Адам Алстон, потврђујући да
имерзивно позориште није нови феномен, већ да има
дуго наслеђе. Идеја имерзије поприлично је проми
скуитетна, по његовим речима, везује се за различита
искуства и праксе, тако да сматра да се преклапају на
много начина. Поставио је питање да ли је представа
Позвани, коју су видели на Битефу, уопште имерзивна или се може назвати термином Николе Буриоа релациона естетика (relational aesthetics), или пак партиципаторном кореографијом (...), многим терминима,
па међу њима и имерзивним позориштем. Да ли специфична искуственост или партиципативност издваја
ово остварење од других форми са истим квалитетима. Ако се овако посматра, појам имерзивног скоро
да постаје испразан, бесмислен, што га не чини мање
занимљивим.
Лусијана Лара описала је свој процес доласка до
имерзивног у драматургији. Почетна идеја није била
да се ради партиципативно или имерзивно позориште

(за разлику од Бајенса ради са уметницима), већ је то
природно дошло током процеса великог и дугог истраживања које су радили још од 2003. о вези између
тела и града. Док су радили импровизације по градовима, на улицама, најинтересантнији јој је био део социјалне интеракције која не би постојала ако би публика само седела и са дистанце посматрала извођаче.
По њој, уметник користи имерзивно позориште да би
се приближио, начинио га видљивијим, опипљивијим,
да би се избрисала линија између живота и уметности,
јер класична дистанца уметника и гледаоца више не
функционише. У фокусу њеног интересовања су перцепција простора и контекст, њихови нивои, као и начини на које као уметници ствараоци могу да буду
више повезани.
Роуз Бигин је навела два модела у савременим
имерзивним праксама: партиципативну уметност и
партиципативну конзумацију. Нагласила је да партиципативно не значи нужно да је нешто имерзивно. Постоје партиципативне форме попут тзв. escape rooms са
посебним циљем, али оне нису имерзивно позориште.
Кључна питања за разликовање ових форми су: чему та
форма служи, ко је публика, ко су нам конзументи. На
примеру пионирске трупе Punchdrunk, чији је модел
утицао на естетику и структуралне одредбе имерзивног
позоришта, Роуз Бигин је указала на још неке битне
елементе за дефиницију имерзивног: драматургију,
интерактивност, простор за испољавање наизглед личног, индивидуалног, а заправо строго структурисаног.
Из помена структурисаног произилази и питање
контроле у имерзивном театру и колико су уметници
спремни да одустану од позиције моћи и да поделе одговорности са публиком. Бајенс и Лара поделили су са
присутнима своје методе. У компанији Ултима Вез ради се у три фазе: демонстрација (давање примера од
стране извођача, успостављање правила); потом следи вођење публике – спровођење на сцену; и на крају
генерисање, где је гледаоцима препуштена одлука и
могућност да утврде шта могу да направе заједно са
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глумцима. У трупи Anti Status Quo заправо се спроводи
социјални експеримент. Осим правила да је реч о изведби (што публика прихвата чињеницом да је дошла
на представу), других правила нема. Публика креира
наратив у мери у којој може да се повеже са оним што
извођачи желе драматуршки да испоље. Након проматрања реакција у публици, извођачи предлажу и покушавају да се повежу са њом. Иако не подржавају све
реакције, и даље дозвољавају да се оне испоље. Бајенс је
додао и то да је важно да се креирају нови контексти и
релације. Неки од начина за стварање новог контекста
реализују се мењањем или раздвајањем већ постојеће
групе током представе. Ситуација која се испоставила
као заједничка метода у раду обе трупе била је, како је
обоје називају, огледање – коришћење извођача као огледала или одраза друштва, публике, понашања, очекивања, правила у одређеним ситуацијама.
Поводом овог скупа, Роуз Бигин и Адам Алстон
написали су радове које су представили током дискусије. Под називом Spaces between us, рад Бигинове надовезао се на причу о препуштању контроле, односно
препуштању простора као могућем начину да се поделе искуства са публиком у циљу стварања заједништва
и нових релација. Она сматра да је важно да уметници
схвате шта имерзивно подразумева у ширем смислу,
да не треба мислити о имерзивном само као о форми,
већ као о простору који укључује искуство публике.
Под простором се мисли на активни и продуктивни
простор за размену где се обраћа пажња на то колико
сваки појединачни гледалац учествује. Простор у коме може да се постигне лична реакција са дубљом разменом међу људима који су свесни да заузимају исти
простор, исти свет као и сви остали. Можда је најважније да овако настало заједништво током имерзивне
представе може играти значајну улогу у успешном
функционисању саме форме.
Излагање Роуз Бигин отворило је питања заједништва ван оквира позоришта и уметности. Да ли
заједништво постоји у свакодневном животу и да ли
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уметност и уметници функционишу засебно од тог света – у аутономном простору. У којим сегментима живота могу да се виде слични примери. Милица Ивић
је мишљења да заједништво какво помиње Бигинова
још увек није реализовано и да се још увек држимо
структурисане форме. За пример је дала плес и кореографију, где је кореографија – структурисана форма
– још увек доминантна у односу на плес. У елементима који нису структурисани, попут плеса или певања
присутних и у представи Позвани, види потенцијал. И
поред овог примера, размишљања Милице Ивић су се
односила на сагледавање ширег контекста и механизама применљивих како на имерзивно позориште, тако
и на практиковање заједничког.
Објашњавајући значење фрустрације у имерзивном позоришту, Адам Алстон дао је још једну дефиницију ове форме – experience machine – серија механизама и окидача који су осмишљени да изазову упечатљиве доживљаје. Како жеља за већим и богатијим, јачим
доживљајем расте, продире се у много шире процесе
стварања доживљаја, који су по његовом мишљењу
проблематични. Подсећањем на праксе у Старбаксу
и спремност да се плати нешто већа цена за рад посебног искуства, објаснио је да фрустрација заправо
произилази из комерцијализације.
За разлику од других стручњака који су проучавали имерзивно позориште, по њему праксе треба да
се посматрају у много ширем контексту, а не само у
оном који им се обично приписује и везује их за простор у коме се имерзија одиграва као посебна и издвојена. Јер сваки од гледалаца пробија се у тај свет и са
собом доноси различите идентитете, начине интеракције, предрасуде, привилегије.
Контекст се у ширем или ужем смислу помињао
у излагањима свих учесника као значајан фактор у сагледавању имерзивног позоришта, али је и један конкретан контекст добио посебну пажњу – Битеф. Фести
вал и његова програмска оријентација на позитиван
начин, како су констатовали говорници, створили су

посебан контекст за перцепцију гледалаца, појединачна извођења представа (у случају представе О месу и
бетону), у неку руку и на стварање нове заједнице, па
чак и на излагања у оквиру овог скупа. Гостовање на
фестивалу само је поткрепило тезе у раду Роуз Бигин,
док се Адам Алстон из истог разлога у свом раду, који
је претежно требало да говори о комерцијализацији,
одлучио за мање циничан тон.
Тако је решио да акценат стави на баланс између
слободе и једнакости и шта произилази у превази једног или другог – како у имерзивном позоришту тако
и у ширем друштвеном контексту или заједништву.
Други акценат био је на материјалном контексту од
кога се позориште не може раздвојити генерално. Иако раздваја контекст имерзивног позоришта Велике
Британије и САД од остатка Европе (где би могао да
се сврста и Бразил), потом и свако понаособ са својим
карактеристикама, сматра да је круцијалан контекст
онај материјални, економски. Будући да је британско
имерзивно позориште најчешће у фокусу његовог истраживања – његов контекст, тренутна ситуација на
ширем плану са својим ризицима која је применљива
и на САД, навела га је да се осврне на Хардинов појам
– tragedy of commons (трагедија заједничких добара).
Разлог за то био је тај што примећује тежњу да се потенцијал трагања за заједничким интересом подрива
преокупацијом личним интересима. Као аргумент за
своју тврдњу о неодвојивости материјалног контекста
дао је пример трупа које су радиле на имерзивном позоришту почетком 21. века и после 2012. Лоцирао је
два таласа са различитим односом према државним
институцијама и фондовима, где су прве, у тренутку
када је другим позоришним формама ускраћивана
подршка, цветале захваљујући промоцији тзв. имерзивног театра (већ помињани Punchdrunk, Shunt, Dream
Think Speak). После финансијског краха и политичких
промена (доласком коалиционе владе), настаје други
талас у доста суровијим околностима који више нема
подршку и, за разлику од претходног, нема развијене
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механизме да опстане. Јавни сектор који је увек сматран браниоцем уметничких слобода, уметничких експеримената, сада изазива сумњу и неповерење. Тиме је
потпомогнуто да се прекарност дубоко укорени у сектор. Како имерзивно позориште није једини сектор на
који утиче материјални контекст, и у односу на заједничко треба прво говорити о прекарности и трагедији
заједничког. Према ситуацији у Великој Британији, закључује Адам Алстон, док се не позабави прекарношћу,
не може се кренути у потрагу за заједничким. При том
прекарност није апстрактан појам, већ га треба схватити као реалну појаву која има конкретне импликације и на саму егзистенцију.
На сличан начин треба размотрити и појам практиковања заједничког, који се често симплификује и
романтизује, док прецизнију дефиницију и анализу
његових ограничења није тако лако дати. На питање
дефиниције и како имерзивне позоришне праксе могу да утичу на нашу перцепцију заједнице, и да ли могу да је промене, одговор је понудила Милица Ивић.
Како се питање заједничког и практиковања врло
комерцијализује, треба указати на ту промену изазвану транзицијом у контексту ових простора. Ивићева
је истакла разлику локалног контекста у односу на Западну Европу или од оног о ком је причао Алстон. Наслеђе социјализма, идеја заједнице, разумевање шта је
заједничко, вредност практиковања заједничког, чине
посебним локални контекст. И фестивал покушава да
укаже на промену изазвану транзицијом. Иако се труде да проблематизују економске и политичке промене
које су утицале и на живот и на практиковање заједничког у најширем смислу, независна сцена, али и институционална уметност, и даље покушавају да сачувају
наслеђе социјализма, можда изгубљено али обновљиво, иако је питање да ли може да се обнови или не. Она
види две могуће перспективе. Прва би била препозна-

вање и очување позитивних аспеката – веза и релација
из наслеђеног, док друга, екстремнија, налаже потпуно напуштање наслеђа и окретање неолиберализму.
После излагања говорника, остављен је простор
за питања публике која су вратила фокус на имерзивно позориште. На констатацију да, иако се у вези са
имерзивним позориштем често помиње креирање нове заједнице, истовремено се стиче утисак да је прису
тније лично искуство у којем нису битни други, колико
доживљај индивидуе, Адам Алстон одговара потврдно.
Фокус на доживљај индивидуе дефинише као нарцисистичку партиципацију, уз напомену да не треба гледати универзално, већ много уже – по трупи, па чак и
према сваком појединачном извођењу. Роуз Бигин у
физичком и кинестетичком аспекту види потенцијал
да се избегне овакав начин партиципације и створе нове форме у имерзивном позоришту које се не би до
словно држале познате структуре и речника, већ би
стварале нове релације. Лусијана Лара то поткрепљује
примером из свог искуства током рада на представи О
месу и бетону: сматра физичко тј. искуство тела много
снажнијим од оног које се ствара у уму који рационализује доживљаје. Иван Меденица поставља питање о
могућем раздвајању појмова интеракције и имерзивног
позоришта. Алстон одговара да је у већини случајева
приметан изостанак интеракције, као и демократске
партиципације и слобода. Излагање је завршио констатацијом да су много важнији политика и природа
односа између креатора дела и примаоца, од тога да
ли ћемо га назвати имерзивним или интерактивним.
Закључак сесије могао би се исказати и ставом
Лусијане Ларе, када је објаснила свој приступ имерзивном позоришту као подстицање на размишљање и
отварање нове перспективе, пре него давање коначних одговора.
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Двадесет година Битеф
Полифоније у знаку загрљаја

П

ретпоследњу недељу септембра обележило је отварање 53. Битефа под слоганом “Почнимо љубав
из почетка”, као и пратећих програма Битефа,
међу којима и већ традиционално Битеф Полифоније,
која је ове године обележила 20. рођендан под слоганом “Од првог загљаја”. Као пратећи програм који
трага за полифоним концептима свог обликовања, организовања и презентовања, Битеф Полифонију одликује комплексна композицијска форма. Која је улога
уметника у раду са младима и заједницом, главно је
питање које се наметало током две деценије постојања
Битеф Полифоније. Уметници, први водитељи пројеката и некадашњи млади учесници првих програма, а
данас носиоци нових пројеката, заједно су се окупили
на 20. Битеф Полифонији.
Ове године, седмодневни програм Битеф Полифоније по први пут пратили су и у њему активно учествовали студенти позоришних уметности из земље и региона на Семинару полифоних пракси. Идеја је подстакнута семинаром који је организован за уметнике
и културне менаџере “Ка новом позоришту” 2000. године, на првој Полифонији. Несвакидашње отварање

Битеф Полифоније протекло је у знаку “првог загрљаја”
и свих осталих који су се преплитали. Потом је уследио велики број разговора, представа, истраживања и
позоришних радионица. Отварање са двадесет уредника, импровизаном представом на лицу места Само
пратимо вашу игру, сачињеном од једног дела говора уметничког директора Јована Ћирилова (са првог
отварања Битеф Полифоније, у данашњем контексту
20 година после, који је публика читала, подељена на
лица А и Б, а свако је своју улогу добијао на улазу и
био је глумац који је требало да пронађе свој глумачки
пар. А тражи Б, Б тражи А). Игра је кренула корацима
културне посленице Љубице Бељански Ристић, ауторке концепта Битеф Полифоније и главне “осумњичене” за многе креативне приступе и успешне пројекте
у драмској педагогији. Програм је надахнуто водио
млади драмски уметник и продуцент Немања Драгаш,
координатор 20. Битеф Полифоније. У контексту позоришта и нових уметничких тенденција, aктуелно је
укључивање публике у сам процес настанка дела, што
су показали и сви учесници Битеф Полифоније. Публику су домаћини грлили на самом улазу у УК “Стари
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град” (уз звуке песме Бети Ђорђевић). Да ли је праћење
игре у Полифонији само почетак? Не треба да заборавимо црвену нит, чудну петљу (Џина Рајана – “да ли
смо посматрачи или играчи, имамо ли петље”), дугогодишњи заштитни знак Полифоније, захваљујући
којем је ове године настала поставка у знаку црвене
боје (произведена обмотавањем реквизите црвеним
петљама – виолине, облака од вуне и лутака, балона,
потковица, огледала…).

Треба поменути и ликовну уметницу Оливеру
Парлић, која са два ножа исплиће један рад, иста два
ножа као са плаката Битефа, чији је рад био део представе у настајању. Још један полифони симбол. А биће
их тек. И публика је била део инсталације, јер је и око
ње прошла црвена нит, уз песму “Почнимо љубав из
почетка”, уз пуцањ балона (да нас подсети и упозори
колико је пуцњаве и рата у свету) и да нам недостаје
заједништва, љубави, коју смо сви као један на отва-
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рању Битеф Полифоније пронели, певајући и плешући
у игри која се прати баш од првог загрљаја.
Кроз перформанс-предавање “Уметност спајања”
представила се Каролина Спаић, оснивач, редитељка
и директорка ЗИД театра из Амстердама и Татјана
Пајовић, оснивач београдског ПОД театра, учеснице
прве Битеф Полифоније и сараднице у међународним
пројектима позоришта заједнице. Каролина Спаић се
својим ЗИД театром провлачи као црвена нит кроз све
године Битеф Полифоније, увек у новом контексту
спајања, рефлектовања и преиспитивања заједничке
садашњости.
Ове године Театар МИМАРТ, обележио је триде
сет пет година постојања и истраживачког континуираног трагања за смислом савремене уметности и могућностима перформанса као средства комуникације
и промена. Нела Антоновић, оснивач Театра Мимарт,
наступила ја презентацијом “Острвска магија”. Реч је о
пројекту реализованом у сарадњи са Фондацијом града Пловдива, у оквиру пројекта Европске престонице
културе ECoC Пловдив 2019. Магија позоришта доноси
и Битеф Полифонији нове кодове истраживањем елемената архетипских прича и догађаја, кроз прошло,
садашње и будуће време.
Истог дана у УК “Стари град” одиграна је позори
шна представа интерактивног театра за заједницу 78
дана блискости у страху – 20 година од бомбардовања,
Бранке Бајић, инспирисана сећањима и причама грађана/ки Новог Сада из НАТО бомбардовања 1999. године.
Представа врло емотивно истражује тему заједништва
које настаје у специфичним околностима и поставља
питања зашто нам је потребан екстрем да бисмо се понашали “људски” и зашто такве везе и заједнице, које
су тада успостављене, касније не успевају да се одрже. Кад опасност прође, све се врати на исто. Међутим, можемо ли да заборавимо бомбе које смо као деца запамтили?
Округли сто на којем су говорили проф. др Милена Драгићевић Шешић, Љубица Бељански Ристић,

Ивана Стефановић и Дијана Милошевић, био је посве
ћен обележавању двадесет година од прве Битеф Полифоније, пратећег програма 34. Битефа, “Театар и зло”.
Шта раде културни менаџери сада, а шта су радили пре
20 година, чиме се баве културне организације, колико се позориште данас променило и може ли човек да
прати те промене, или се он мења брже од позоришта,
само су нека од разматраних питања. Било је речи и
о томе како се ишло “Игром против насиља”, шта је
значио концепт “Саосећање и сарадња”, каква је била
поставка евалуације која се препоручивала тада, а како данас евалуирамо овакву врсту пројеката и различитих нових форми које, како истиче Иван Меденица,
уметнички директор Битефа, “...покушавају да понуде
алтернативу... и ...обнову хуманистичких вредности на
којима би друштво требало да се заснива...”
Први пројекат “Игром против насиља” Драмске групе за младе ДАХ Театра, коју је 1999. основала и водила Сања Крсмановић Тасић (заједно са члановима Хлеб театра), остварила се кроз презентацију
“Унутрашњи простори”. Био је то почетак дугогодишњег
заједничког путовања током којег учесници заједно
истражују, играју се, маштају и стварају, кроз покрет,
усавршавајући инструмент тела и гласа. Дакле, публика је извођач. Овај процес био је пун изненађења, откривања, као и исцељења генерације која је детињство
провела у мрачним деведесетим. Извори, врхови и
провалије унутар нас самих и у односима са другима кроз наставак полифоног дискурса. Пре двадесет
година, чланови данашњег БАЗААРТ-а су са младима
у Позоришту одрастања отпочели процес насловљен
“Кад кренем КА...” Двадесет година касније настаје
пројекат-радионица за студенте и практичаре у области хуманистичких наука и извођачких уметности
– “КАДА КРЕНЕМ КА... друштву у ком су вредности
важне”. Реч је о досезању друштвених вредности које
недостају у данашњем друштву и о покушају прављења
заједничког плана активности за поновно успостављање
таквих вредности (заједнице). Водитељке радионице
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биле су Сунчица Милосављевић, Ивана Деспотовић и
Наташа Милојевић.
Редитељка Ана Поповић и организација “Три гроша”, у сарадњи са београдским дечјим позориштима,
културним центрима и многобројним сарадницима,
негују и едукују дечју позоришну публику још од 2016.
кроз пројекат “Мали позоришни експерти”. Неки нови млади експерти на Полифонији разговарали су и
дебатовали о томе какво позориште је данас потребно
младима. Радионицу су водили Ана Поповић, Марија
Барна-Липковски, Теа Пухарић, Сандра Никач, Ивана
Вранеш, Максим Милошевић, Лука Курјачки.
Овогодишња Полифонија се са посебном пажњом
бавила питањима феномена примењеног позоришта.
На округлом столу о дијалогу у позоришту и заступљеностима примењеног позоришта у нашој средини, о
питањима концептуалног разумевања драмске педагогије, историје драме и различитих могућности развоја
и утемељења примењеног позоришта, као и о подстицајима за продубљено промишљање данашњице, говорили су: Марина Миливојевић Мађарев (“Примењено
позориште у Војводини од 2000. до данас”), Владимир
Крушић (“Казалиште и педагогија”) и Љубица Бељански Ристић. Закључено је да је неопходно континуирано учешће шире заједнице у стварању културних
вредности.
У оквиру програма приказан је кратки инклузивни плесни филм Марка Пејовића и групе “Хајде да...”,
настао као заједнички рад плесача (са инвалидитетом
и без њега), кореографкиње, редитеља и осталих сарадника. Концептулано је постављен као четири испреплетане плесне линије, у којима се прва односи на интимни поглед усмерен ка себи самом, друга је поглед (из
неке друге перспективе) на сопствене немоћне делове,
а трећа доноси поглед на своје капацитете да се превазиђу постављени оквири. Четврта тематска линија
односи се на заједништво и тиме представља проширење погледа, односно ширење перспективе. Један од
чланова уредничког тима Битеф Полифоније био је и

редитељ Никола Исаковић са позоришном трупом “Играње у песку”, основаном у априлу 2019. с циљем да
истражује, покреће и промовише специфичне форме
театра – позориште објеката. Основна идеја је да се ова
позоришна форма истражи практично и теоретски, али
и да произведе целовечерње представе за децу, младе
и одрасле. Треба подсетити да је позориште објеката
подврста луткарског театра, где се, уместо израђених
лутака за приказивање ликова, догађаја и емоција, користе предмети из свакодневног живота. Намера је да
се подсетимо да сваки предмет има своју причу, своје
искуство, па чак и своју емоцију.
У оквиру театра у образовању, Мостарски театар
младих и Сеад Ђулић, 1999. креирали су представу
Маске с циљем да првенствено младе суоче са разним
облицима насиља и поуче их како да му се одупру, али
и да укажу на то како би требало да деламо да бисмо
спречили насиље. У тренутној поставци су: Мухамед
Бехрам, Иман Дилберовић, Миран Бечевић и Шејма
Делалић. Представу је режирала Ема Лаковић.
Ове године Битеф Полифонија је први пут имала
и свој пратећи програм. Сеад Ђулић је одиграо представу Пресуда: тиха ликвидација у уметничкој галерији “Полет”, где је на врло интересантан начин са
публиком поделио део свог живота, живота Мостар
ског театра младих, живот позоришта у доба рата, живот глумаца у доба инфлације, распада Југославије и
распарчавања пређашње културе. Сценографију чини
педесет нумерисаних кутија од обуће у којима се налазе одређени предмети. Публика је бирала бројеве
и у складу са тим, односно са предметом у одабраној
кутији, Сеад Ђулић нас је уводио у приче из прошло
сти, опомињући нас на то колико је важно да негујемо културу сећања.
Када је реч о новим иницијативама у оквиру пратећег програма Битеф Полифоније разговарало се о
Полифонији у трајању и дијалошким платформама у
Игри за живот. Учесници су били Слободан Бештић,
драмски уметник (CEDEUM), продуценткиња Мирјана

> 44

Жарковић (ФИСТ / ФДУ) и носиоци пројеката који су
били представљени на првој Полифонији. За Полифонију ова порука игре за живот и даље значи подстицај
и снагу да се никад не одустаје, не пада на колена и не
дозволи да зло, тешкоће и страх победе љубав.
Борис Чакширан, костимограф из ЕРГстатус пле
сног театра (са сарадницима Марком Пејовићем, драматургом/психологом и Јованом Ракић, кореографкињом/
етнолошкињом) одржао је радионицу “Небо и голем” у
оквиру које је приказана презентација пројекта и представе Испод неба. Реч је о пројекту који је осмишљен и
реализован са тинејџерима током бомбардовања Београда 1999. у Центру за културу “Стари Град”. Радионица
ЕРГстатуса из пројекта “Голем” за 2019. преиспитивала је снагу и одговорност над оним што смо створили,
користећи стару јеврејску легенду о човеку направљеном од блата. Шта је то што смо створили пре двадесет
година, да ли је чврсто, а како изгледа оно што стварамо данас, на који начин то утиче на наше постојање,
где су границе и могућности даљег деловања, била су
само нека од питања о којима су учесници промишљали током разговора.
Већ трећу годину на Битеф Полифонији, “Школабораторија” окупља децу, родитеље, наставнике,
уметнике и све заинтересоване да учествују у програмима летње школе у “Шкограду”. “Шкоград” се налази у приградскм насељу Ледине, у дворишту ОШ “Влада Обрадовић Камени”. Ове године су градили међусобне везе и један осмоугаони терен. Простор који ће
бити нова школска мултифункционална сцена. Нови
простор за културну и образовну делатност. Идеја је
да се активности школе што више и боље повежу са
заједницом, а школско двориште послужи као про
стор активног живљења и мењања заједнице. Модератори су били Предраг Милић и Јелена Јоксимовић
из Шкогледа, а аниматори Игор Станковић и Милош
Дилкић, Удружење ТОК/Програм “Потрага за благом”.
Повезивање од првог загљаја. Од првог школског звона. Од прве представе.

Рат је чиста индустрија поручује представа одиграна у луткарском позоришту “Пинокио” у оквиру
Битеф Полифоније, Лето када сам научила да летим
по тексту Јасминке Петровић, у режији Патрика Лазића. Главна јунакиња Сара (Српкиња) и Лука (Хрват),
док не сазнају да су брат и сестра, једно другом говоре
тешке речи које могу да ране срце и заувек их раздвоје,
као што су раздвојила срца Сарине баке и њеног брата.
Једна живи у Београду, друга у Хрватској (Нона). Бака
која живи у Београду не жели да се помири са братом
(са којим је у свађи од распада Југославије), иако је
сестра (која живи у Хрватској – Нона) на то наговара
и моли. Настају врло бучне расправе. Смрт дође пре
помирења, обично. Девојчица на самом крају представе каже: “Баку са братом није помирио наш долазак у
Хрватску, али све нас је помирила Нонина смрт.” Могли бисмо из почетка да се вратимо правим вредностима. У представи играју Срна Ђенадић, Љиљана Ђурић,
Драга Живановић, Андреј Јемчов и Ђорђе Мишина.
У Центру за културну деконтаминацију одиграна
је плесна представа У мојој глави, загребачког Театра
Тирена, у режији Тине Хофман. Она се бави менталним здрављем двоје тинејџера (момка Борнија и девојке
Вање) у доба дигиталних медија. Проблеми кроз који
млади пролазе, а нису болови у грлу, глави, трбуху, већ
болови у дубини њих самих, најчешће остају скривени
у душама тих младих тинејџера који ни са ким не желе
да разговарају. У мојој глави је представа који на прави
начин пружа увид у свест младих. Представа кроз изузетно занимљиву музику и уз промену костима (који
су алузија на смену дана и ноћи и промене у главама
тинејџера) говори и о проблемима које млади људи
имају у комуникацији са родитељима, наставницима,
партнером у којег су заљубљени, пријатељима. Говори
о вредностима које се губе, о свему што се потискује, о
ономе што боли кад се прећути, а нема коме да се каже. У представи играју Андреј Копчок, Селма Мехић
и Маријана Матоковић. У истом простору одиграна је
представа Луча микрокозма, по мотивима истоименог
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Из представе У мојој глави, фото: Лидија Антоновић

дела Петра Петровића Његоша, у режији Николе Завишића. На поетичан начин, кроз аутентичан ликовни и
визузелни идентитет (комбинација употребе аналогних
светлосних извора, циркуских вештина, плеса, поезије
и визуелне алхемије инспирисане спевом) на све нас
редитељ је пренео глас луче и спевова другачијег духа, истог духовног простора, песника блиског земљи,
а још ближег небесима. Уз помоћ вештина новог циркуса, руком вођених ласера и снажних батеријских
лампи, графоскопа, хемијских реакција разних реактивних супстанци, кристала, огледала, калеидоскопа
и осталих приручних оруђа за стварање визуелне ма-

гије, представа нас води путем непознатих сфера универзума, али и огромног простора унутар нас самих.
У Позоришту лутака “Пинокио” премијерно је изведена представа Бела грива Ренеа Гијоа у режији Ирене
Ристић, а у продукцији Шабачког позоришта. Реч је о
представи за “мале, велике принчеве”, за све оне који
размишљају и промишљају о поверењу, о другарству,
слободи, природи, правди и о љубави свих нас заједно.
Постоји ли само један начин да се исприча прича, чија
је верзија приче права, постоји ли само једна или су све
наше, које су и где границе човека, а која је граница
позоришта, само су нека од питања које ова представа
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поставља. У новом простору, на Хиподрому, дружина
сарадника на представи Бела грива водила је четири
радионице. Тијана Грумић, драматуршкиња и Милош
Војновић, глумац, показали како кроз позоришне игре
можемо разумети питања слободе, другарства и поверења. Визуелна уметница и ликовна педагошкиња Вера
Вечански поделила је своја знања и искуства о примени
метода причања прича. Композитор Борис Младеновић
осмислио је необичну полифону игру и креирао нову
музичку тему полазећи од оригиналне матрице. Редитељка Ирена Ристић приказала је резултате истраживања позоришним актерима и учесницима радионице,
социодрамски је испитала шта би то могло бити заједничко – данас и овде – и због чега би то некоме било
важно (све то у оквиру рада на представи Бела грива).
Као предности Битеф Полифоније треба истаћи значај
одржавања радионица на Хиподрому. Реч је о новом
простору за културу (којег можемо наћи свуда). Редитељка представе, у току разговора “Где нас води Бела
грива”, говорила је о процесима настанка представе
и процесима позоришне партиципације. Било је речи
о томе на који начин би требало извршити расподелу
финансијских средстава када је у питању рад на представи, шта каже ансамбл, како се припрема представа,
могу ли финансијске разлике и положај средње класе да угрозе рад ансамбла, да ли је боље у државном
или приватном сектору, у институционалној или неинституционалној позоришној продукцији, може ли
позориште да одоли политичким притисцима, на који
начин млади данас могу да промене позориште и шта
редитељи раде када нису ангажовани у позоришту, на
серији, или на филму. Одаје се утисак да ангажман у
највећој мери зависи од писања пројеката, јер пројектно финансирање живи стабилно, за разлику од живота многих културних институција које су угашене...
У паузи између две радионице учесници су могли да
хране коње и имали су бесплатан круг јахања. Дан на
Хиподрому завршен је евалуационом Миње Богавац,
која је сакупљала питања и утиске.

Од почетка 21. века, Шапчани улажу 7% свог
буџета у културу, што је и до десет пута више од државног просека. Резултат су савршено функционалне,
савремене културне установе, велики број фестивала
и градских манифестација, које чине да се у Шапцу
увек нешто дешава. Шабац има Шабачко позориште,
једно од најстаријих и најугледнијих у земљи. У том
позоришту, током прошле сезоне, настала је представа
Бела грива, али и неколико других које својом иновативношћу руше предрасуде о томе да су институционална позоришта конзервативна. Битеф Полифонија и
Шабачко позориште последњег дана Полифоније били су у културној шетњу кроз Шабац и његове институције. Можда бисмо на чувено питање – Хоћемо ли
у Шабац на вашар? – могли дати одговор – Хоћемо у
Шабац, у позориште!
У самом Шабачком позоришту одиграна је представа Размена за промене – кратко али неопходно... чији
су актери били публика подељена у две целине (демократском одлуком) на основу личног става, Слободан Бештић, Добрила Стојнић, Ана Врбашки и Марко Дињашки. У питању је кратак водич кроз грађан
ску непослушност, где представа настаје у току самог
извођења (имерзивно, интерактивно позориште), а
подстакнута је познатим истоименим текстом Вудија
Алена “Кратак, али неопходан водич кроз грађан
ску непослушност”. О студентским демонстрацијама
1968. године, хипи покрету, хуманој борби различитих друштвених неправди, представа је промишљена
и осмишљена у данашњем контексту, у форми интерактивне позоришне игре.
И беше интерасанто измешање из простора у нове просторе и времена. Од првог загљаја. Из Установе
културе “Стари град” у Центар за културну деконтаминацију, из Центра за културну деконтаминацију у
Полет, из Полета на Ледине, са Ледина на Хиподром,
са Хиподрома у Шабац и у Шабачко позориште. Из
Шабачког позоришта у нови, први загрљај.
Следеће стајалиште: Полифонија Театар.

БОРИСАВ СТАНКОВИЋ
ДРАМАТИЗАЦИЈЕ (1)

Приредио > Александар Милосављевић
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Пише > Александар Милосављевић

Темат: Драматизације дела Борисава Станковића (1)

Зашто (баш) Бора Станковић?

Н

ису, дабоме, прозу Борисава Станковића тек недавно “открили” наши савремени позориштници, нити је од јуче овај писац постао занимљив
овдашњим драматичарима, драматурзима, редитељима и театарским управама. Борина Коштана одавно је
стекла статус култног дела домаће драмске књижевности, али и својеврсног лакмуса, индикатора који
детектује промене сензибилитета овдашњих театарских стваралаца. Наиме, од сваке нове инсценације
овог комада очекује се да покаже какав је однос аутора представе према фолклору као важном елементу
списатељевог драматуршког поступка. У исти мах, с
обзиром на неке од легендарних представа насталих
по Станковићевој Коштани, управо ће однос према
фолклорним елементима постати мерило за процену
става аутора према сваковрсној традицији.
Није – барем у овом смислу – Станковић имао
проблем само с позоришним интерпретацијама ове
своје драме. С времена на време и у овдашњој књижевној критици чују се (болне) констатације да је овај
књижевник неправедно занемарен, да не заузима адекватно место у повести домаће литературе, те да комплетна његова проза заслужује да буде наново сагледана и валоризована.
Као што су сценске поставке Коштане показатељ
нашег доживљаја не само Станковића, његове литературе, традиције и нашег погледа на свет, тако и поновно
пробуђено занимање позоришта за инсценације њего-

ве прозе указује на то да нас се аутор Ташане, Нечисте
крви, Божјих људи, Старих дана, Покојникове жене и
те како (и данас) тиче и дотиче. Новије драматизације
Станковићеве прозе откривају богату слојевитост и његове мисли и његовог сензибилитета.
Није, дакле, нимало случајно што смо последњих
година сведоци (наизглед) нагло пробуђеног интересовања за инсценације Борине литературе – и Коштане
(у режији Кокана Младеновића, на пример) и драматизација Станковићеве прозе, па и за радикалне списатељске адаптаторске подухвате (Жица Милене Марковић, рецимо) који су много више од драматизације.
Питања која ове драматизације актуелизују могла
би да буду формулисана и на овај начин: шта савремене драмске ауторе привлачи Станковићу? На који начин они приступају овом писцу? С којим проблемима
се, пишући драматизације, суочавају аутори драматизација? Какав се однос успоставља између њиховог и
Станковићевог сензибилитета1)? Питања, наравно, има
много више, а на њих, или макар на нека он њих, надамо се, добићемо одговоре не само публикујући драматизације Јелене Мијовић (Ружа, увела), Браниславе
Илић (Нечиста крв), Димитрија Коканова (И сваки пут
као да је први) и Тијане Грумић (Нечиста крв), него и
објављујући њихове ауторске текстове.
1) Притом ваља имати на уму да се Станковићу враћају (и обраћају)
ауторке и аутори различитих генерација.
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Пишу > Бранислава Илић и Јелена Мијовић

У поверењу о Бори и позоришту

I
БРАНИСЛАВА ИЛИЋ: Мој први драматуршки сусрет
са делом Борисава Станковића била је драматизација
Божјих људи на другој години студија. Иако је то био
више интуитиван сусрет, без озбиљнијег истраживања
Станковићевог дела, већ тада сам препознала да писац
сугерише и описује тренутак неповратног нестајања једног времена и долазак неког новог, с другачијим вредновањима. Просјака ће увек бити, али божјаци нестају
јер људима више нису потребни. Други “сусрет” догодио се 2004. када сам урадила две верзије драматизације
Нечисте крви. Прва се ослања на ритуал кроз обичаје и
писана је за амбијентално извођење, док је друга есенцијална, фрагментарна, прилагођена одређеној врсти
редитељске стилизације. Овај поновљени “сусрет” са
Станковићевим делом само ме је утврдио у ономе што
сам са божјацима наслутила, да је реч о писцу који је
прецизно детектовао значајан историјски период промене друштва с краја XIX и самог почетка XX века, и
да његово дело не треба да тумачим локално, као нашу
посебност, ма колико ми све то интимно било познато
и заводљиво. Бора Станковић својим ликовима и њиховим унутрашњим борбама, слојевитим описом догађаја,
чини видљивим промене у друштву на граници два века,
сугеришући нам да су се жене у тим и са тим променама носиле боље и храбрије од мушкараца.

ЈЕЛЕНА МИЈОВИЋ: Тај прелаз из XIX у XX век ја
и даље препознајем као преломни тренутак, почетак
друштвених, социолошких, родних и филозофских преиспитивања која обухватају и шири, јавни простор, али
истовремено и врло интиман. Опште идеје слободе, одговорности, правде, љубави, постају лична питања сваког
човека. И интимно полако постаје јавно. Мислим да је
то осећање света и тренутка код Боре врло јасно изражено, мени најузбудљивије и најупечатљивије. Богатство локалног, језик, обичаји, па и хијерархија врањске
касабе, заводљиви и колоритни, јесу посебни и за њега
специфични, али он се заиста бави огромним корпусом
идеја сваљених на људска плећа. Знамо шта је почетак
XX века у филозофији, религији, психологији, али код
Боре Станковића мислим да присуствујемо транзицији
у којој се сви општи појмови сада формирају личним,
појединачним искуством. Посебно је занимљиво што
он у први план ставља управо жене и њихово најинтимније искуство. Сигурно да препознаје снагу жене и
прилику да та снага, до тада утучена и забрављена, покуља напоље и буде носилац промене, али и потенцијал
жене да својим субјективним поимањем стварности да
ново значење и облик свим до тада установљеним појмовима. Неки нови објективитет. И ја се, на известан
начин, идентификујем са његовим јунакињама у том
покушају да моје субјективно постане чинилац у формирању објективног.
Б. И.: Наш први разговор о Бори догодио се после
гостовања представе по твом тексту, Ружа, увела Врањ
ског позоришта у Атељеу 212. И од тад овај разговор (до-
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Бранислава Илић

писивање) не престаје, али у овом конкретном поводу
писања за “Сцену”, с обзиром на различите околности и
временску дистанцу између наших драматизација, нисам сигурна у ком правцу би требало да усмеримо. Ка
делу Боре Станковића, нашим драматизацијама, или
представама... разним извођењима? Које искуство је
важније пренети, драматуршка сазнања из аналитичко-истраживачког дела или интимно искуство писања?
Немам одговор у овом тренутку.
Ј. М.: Даћу предност интимном искуству писања
јер мислим да су наша истраживања и анализе већ инкорпорирани у њега.
Б. И.: Вероватно си у праву, али ја бих ипак кренула од формалног, зато што мислим да је важно сагледати оквир унутар ког стварамо и унутар ког се вреднује
наш рад. У нашој позоришној и драматуршкој пракси
није успостављена (или се изгубила?) разлика између
драматизације, текста рађеног по мотивима одређеног
књижевног дела и текста инспирисаног књижевним делом. Лично волим да тексту дам свој видљив ауторски
печат. Не допада ми се та прећутно додељена драматуршка улога, која се код нас неретко своди само на за-

Јелена Мијовић

натско уобличење текста или испуњавање редитељске
жеље, где се сваки ауторски допринос сматра сувишним.
Ј. М.: Рекла бих да не само што се не прави разлика између драматизације, текста насталог по мотивима књижевног дела или оног инспирисаног њиме, него
је толико аљкавости у том сегменту да ми се чини да
је наш рад на текстовима насталим по неком делу – а
прилично озбиљно приступам томе – потпуно девалвиран. Или непотребан. Опет, Ружа, увела, па и Хроника
паланачког гробља Исидоре Секулић, биле су препознате
и унутар самих позоришта која су их играла, и од стране позоришне критике, и даље – позоришне јавности.
Тај распон од дела на које се ослања до драмског текста
био је препознат.
Б. И.: Мислим да би твој опис ликова у Ружи, увелој, требало користити као пример на студијама драматургије у раду на драматизацијама. Списак и опис
ликова које дајеш на почетку драме најсажетија је студија односа паланке у Бориним приповеткама, истовремено је и својеврстан “пролог” драме и јасан ауторски
увод, којим нам недвосмислено сугеришеш да драма
није подређена књижевном предлошку. Описи на почетку сваке сцене су доследни наставак тих описа ли-
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кова. Они су и нека врста наслова сцена. Мислим да
твоје драматизације Ружа, увела и Хроника паланачког
гробља (вероватно још неке али ове последње сигурно),
заокружују твоју ауторску списатељску поетику и било би значајно анализирати их како кроз формалне поступке савремене драматургије, тако и са филозофског
аспекта, позиције родних права, политичког и друштвеног контекста данашњице. Требало би их третирати и
анализирати као ауторске драме, на исти начин на који
се режије по мотивима драмских класика анализирају
као ауторско дело редитеља.
Ј. М.: Публика углавном позоришну представу гледа као целину, чак и када је на неки начин упоређује
с познатим делом, тек када је разочарана представом
посеже за компаративном анализом књижевног дела и
драматизације. Мене су обрадовале и сматрам драгоценим критике за ове моје две најновије драматизације
зато што сам у њима препознала и намеру да се јасно
формулише у којој мери је драмски текст, који се игра на сцени, ауторство онога који га је за сцену и написао. Верујем да ми пишемо тај текст и да би драматизација требало да буде аутентично дело. Свакако не
преписујемо и не уприличавамо Бору Станковића, или
ма ког другог, нити пребацујемо неуправни у управни
говор, а некако као да то и даље није јасно.
Б. И.: Чини ми се да ти у својим драматизацијама
ипак више од мене “чуваш” писца. Ја то чиним само
када радим драматизацију романа неког младог, новог
аутора, као што је то био случај с романом Заједно сами Марка Шелића. Код познатих наслова, посебно код
романа који су више пута драматизовани, дајем себи
већу ауторску слободу.
Ј. М.: Не трудим се да “сачувам” писца чијим се
делом бавим, али трудим се да га разумем, уђем у полемику с њим, третирам га као саговорника. И копам
по оним темама које мене занимају сада и овде. Не трудим се да се оно што пишем значајно диференцира у
односу на његово дело, али слобода за коју сам се изборила разумевајући га, разговарајући и расправљајући с
њим допушта ми да пишем потпуно независно. Увек се
бавим данашњим временом, садашњим друштвено-по-

литичким контекстом и филозофским питањима која
мене у том контексту окупирају. Средства која кори
стим приликом писања драматизације не бих назвала
радикалним, али имам потребу да јасно формулишем
сопствени став, па то радим и кроз опис ликова и уводе
у сцене, постављам некакве темеље свог текста.
Б. И.: У нашој позоришној пракси радикални
приступ у драматизацији није могућ. Који би то редитељ режирао? Радикализација је могућа једино у случају да долази од самог редитеља. То доживљавам као
проблем јер је мој простор за креативност у процесу
рада на неком роману, приповеци, ограничен, сужен,
док редитељски нема граница. Ја имам потребу за радикалним драматизацијама, посебно неких значајних
романа, али свесна сам да ће оне остати у фиоци, сем
ако их сама не режирам.
Ј. М.: Код тебе у Нечистој крви средства су у самом
старту “радикална”. Физичко присуство Хаџи Трифуна. Не као наратора, него као драмског лика. Начин на
који је он као најзначајнији предак одредио Софкину
судбину, један је од доминантних мотива који се осећа
код Боре, а које нисам видела у већини драматизација
или екранизација. Нисам сигурна ни да се ико бавио
том линијом и тим односом. Притом то је један толико
једноставан, а значајан поступак. И та временска линија
која повезује Хаџи Трифуново време процвата породице и Софкин пад, истовремено прави паралелу између
времена у коме се драма дешава и нашег времена. И
са ким би уопште Софка данас и Софка онда могле да
полемишу, уђу у сукоб, разговарају. У први план избија
проблем који јесте озбиљан проблем патријархата и
далеко је комплекснији, па и редак у уобичајеној патријархалној матрици. Кроз обликовање Софкиног лика видим и Борину зрелост и утицај “света” и искуство
Француске. Али мислим да је твоја интервенција што је
тај проблем постао експлицитан и избио у први план,
јер он подразумева да му претходи врло лично искуство еманципације. Направићу паралелу са Хроником
паланачког гробља, односно Влаовићима, где Лекса носи то наслеђе породичне величине и једина је достојна
потомкиња славних Влаовића, али – женско. И обе су
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свесне тог парадоксалног положаја у коме су се нашле
и оне и патријархат.
Једном приликом, доста давно, у неком разговору
о драми и приповеткама, Мијач ми је рекао како та врста (приповедне) прозе дозвољава све. Одједном, причао
је Мијач, пројури кочија са коњима у касу и ми читамо
како двотактни ударци копита о камени пут одзвањају
кроз ноћ. Или писац напише две стране о крупним пахуљама снега које падају по гранама дрвећа. Тек тако,
јуре кочије, пада снег и то траје потпуно одвојено од
радње, ликова, некаква пишчева импресија, ухваћен
тренутак који постоји сам за себе у субјективној временској димензији. И како је то у драми тешко ухватити. Такве тренутке мислим да је Мијач одавно хватао,
измишљајући посебан позоришни језик само за њих. У
савременом драмском писму ја видим и формалну могућност да се они ухвате, могућност присуства писца.

II
Б. И.: Прва реченица Из старог јеванђеља (Прва суза) гласи: “Чим дође недеља или други празничан дан,
после ручка, за време највеће врелине и жеге, скупе се
жене и девојке, и испод великих капија у хладу седе и
разговарају се.” Ово ме је подсетило на скулптуру Камиј Клодел (Camille Claudel) Поверење или Причалице
(Брбљивице), где четири жене воде поверљив разговор.
Тајни разговор у јавном простору је илустрација комуникације друштва с почетка XX века, на исти начин на
који друштвене мреже илуструју комуникацију друштва
с почетка овог века. Увела ружа је писана као нарација
(из дневника) главног лика Које. Твоја драма Ружа, увела има двоструку нарацију – твоју ауторску и нарацију
кроз ликове коју покрене Стана, а онда је преузимају
и остали ликови. Нарација има важно место у Станковићевим приповеткама. С друге стране, нарација ликова
(рефлексивни лик) значајан је поступак у савременој
драматургији. Саразак (Jean Pierre Sarrazac), полемишући са Сондијем (Peter Szondi), поводом Стриндбер-

гове Сонате авети, закључује “...Стриндберг је тиме сачувао ту двојност лика истовремено драмског и епског,
унутарњег и спољнег, неког ко пати и ко посматра.”1) И
сама у Нечистој крви посежем за нарацијом, али у виду
дијалога Хаџи Трифуна и Софке, деде и унуке. Њихов
дијалог започиње у тренутку када је Хаџи Трифун већ
мртав, а Софка се још није родила. Чинило ми се важним да се Нечиста крв исприча из полемичког односа
некад и сад, мушког и женског у патријархату, подразумевајућег и критичког.
Ј. М.: Управо та полемика Хаџи Трифуна и Софке
смешта Нечисту крв у данашње време. И мислим да на
другачији начин рефлектује Софкин лик. Јер, она, како
је у роману, даје могућност да се тумачи као арогантна,
препотентна, размажена богаташица свесна своје лепоте. Њена посебност је њен изглед и богатство и углед у
чијем стварању она није имала удела. Али њен карактер је потпуно другачији оног тренутка када си јој отворила простор полемике са Хаџи Трифуном. Јер, то
су разговори које бисмо ми водиле данас. Некако, када
бих тражила сличности са познатим ликовима, Софка
би, зависно од тога ко пише драматизацију, могла да
се креће од Скарлет О՚Харе до, рецимо, данашње Госпођице Јулије. Занимљив ми је начин на који си ти формирала Софку, готово четвородимензионално, не само
кроз сцене са Хаџи Трифуном него и кроз Софку 2. Она,
Софка, пролази оне дијалектичке фазе Ја – Не-Jа – Ја
се враћа себи обогаћено искуством превазилажења отпора. Буквално материјализујеш оно што припада идеалистичким категоријама.
Свиђа ми се та “двојност лика истовремено драмског и епског...”. А свиђа ми се и да испитујем могућности и снагу епског у драмском. Ја посежем за нарацијом и када имам потребу да диференцирам субјективно од објективног, да дистанцирам лик од њега самог.
Да гледам како трансендира у односу на себе у радњи,
ситуацији... Мислим да је утицај Стриндберга дале1) Жан Пјер Саразак, Поетика модерне драме, Kлио, Београд 2015,
стр. 129.
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ко већи него што сам свесна... Али, да, то је тај прелаз
XIX у XX век...
Б. И.: Ако бацимо поглед само на наслов Борине
приповетке Покојникова жена из збирке Стари дани
(чије си ликове тако вешто увела у своју драму), дакле
да склонимо сада дело, сâм избор оваквог наслова сугерише свесни, намерни, ауторски поступак проблематизовања друштвеног положаја жене у патријархалном
друштву, који се, по мени, може упоредити са Ибзеновим књижевним ангажманом. Знам да сам помислила
како је Бора Станковић, у феминистичком смислу, освешћенији и критичнији но редитељи који су радили
по његовим делима. Тек у скорије време, од Коштане
у сјајној режији Андраша Урбана, тај однос и на сцени
постаје критичнији. Занимљиво би било истражити разлоге због којих за Бориним делом и даље посежу искључиво редитељи, док га редитељке још увек заобилазе.
Ј. М.: Читајући Бору, и ја сам га увек доживљавала
далеко снажнијим, одређенијим и оштријим у односу
на устаљену перцепцију његове литературе. Локални
фолклор видела сам као ритуал. Страствене жене узаврле крви препознавала сам као побуну освешћених жена.
Романтизирану “жал за младост” као страх од смрти. И
низ других мотива који су се, како и ти кажеш на почетку, далеко уздигли над локалним. Налазила сам додирне
тачке са скандинавским писцима тога времена, са почецима егзистенцијалистичке филозофије, са Золом...
Слабост мушких ликова као огледало патријархата...
Б. И.: Књига социолога Вјерана Катунарића Женски ерос и цивилизација смрти, објављена давне 1984.
године, умногоме ми је помогла да разумем друштвене промене на преласку из агоналног у хедонистичко друштво, и на који начин су те промене утицале и
мењале односе унутар породице, али и функцију саме
породице, улогу жене, самим тим и проблеме с којима
су жене у тој измењеној ситуацији морале да се суоче.
Пропадање једног слоја друштва, јачање другог, који из
села силази у град, већа видљивост породице али и оног
што је стечено (имовински и друштвени статус), све
оно што је дуго било сакривено иза високих заштићених зидова, учинило је жену изложенијом и захтевало

је од ње нове задатке, пре свега у смислу егзистенцијалне одговорности за опстанак породице. Истовремено
мења и мушкарце и уноси нестабилност у оно што би
њихова улога требало да буде. По Катунарићу, агонално
друштво је обрнута слика породице: “...тако је и употреба физичког насиља над женом нешто што је мушкарац, хисториско-генетски гледано донео извана, скупа
с нормативним привилегијама, јер у самој породици
нема функционалних предувјета за развијање физичке
супремације једног човјека над другим”2).
Ј. М.: Покушавала сам да нађем одговоре зашто
те жене у Бориним делима – јаке, самосвесне, побуњене – на крају стоички подносе судбину, уместо да поведу револуцију. Већина женских ликова свесно прави
избор и преузима одговорност за њега, а могле би или
без икакве одговорности да прихвате ствари које им тај
патријархални модел намеће (мислим, откуд то уплитање сопствене воље у нешто што ти ионако следује),
или, онакве каквим их је Бора литерарно створио, да
се побуне (као неке од тих жена из скандинавске или
француске литературе). Оне су се све родиле као Хајдегеров тубитак – свесне своје смртности. Основа њихове егзистенције је свест о смрти. И као да их та свест
одређује. Истовремено, постоји тај магични тренутак
кад поверују у нешто друго и кад нека могућа радост
засени тај егзистенцијални страх и нелагоду и свест о
крају. Али, оне нису одлучне да се изборе за њега, јер
би тај избор подразумевао и друге, а не само њих. И
цео систем који оне из неког разлога неће да растуре,
а тако се често чини да би могле. Не, оне, кад немају
подршку, моментално постану свесне смрти као неминовности. И, заправо, сад ми се већ чини да је сама
могућност избора сврха њихове побуне, да није то нека
узалудна борба, него баш напротив. Па макар изабрале оно што им је судбина ионако наменила. И мислим
да ме реченица са краја твоје Нечисте крви уверава у
то. Када Софка одбије Хаџи Трифунову помоћ и каже:
“Ово је мој живот. Ово сам ја изабрала. Не Хаџи Трифунова унука. Него ја. Софка...”
2) Вјеран Катунарић, , “Напријед”, Загреб 1984, стр. 73.
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Б. И.: За револуцију је потребно женско организовање које се у јужним крајевима Србије догодило касни
је у односу на тренутак који Бора обрађује у делима о
којима говоримо. Немогуће је повести револуцију без
свести о друштвеној улози. Да, у праву си. Могућност
избора за жене без избора јесте еманципаторски поступак. Не могу се отети потреби да тражим одређене паралеле у нашим драмама. Кроз однос Марије и
Стане у Ружи, увелој, препознајем однос Софке и њене свекрве Стане у Нечистој крви. Однос у коме једна
жена осећа кривицу због поступка који су по њој узрок
патње друге жене. У првом случају јер је удала кћер за
човека који је сада злоставља, у другом јер је родила
сина који сада злоставља снаху. То мајчинско преузимање кривице је трагично. Прво их киње други, а онда
се самоокривљују. Крива без кривице и једина одговорна. Међусобни односи жена у Станковићевим делима
су слојевити и амбивалентни. Преузимајући ликове и
из других Станковићевих дела, посебно женске ликове,
Ружа, увела на неки начин представља омаж женском
односу и солидарности, или одсуству исте у патријархату. Аџика представља тип статусно “јаке жене” у патријархату. Ту друштвену позицију свакако користи да
помогне Марији и Стани, али не би дозволила да њен
унук Коста ожени Стану. Класни однос је изнад женске
солидарности. Омиљена сцена из твоје драме ми је кад
Аџика, с дурбином, открије тајну романсу унука са Станом, ништа на то не каже, него одмах договори Станино венчање са другим, све под плаштом забринутости
и доброчинства према Марији и Стани.
Ј. М.: Класни однос је изнад женске солидарности,
али не знам да ли је класни однос изнад патријархата.
Испоставља се да жена устоличена на вишој класној
позицији свим силама брани патријархат. Можда зато што јој је на неки начин он омогућио ту позицију.
Мислим да то питање постаје врло битно у нашем, данашњем свету. С једне стране као да имамо жене које
су, како си ти негде рекла, преживеле патријархат. Оне
као да стоје у шпалиру да се осигурају да ће свака следећа проћи кроз исту тортуру као и оне. И ове које су
класном позицијом добиле и неку разводњену дозу па-

тријархата, па се превентивно дистанцирају од ових
жена из нижих каста. Мени је та женска солидарност
јако битна. И јесам преузимала женске ликове из других дела не бих ли макар на тренутак негде створила
јак и солидаран женски блок. У приповеци Ђурђевдан
девојке се окупе и ваде мантафе, букете цвећа... Ту је
иницијално и идеја да их повезујем, женске ликове. Мени је упечатљива и Тодора у твојој Нечистој крви – код
Боре Станковића ми је неочекивано бледа, а код тебе
још једна снажна жена која чува и углед породице и изразито штити Софку. Све док Ефенди Мита не одлучи да
је уда. Онда некако лако одустане од свега. Али Софка
криви мајку за своју судбину... Ја бих повукла паралелу и између Аџикиног односа према Стани, после њене
удаје за Николу и Софкине свекрве према Софки. Само
што она јесте и директно крива и одговорна за Станину
патњу. Опет, Софкина свекрва у Нечистој крви и Станина мајка Марија у Ружи, увелој потресно су трагични
ликови. Оне ипак нису преживеле патријархат, иако су
формално живе. Нису имале право на избор а криве су
и као да преузимају одговорност за сву несрећну женску судбину. Зашто оне које највише страдају осећају
највећу кривицу?
Б. И.: Жене у патријархату управо и страдају због
немогућности да се ослободе константне кривице да су
најодговорније за “свету краву”, религијски и друштвени идеал звани породица. Још увек живимо у свету који
глорификује жртвовање жене породици, деци, мушкарцу, а осуђује женску побуну и критичност, сматрајући
је непримереном и безобразном.
Ниједна од две (три) моје драматизације није реализована на сцени. Нечисту крв сам писала пре петнаест година. Тада ми се то чинило важним. Нисам сигурна колико је та драматизација за данашње прилике
још увек актуелна. И сама сам је већ спаковала у прошлост и чини ми се да бих сада све другачије. За крај
цитат. Овај пут из твоје драме Ружа, увела:
“Мајка и ћерка. Четири ствари се не могу вратити: изговорена реч, одапета стрела, протекли живот и
пропуштена прилика. Али, као што Хегел каже, Минервина сова лети у сумрак.”
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Јелена Мијовић

Ружа, увела
ПРОЛЕЋЕ. ЛЕТО. ЈЕСЕН. ЗИМА. ПРОЛЕЋЕ, ОПЕТ.
АЏИКА, Костина баба, једна од оних што је заиста и била на Христовом
гробу; све се креће, само њена мера ствари, постављена ко зна кад и
наслеђена још у “њено време”, стоји и не да животу да настави својим
током; још једна потврда о врсти плоча којима је пут до пакла поплочан.
МАРИЈА, Станина мајка, Аџикина комшиница, одувек по страни, склоњена
да не смета, све и кад би имала шта да каже, ко је она да нешто каже?
КОСТА, Аџикин унук, на истим мукама као и Кјеркегор, сав терет предака
на сопственим плећима носи, такорећи добровољно, разапет између
бабиних очекивања и љубави према Стани, прихвата патњу као задовољење и једног и другог.
СТАНА, Маријина ћерка, Костина девојка, Николина жена; да је она Коста,
живот би им био потпуно другачији, и свима лепши. Али, није, она
је само Стана.
НИКОЛА, Станин муж. Кријумчар, криминалац, скоројевић, у својој бахатости тренутно задовољава своје најпримарније потребе. Не зна се
да ли је икада сањао.
ЈОВАН, Аницин и Николин отац, и отац и мајка, али све више мајка.
АНИЦА, сестра, жена и удовица, имала и снове и жеље. Научила да бол
неутралише бол.
ИЛИЈА, касапин, цео живот воли Аницу. Оседео чекајући је. И није дочекао.
ЦВЕТА, Станина другарица, од оних што све па и сопствену сиротињу радосно носи. Хтела је нешто друго. Одустала.
ЦИГАНКА или свирач, неко ко је ту само као гарнирунг живота других.
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1. ПРОЛЕЋЕ
УСКРС, ОСТАО У СЕЋАЊУ, ДОК ЈЕ ЈОШ СВЕ БИЛО
МОГУЋЕ, ДОК ЈЕ ДРУГЕ ЖИВОТ ЛОМИО, А ТИ
ПОСЛУШНО СТАЈАО У ИСТОМ РЕДУ
СТАНА: Пролеће је било. И Васкрс. И сви долазе код
Аџике први на честитање. Кућа обасјана сунцем, а
проћу куће иза ње лежала цела варош, са црквом,
сахат кулом, пазаром, брдима, виноградима, и док
се са тог њиног горњег спрата све ово могло да види, дотле са улице, због оне њихне велике двокрилне капије, никад се није могла цела кућа видети.
Али сад, пошто је, као сваког празника, капија била
широм отворена и њена крила подупрта са два велика камена, сва се кућа видела. Чиста и спремна
и као изложена, стоји отворена за госте, за тај свет
споља из вароши.
КОСТА: Капија беше велика, стара, с порђалим алкама
испод које се човек могаше провући у свако доба.
Испред куће беше стари бунар а око њега наслагане велике плоче од којих је отицала устајала, црна
барица, по којој патке цео дан батргаху. Више бунара била је винова лоза, а насред дворишта стари
дуд-шандуд. С леве стране беше одмах поток, а иза
њега ваша башта, ограђена заваљеним и испрекиданим плотом. Је ли, памтим ли добро?
СТАНА: На среди дворишта бунар, а око њега се сјаји
разливена вода. Месец сија, те се црне старе, зелене, већ обрасле маховином ћерамиде на кућама.
КОСТА: А твоја мала кућица, приземна, местимице окречена, само кров са новим цреповима. Тако се знало
да је скоро зидана и да сте скоро дошли.
СТАНА: Попац у огњишту иза кујне цврчи, из баште шушти лишће, по дрвећу и џбуновима скачу још незаспале птице, у бунару капље вода са овлажених
каменова, а одозго из циганске махале једва допире
зурла, која танко пишти и чује се далеко, далеко...

Марија прилази Аџики и честита Ускрс. Пољуби је
у руку.
МАРИЈА: Христос васкрсе.
Стана прилази и љуби Аџики руку. А Аџика њу у чело.
АЏИКА: Ваистину васкрсе, чедо моје! И теби срећан
дан, и жива и срећна ми била!
СТАНА (Кости): Срећан ти дан и празник, Којо!
КОСТА: Марија и Стана беху са села. Скори досељеници. Продали у селу посед и дошли у варош. Отац
Станин и старија сестра умрли, а њих две саме остале. Били смо комшије.
МАРИЈА: А код Аџике и Косте... Кад би се капија отво
рила, па у њу ушло, човек би се трзао. Бунила би
га она удаљеност куће и големо дуго двориште.
Чисто као да би се упадало, тако би се силазило и
дугом калдрмисаном путањом ишло ка кући. Кућа
је била тамо, у дну. Висока, на два спрата. Са капије видела би се само њена једна страна, и горњи
бој који, окренут наниже, окречен, белео се, док од
доњег спрата само се видели диреци трема и тамо
унутра у полутами кујна, собе. Лицем куће, целом
њеном ширином, испред ње, протезала се башта и
губила наниже.
Долази Аница са Јованом. Честитају Ускрс.
АЏИКА: Стано, послужење.
Стана трчи и доноси послужавник са послужењем.
КОСТА: Отац ми беше умро пошто упропасти готово све
имање на разне послове који му никад нису полазили за руком, а које је он опет предузимао више
ради света, да се не каже како ништа не “печали”,
већ једе готовину. Мати ми за оцем умрла. Зато сам
бабу звао увек мајком. Од целе некадашње богате
и знане породице само ми бесмо остали. И сви су
се чудили како ми излазимо на крај.
ЈОВАН: Има читаве бисаге пара, узела од свог свекра,
КОСТА: мог прадеде,
ЈОВАН: кад је овај умирао.
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Улази Цвета. Смеје се без неког видљивог разлога.
КОСТА: Чак су ме неки и запиткивали:
ЦВЕТА: Јеси видео код бабе старинске велике, златне
паре?
КОСТА: Нисам. Од тога ништа нисам видео. Само че
сто, у ноћи, тргнем се из сна, пробуди ме светлост
свећа. И ја се тада дижем и гледам где се она скупила, на леђа бацила стару чохану гуњу, нагнула се
ка свећи и нешто ради.
ЦВЕТА: Срећан Ускрс. Како вам је процветала башта!
СТАНА: Цвета је из Доње махале, отац јој баштован.
Мајку нема. Њих три сестре, све три веселе, не зна
се која је веселија.
АЏИКА: Ко ће то поудавати.
СТАНА: Цвета, Цвета највеселија.
Њих две се подгурују и смеју.
АЏИКА: Све се помешало, и ови, новопридошли, Рибинчики, дошљаци са села, што су се обогатили преко
ноћи ко зна како па сад газдују. И ови, ко Цвета, вазда сиротиња. Све се то помеша на празник, и нека,
и они су божја створења, узми, Цвето, једи.
ЦВЕТА: Откуд ти? Пустио те брат?
Аница ћути.
СТАНА: Аницу нико и не зна њеним именом. “Сестра
на Рибинчики”, тако је сви зову.
ЦВЕТА: А браћа – шверцери и кријумчари. Убице. Старији је нестао. Причају да су се пијани потукли на
чамцу, браћа Рибинчики и Риста кријумчар. Дотад је река била Ристе кријумчара, а кад су се ови
појавили, а са села сишли па одма да се обогате,
дошло до туче око газа, тамо где је стоку најлакше
превести. И Риста кријумчар га избо, кажу, седамнаест пута све у гркљан у ноћи. Нико га није после
видео. Стока се разбежала, подавила, шта ли, а једна крава дошла до нас, у варош. Цели дан испред
цркве стајала. Мокра. И сама. А овај Никола, још
је гори од тог старијег брата.

СТАНА: И нико је не зове именом, само касапин Илија.
ЦВЕТА: Он само Аницу гледа. Ни једну другу не гледа.
СТАНА: И чека да му је дају. Тако већ годинама.
ЦВЕТА: А брат јој Никола, јер отац им се ништа и не
пита, чека богатог просца. Ко и свим газдама, никад му доста пара. Само да увећа, само да увећа.
СТАНА: А и она, није више млада.
МАРИЈА: Матер им умрла. Тако кажу.
АЏИКА: Други кажу да је побегла с машиновођом.
МАРИЈА: Причају људи, а Бог ће га знати шта је истина.
АЏИКА: Овако је било: искрала се по мрклом мраку
усред зиме. А тај, машиновођа, није имао једно око,
али на друго лепо видео.
МАРИЈА: А деца? Децу оставила?
АЏИКА: Тукли је сви, и свекар и свекрва и синови чим
су стасали.
МАРИЈА: А муж? Газда Јован?
АЏИКА: Ништа он није смео. Видиш га какав је.
ЦВЕТА (Пева.): На Ускрс сам се родила џанум
на Ускрс сам се родила море
на Ђурђевдан се крстила џанум
на Ђурђевдан се крстила
ЈОВАН: Аџика, хтео сам да те питам. Девојка нам је дата. Пијена је.
АЏИКА: И време јој је, Јоване, И време јој је.
ЈОВАН: Сад, ред је да буде у комшилуку, да се склони.
АЏИКА: Нека је, нека је код нас. Неће њој ништа фалити.
КОСТА: Стано, о чему мислиш?
СТАНА: Што питаш?
КОСТА: Да не мислиш и ти о неком удварачу?
СТАНА: Можеш да говориш шта хоћеш.
И сакрије лице у руке.
КОСТА: Шалио сам се, Стано!
СТАНА: Молим те, па немој други пут тако да се шалиш.
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ЈОВАН: Имаш момка у кући.
АЏИКА: Их, он учи од јутра до мрака. Стана ће да остане, да је чува. Неће се она у мојој кући осрамотити.
СТАНА: Илија ли је?
Аница врти главом.
ЈОВАН: Из горње махале. Удовац. Терзија. Велика кућа.
Богата. Удовац. Двапут се женио. Обе жене умрле.
Удовац Мита. Никола договорио.

*
Ноћ дуга. Страсна. У комаду, што се временом ра
спарча. Једна од оних чији сваки делић премотаваш
у сећању целог живота, све док сећање не постане
истинитије од ње саме.

КОСТА: И прострла је нана асуре и душеке и јоргане
и сви смо полегали у башту. И испрошена сестра
на Рибинчики, и Стана до ње, и мајка јој Марија, и
матер ми, и ја. Мирише овлажена прашина. Чисто
не смете да дахнете. Ако се накашљете, страх вас
хвата, јер се само ваш кашаљ чује и ништа друго.
А матере нам мисле да смо позаспали, па причају.
МАРИЈА: А што га, Аџике, сад шаљеш, што не на јесен
кад сви иду?
АЏИКА: Да нађе смештај, собу, да види тај учени свет
где ће и он. А годину нек заврши тамо. Добро ће то
да буде. Томчетов син, чим му отац умро, у једном
дану на женске и карте готово све дао, изгубио. И
кућу и имање.
Тишина.
АЏИКА: Одмори, Марија.
Чује се неко шушкање. Стана се прибије уз Косту, па
се одмакне. Илија преко зида, или иза капије, довољно далеко и сувише близу.
ИЛИЈА: Којо, је л’ Аница код тебе?
СТАНА: Илија касапин. Само је он зове по имену, Аница.

КОСТА: Погледај Илију! Преко ноћи оседео.
СТАНА: Од дугог чекања.
КОСТА: Од лоше вести.
СТАНА: Због љубави. Изгубљене.
КОСТА: За једну ноћ оседео. И то не целу!
ИЛИЈА: Тај срећник. Срећан ли је он!
Скочи са душека. Ал скоче сви.
АНИЦА: Ко?
ИЛИЈА: Сам Бог срећу нек вам да… Велику… Голему…
Нарочито теби. А њему, он је ионако срећан. Тај
Удовац, па трећи пут баш тебе…
АНИЦА: Немој, Илијо, немој, живота ти…
ИЛИЈА: Ја не знам шта ми је! Откад тебе видех, свет ми
је тесан. Узалуд игра, песма и весеље, узалуд све!
Одлази и запева гласно:
Ај, задунуше, задунуше
Сабазорски ветрови.
Ај, задунуше, задунуше
Сабазорски ветрови.
...
Аница се баца на земљу.
АНИЦА: Нане, нане, мори!!! Нане, нане...
СТАНА: Зове мајку, а мајке нема. Мајко, тето, је л’ то
мора овако?
АЏИКА: Спавај, Стано, спавај, чедо.
И опет тишина, дуга дуга, што једе ноћ.
КОСТА: Глава ми гори. Срце удара тако силно, јако, да
га и ја чујем. Луд сам. Топим се и нестајем.
Коста се прикрада Стани.
СТАНА: Шта хоћеш?
КОСТА: Ништа.
СТАНА: Па спавај онда.
КОСТА: Лепо ми да те гледам.
СТАНА: А ти гледај.
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Коста устаје.
КОСТА: Дођи овамо.
СТАНА: Где то?
КОСТА: У башту.
СТАНА: А што у башту?
КОСТА: Имам нешто да ти кажем.
СТАНА: Кажи овде.
КОСТА: Ех, не могу овде. Чекаћу те док не сване. А ти
ако нећеш, немој да дођеш. Знам ја да ти мене не
волиш, него онако…
Коста креће ка башти.
СТАНА: Хоћу, Којо, хоћу.
Стана устаје и креће за њим.
СТАНА: Ево ме. Ти, ти, ти…
Стана се загрцне од плача.
КОСТА: Стано?
СТАНА: Ох, ох.
Стана му љуби руке. Коста је узима у наручје.
КОСТА: Слатка си.
СТАНА: Ох. Волим те. Волим те.
КОСТА: Волим те, Стано.
Секс. Стана се тргне.
КОСТА: Не бој се. То врба плаче и пада на тебе. Иди!
Време је. Први петлови певају.
СТАНА: Шта ако се тета пробудила и види да нас нема?
КОСТА: Спава нана. Чујеш како рче.
Стана се кратко преплашено насмеје.
СТАНА: Страх ме је. Ух, каква сам!
Стана се облачи, поправља гардеробу. Одлази, па се
враћа.
СТАНА: Нећеш да се љутиш?
КОСТА: Не. Шта?
СТАНА: Још колико имаш да учиш? Да знам.

КОСТА: Још неколико година.
СТАНА: А онда?
КОСТА: Онда?
СТАНА: Онда?
КОСТА: Шта онда? Онда ћу да те узмем, шта друго?
СТАНА: А тета?
КОСТА: Њој ће бити драго, само ја прво да се вратим
са дипломом.
СТАНА: Е па то је…
Скочи, пољуби га.
СТАНА: Да бројим звезде? Да певам? Дрвеће, сенке, шуштање лишћа, цврчање попаца, све то клизи, бруји
и обузима душу, а она дрхти и стрепи. Хтела би да
полети, али не зна куда.
КОСТА: Да ли ће икада бити душе која ће ме оволико
волети?

*
Коста одлази на велике школе. Увек је лакше ономе ко одлази.
Марија, Стана, Аџика пакују Косту. Аџика показује
штапом на ствари које Марија треба да стави у кофер. Стана слаже. Сваку ствар задржи прислоњену
уз лице пре него што је спусти у кофер. Коста узима
кофер.
АЏИКА: Тешке те науке?
КОСТА: Тешке, нано!
АЏИКА: Ех, не знам шта ме чека, а све знам што прође!
Не гледај ти мене, чедо! Нана је твоја стара. Наша
је кућа била прва. Ми смо били знани, поштовани
и свуда признати... Сад? Бог тако рече, посрнусмо
мало. Хвала му. Његова воља. Али, хвала му што
ми барем тебе остави, тебе, искру, чедо моје, те да
има ко ће ми очи заклопити. И да могу, кад на онај
свет одем, да могу, сине, да кажем, кад ме мој чо-
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век а твој деда запита: Жено, кога остави тамо? Да
се не угаси наше огњиште? – да могу тада, чедо, да
му кажем: Ја остави, човеку, повелико и од тебе и
од мене. Огњиште се наше не угаси, већ се још више распали и рашири...
Аџика почиње да кашље и плаче и да се гуши од суза
и кашља.
КОСТА: Нано! Не љути се, али ја не могу толики да будем.
Страх ме је од толиког. Не могу, нано, страх ме је!...
АЏИКА: Кажи, сине.
КОСТА: Јесам ли то смео? Не!
АЏИКА: Оћемо ли, сине?
КОСТА: Нано... Спреман сам.
АЏИКА: Познаје се чија си крв!
Стана му прилази.
СТАНА: Којо.
Заплаче се и љуби му руку квасећи је сузама.
КОСТА: Де де, ко сад на тебе да мисли.
Помери је у страну. Обрише руку.
СТАНА: Нећеш да се љутиш?
КОСТА: Шта?
СТАНА: На распуст ћеш доћи?
КОСТА: Хоћу, нану да обиђем.
Коста одлази на воз. Сви га прате. Прате га дуго,
скоро до Ниша, колко га прате. Он иде и не осврће
се. Чак је и Никола Рибинчики припуцао у част његовог одласка.
МАРИЈА: Са срећом, сине, па да се вратиш као професор!
ЈОВАН: Министар!
АЏИКА: Само нек си ти, сине, мени господин човек.
ЦВЕТА: Па кад се врати са машном, оковратником и
манжетнама.
АЏИКА: Само учи, сине, и не брини за мене.
МАРИЈА: Ништа ти нани фалити неће, ако што устреба,
Стана ћемо и ја...

АЏИКА: Диплому да дочекам, па онда...
Одмахне руком, обрише коју сузу.
ЦВЕТА: И да нам после причаш како је тамо!
Пролази Аница. Носи цегер и корпу. Тегли. Маше.
АНИЦА: Нек је са срећом.
Угледа брата. Правда се.
АНИЦА: Мити. Болан је. Посло у чаршију.
Долази Илија. Носи завежљај. Стиже Косту.
ИЛИЈА: Дуг је пут. На, понеси.
Затим креће за Аницом.
ИЛИЈА: Анице, за побратима, меса мало, свеже је, да
му спремиш.
Јован узима кесу од Илије и продужава за Аницом.
ЦВЕТА: Једини је касапин Илија зове по имену, Аница,
а не жена Удовца Мите, ко сви други.
Никола опет запуца. Аница отрчи кући.
АЏИКА: Пиши, сине. Стана ће да прочита.
НИКОЛА: Види, види, Стане нема у пратњи?
АЏИКА: Где је она Кости да пожели срећан пут?
МАРИЈА: Не знам, Аџике. Знаш ти њу, оде тек на неку
страну, па је тамо и бог заборави.
КОСТА: Али, ја сам осећао, знао, могао бих те наћи где
у твојој башти, под дудом, у трави, поклопљена
ничке и увивши главу у твоју бошчу, јецаш и плачеш за мном. И место да кажем: Страх ме је, ја не
могу толики да будем, загрејан, потресен, клицао
сам “Напред”. Ступио у живот, у бујан, необуздан
лет, за који мишљах да иде по васиони, а оно, уистини, кретао се по обичној, свакидашњој калдрми.
Пресреће га Циганка.
ЦИГАНКА: Да ти бајем, ако хоћеш. Знам и црве да вадим из очију.
КОСТА: Нећу. Иди!
ЦИГАНКА: Страх те је?
Коста јој пружи руку.
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КОСТА: Говори.
Она прелази прстом по његовом длану.
ЦИГАНКА: Душа ти је широка, срце црно, тешко оној
која се у тебе загледа. Век ти шарен, пут далек, незнан и таман.

*
Свака школа се плаћа. Па и ова. Распарчавање има
ња. Љубав, кашаљ и сиромаштво не дају се сакрити.
Аџика седи. Поред ње Марија. Стана тресе неки ћилим. Никола стоји испред Аџике.
НИКОЛА: Звала си ме, Аџике?
АЏИКА: Седи, седи, Никола. Звала сам те, а није Бог зна
шта. Знаш ти онај наш виноград?
НИКОЛА: Онај запарложен. Што и нема лозе, па не знаш
да л’ је виноград ил’ сам коров.
АЏИКА: Добро је доносио тај виноград.
НИКОЛА: Сад ти га нико не би узо ни џабе да га дајеш.
МАРИЈА: Није, Аџике, добар је то виноград.
АЏИКА: Ћути, Маријо. И башту, онај доњи део, ако би
ко хтео дала би под аренду. Коста у граду учи велике школе, он ће другу службу имати, нема кад да
мисли на земљу.
НИКОЛА: Господин, шта ћеш.
АЏИКА: А знаш ти оне наше бачве? Сад нешто претурах по подруму, па ми падоше у очи. Знаш, сад године неродне и не могу да се све напуне, па зато
сам те и звала, да те питам: како би било, кад би се
ко нашао да чува у њима вино, да им не би обручи
поиспадали од суше. А за затвор на подруму знаш
већ какав је сигуран!
НИКОЛА: А већ за то. Имам ја нешто вина…
АЏИКА: Баш добро. Боље ти него туђин.
НИКОЛА: Е добро. Само, ја ако могу једну или две бачве да захватим.

АЏИКА: Па колико можеш, Никола, а за више даће
Господ!
НИКОЛА: Дај Боже, дај Боже. И свакоме нека да што
жели. Је л’ тако, Стано?
СТАНА: Не знам ја.
НИКОЛА: А она њива велика, до Мораве, до моста кад
се иде у Бању, то исто ваше, Аџико?
АЏИКА: Њу не продајем.
НИКОЛА: Њу би добро платио.
АЏИКА: Њу кад се Коста буде женио.
НИКОЛА: Пашће цена.
АЏИКА: Рекла сам.
НИКОЛА: Ево, Аџико, за виноград, и оно парче баште
и бачве, унапред за целу годину кирија. Преброј,
Аџико.
Баца јој кесу са парама.
НИКОЛА: Преброј.
АЏИКА: Ако, ако, Никола. Ајде ти.
НИКОЛА: Шта год да затреба.
Никола изађе.
АЏИКА: Преброј, Стано.
Стана броји паре.
АЏИКА: Преброј, Стано.
Стана броји паре.
АЏИКА: Преброј, Стано.
Стана броји паре.
СТАНА: Нема, тето, овде, довољно, има и неких рђавих пара.
АЏИКА: Нека, Стано. Просто му било.
МАРИЈА: Сваки би други дао више, Аџике. Ја би му ове
паре у лице бацила.
АЏИКА: Зар да ме лоповски хлеб куне?
МАРИЈА: Мало је.
АЏИКА: Ко да ја не знам који су они, Рибинчики.
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СТАНА: Сви су знали те њихове послове, али нико није
смео да им каже, толико су се они одмакли, постали силни. А Аџика, баш зато, њему дала и башту и
виноград. Зна се да су кријумчари и шверцери, а
кришом купују имања, њиве и земљу од господе. А
ови пазе да се то не дозна, ни родбина, ни комшилук, нити ико, да су пропали, да распродају. И сви
дају упола цене, ал да нико не сазна. А ови, Рибинчики, неће да причају и износе свету.
МАРИЈА: Само да Коста изучи те школе, па да врати све
што је некад ваше било, Аџике.

2. ЛЕТО
СВАДБА И САХРАНА, СЕКС НА РАСПУСТУ И ВЕРИДБА, И
ОТЕ СЕ ЖИВОТ, НА ТВОЈЕ ОЧИ.
Цвета и Стана у дворишту. Умотане су у мараме.
На улазу у кућу, на шамији Аџика и Марија. С једне
стране, преко комшијског зида допире звук свирача
са свадбе. С друге стране, преко другог комшијског
зида допире повремени лелек.
Цвета и Стана гледају преко зида свадбу.
ЦВЕТА: Погледо ме.
СТАНА: Ћути, Цвето.
ЦВЕТА: Ти чекаш, Косту?
СТАНА: Чекам.
ЦВЕТА: Даће те за другога.
СТАНА: Неће моја мајка мене дати никад ако ја то нећу.
ЦВЕТА: Даће, ако Аџика тако каже.
СТАНА: Аџика мене ко кћер гледа.
ЦВЕТА: Не знаш ти, Стано, ништа ти не знаш...
МАРИЈА: То нисам видела, да праве свадбу без сватова.
Једну софру поставили.

АЏИКА: То буде тако кад се свадба прави на брзину.
МАРИЈА: Уплашили се да се комшија Мита не успротиви оцу.
ЦВЕТА: То није Удовац Мита. Ово је мој Мита. А сад ми
га жене. Другом.
АЏИКА: И матер му била сирота, удовичка кћи. А отац
био из добре куће. Имао браћу. Али кад се загледао
у њу, матер Митину, браћа му, цела кућа, не само
што му нису давали да њу узме, него се чак као и
подсмевали на ту његову љубав са њом, сиротом,
удовичком кћери. Били су уверени да је неће узети, да нема са чиме да је узме. Она је била толико
сирота, живела од наднице, да није имала ни честитог рубља... А ваљда неће он њу баш тако, без игде
ичега, готово голу да узме. Али, он не само што ју
је узео, венчао се с њом, него, као у инат, од очевине све браћи оставио, отворио ту бакалницу и,
мало-помало, сам једнако радећи, стекао кућу, виноград. И мајка му је радила, од њега, оца му, није
више ништа тражила. Чак јој није било ни криво
што је према њој постао озбиљан, хладан; још мање
да је у тој његовој хладноћи гледала како је он пре
стао да је воли, јер он је о својој љубави према њој
дао доказа. Узео је за жену и за њу је то било доста.
Шта је имала више од њега да тражи?
МАРИЈА: Узео за жену удовичку кћер, сироту. Аџике, је
ли то стварно тако било?
АЏИКА: Никад се они не проведоше, не развеселише.
ЈОВАН: Бојали се да не осиромаше.
Аџика, љутито.
АЏИКА: Пљуј више себе, на лице ти пада. Нису се они
за себе бојали, они су се већ навикли. Али, да имају,
те бар ако су се они мучили, он, син им, Мита, после да се не мучи, пати. Живели су они мирно, тихо. Али не слободно, безбрижно, већ све као у некој
бризи, страху. Нема ту среће, моја Маријо. У страху
су били да им син не уради исто што и они, зато сад
свадба, а већ стегло. Нису могли да сачекају, упла-
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шили се, крв ће да прокључа, млад је, узеће неку
сироту као што му је и мајка била.

ЦВЕТА: Он је хтео да они, отац му и мајка, сами погоде
коју воли и њу да му узму за жену. И ја сам чекала
да дођу. Њему, Мити, није сметало што ми је отац
баштован, што немам. Говорио је, радићемо, стећи
ћемо, и отац и мајка су ми тако, неће они мени неку коју не волим.
АЏИКА: А мајка му дочула да он ашикује са овом сиротом Цветом, а чинила се невештом, све му издалека
наговештавала како му је отац већ изабрао другу,
ову исту Марику, што је уз мираз доносила неколико винограда. Марику су му и узели, а матер је
изабрала, него све да буде да је отац.
ЦВЕТА: А Мита?
СТАНА: А Мита?
МАРИЈА: А он?
АЏИКА: Ни реч није казао.
ЦВЕТА: Ах, џанум, џанум!
Почне да витла по дворишту. Растресе косу, откопча јелек.
ЦВЕТА (Пева.): За мало ми се, туго, гледасмо...
Пресавије се и пада на земљу. Стана је хвата у загрљај.
ЦВЕТА: Врућина ми.
Раскопчава се још више.
Стана узима воду и полива Цвету.
ЦВЕТА: Господе Боже, не знам шта ми је.
И плаче.
Чује се Аницин лелек.
АНИЦА: Леле, Мито.
ЈОВАН: Умре нам Мита.
СТАНА: Удовац Мита. Онај што је узео сестру на Рибинчике. Стар већ био.

Све се одједном окупљају око мртваца. Носе се свеће
и фењери, вода за купање.
МАРИЈА: Умро, Бог да га прости.
ЦВЕТА: Где ли му је сада душа?
АЏИКА: Ту му је душа. Три дана ће она бити ту, у кући,
док се не опрости...
АНИЦА: Леле, Мито.
ЦВЕТА: Леле, Мито.
СТАНА: И свака за својим Митом кука.
АНИЦА: Леле, Мито, што ме остави?
ЦВЕТА: Леле, Мито, што ме остави?
СТАНА: А Цвета плаче од бола, што јој се срце цепа, зато толко плаче.
АНИЦА: Леле Мито, леле. Сестру моју кад нађеш на
ономе свету, ти, ко старији, зет си јој, да је чуваш,
да јој се нађеш и мени место тамо да спремите...
СТАНА: Нема она сестру, него, срамота да млада жена
мужа пред светом оплакује, па мора да нариче о
тој својој као сестри. Не плаче што јој се срце цепа, ко Цвети, него од страха. Од страха, шта ће са
њом сада бити.
АЏИКА: Шта ће сада Покојникова жена?
МАРИЈА: Тако млада а удовица. Није лако.
ЈОВАН: А шта ће, ко и све, какав је ред.
МАРИЈА: Није лако.
ЈОВАН: Да седи кући.
АЏИКА: Да жали.
ЈОВАН: Да иде на гробље. Суботом.
АЏИКА: И за Задушнице.
ЈОВАН: И за Задушнице.
АЏИКА: Зимске и летње. Пред летњег Светог Николу.
МАРИЈА: Летња је најважнија. Онда се мртви, целе зиме
затворени горе, на небу, пуштају тада с неба те да
онако жељни, гладни, сиђу у своје гробове и ишчекују да им њихови живи дођу на гроб, препоју их,
окаде, заките цвећем.
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АЏИКА: И то много.
МАРИЈА: Да им још изнесу јело, пиће...
АЏИКЕ: И то опет много. То ће им бити доста за цело
лето.
МАРИЈА: Онима што су сад скоро умрли, износи се на
гроб и раздаје још и сваке суботе и празника, али
онима, старим мртвацима, који су већ и по неколико пута прекопавани, њима се само тада, на задушници, износи и раздаје.
АЏИКА: Они, онако стари, одавно умрли, већ и не једу.
МАРИЈА: Доста је њима после само помен и молитва.
АНИЦА: Леле, Мито.
СТАНА: И шта ће сад Покојникова жена?
ЈОВАН: Да чува успомену на покојника, шта ће.
МАРИЈА: Није лако.
ЈОВАН: Па онда, како јој брат каже, ако каже да се преуда...
МАРИЈА: Није лако.
АНИЦА: Леле, Мито!
МАРИЈА: Плаче она за све што јој се накупило, што је
заболело: за разочарење, бол прве ноћи, младости,
љубави; а о преудаји била је равнодушна.
АНИЦА: Ах, ко ће мене да узме?!
ЈОВАН: Оће Недељко што држи бакалницу, што му жена умрла и оставила са троје деце.
АНИЦА: Леле, Мито!
СТАНА: Кад почну прве трешње да зру, и кад земља
онако већ, увелико зелена, почне да дише новим,
летњим животом. Тад Коста и ја останемо сами, а
мајка и Аџика оду са корпама пуним пита и јела.
И ја послужим Коју, оперем сахане, загасим ватру
и излетимо напоље, смејемо се, држећи се за руке,
да нас сунце греје док чекамо да се наше матере
исплакане, с главобољом, врате с гробља. То кад
дође Дан мртвих.
ЦВЕТА: За првог који се појави, за првог ћу да се удам.

*
Писмо. И чекање. Неизмерена тежина чекања.
Аџика диктира писмо Стани. Марија спрема неку
храну.
АЏИКА: Пиши, Стано.
СТАНА: Пишем, пишем.
АЏИКА: Вели за тебе, сине: “Поштен је и чист као огледало, наш Коста. Не говори много, не брза, не плете
се. Природа јака, вера искрена, а душа неокаљана
и чиста као извор планински.” Тако о теби прича,
а ја мислим, опет ће наша кућа бити прва као што
је некад била. Удовац Мита, што је узео сестру на
Рибинчики умре. Бог да га прости. И свадба била у
комшилуку. Старији седели за софром, млађи играли у дворишту са осталим светом.”
СТАНА: А да му напишемо и за Цвету, да учи за фризерку, и за салон свој што ће једном да отвори.
АЏИКА: Напиши, Стано, ал одакле ће она салон да отвори. (Одмахне руком.) Дечја посла. Ај даље: “Никле и
нове куће. Свега има новог. И нове газде, богаташи
што се обогатише од пљачке и зеленашлука. Скоро
да нема више учене и старе господе. Твоју дописну
карту и фотографију са шеширом наместила сам
поред слике Божијег суда да те стално имам пред
очима. Сваки дан чекам да ми дођеш. Шаљем ти
нешто пара да имаш, да ти се нађе за пут и ако треба књиге сад да купиш. Не брини за мене и не учи
толико, одмори се, чедо. Марија и Стана су вазда
код мене, нисам сама. Стана се задевојчила, момци
се распитују, а њој мило. Поздрав од свих.”
Марија нуди Аџике храном.
АЏИКА: Нека окуси Стана, целог дана ме слушала.
Стана узима храну.
АЏИКА: Прочитај, Стано, шта пише у писму.
СТАНА: Чедо моје, Косто…
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АЏИКА: Немој да ми почињеш одатле, него оно после
Божијег суда.
СТАНА: Да те стално имам пред очима. Чекам да ми
дођеш. Шаљем ти нешто пара да имаш, да ти се
нађе. Не брини за мене и не учи толико, одмори
се, чедо. Марија и Стана су вазда код мене, нисам
сама. Поздрав од свих.
АЏИКА: Тако. Ето тако.

*
Распуст. Летњи, а кратак.
Сви трче око Косте.

МАРИЈА: Аџике, стиго Коста!
ИЛИЈА: Како је тамо?
Никола пуца.
НИКОЛА: Стиго господин код нас сељака.
ИЛИЈА: Нека, Николо. Причај, Којо.
МАРИЈА: Аџике, вратио нам се Коста!
Аџика их разгрће.
АЏИКА: Нек сам и то дочекала. Одмори се, чедо. Тешке
биле те ваше науке?
КОСТА: Тешке, нано!
АЏИКА: Шта ћеш нана да ти спреми? Марија, дај пите.
Стано, ај по воду, шта си се укопала?
НИКОЛА: Је л’ ти тамо учиш ил си заузео сто у кафани,
ко што причају.
АЏИКА: Ко прича, уста му се осушила.
ИЛИЈА: А чујемо да те не пуштају код нас, због те твоје
велике учености. И девојке, из првих министарских
кућа почеле да се грабе за тебе.
АЏИКА: Даће Бог, сине, даће Бог.
НИКОЛА: Чекамо те у кафани.
АЏИКА: Коста ће да одмори. Има кад за кафану.

*
Секс други, дуже прижељкиван него ли први.
Стана пере Костине ствари. Коста јој се прикрада,
загрли је с леђа.
КОСТА: Ја стиго а ти ништа.
СТАНА: Како ништа, срце да искочи, бојим се, пући ће
на сред пута.
Коста вади дурбин из џепа.
КОСТА: Види, Стано.
СТАНА: Шта ће ти?
КОСТА: Купио сам, да ми будеш ближе, да те боље из
даљине видим. Да видим ујутру кад распремаш постељу. И идеш по воду. Да видим како трчиш код
мене и дижеш сукњу да се не саплетеш.
Коста је љуби. Окачи дурбин да не смета.
СТАНА: Довече, Којо. Видеће ко.
КОСТА: Сви су у кујни, спрема за се за студента.
Љуби је, грли. Стана се мало опире, не ни реда ради,
него више док не види да л’ случајно неко гледа.
СТАНА: Колко сам те чекала, Којо.
КОСТА: Дођи.
Секс, кратак и сладак. Па опет. Аџика лагано, не зна
се откуд, приђе, застане и продужи. Они њу не виде,
али она њих види. Види дурбин. Узима га. Ставља на
очи и гледа у правцу Стане и Косте. Удаљи се да не
гледа даље.
АЏИКА (Виче.): Маријо, оди до Николе, оћу ону њиву
крај Мораве да дам.

*
Слутња. Топло је, а већ се жање шта си посејао.
Аница и Цвета стижу с гробља. Стана пере Костине
ствари. Упасује се и поправља ствари и косу, узбуђена је и уморна и сетна и трља, само што не поцепа.
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СТАНА: С гробља?
АНИЦА: А одакле? Узми.
Нуди је храном донетом са гробља.
АНИЦА: Узми, узми. Макар окуси. Знаш да треба и ти
што у покој душе да узмеш. Од чистог је, мутмељ
брашна.
СТАНА: Шта је с тобом? (Гледа Цвету…) Де, опери се.
АНИЦА: Тамо сам је нашла, код клисарнице.
СТАНА: А што, Цвето? Јеси ти то плакала?
АНИЦА: Ја морам кући, шта ће рећи, што ја овако около по комшилуку, а покојник…
Јован долази по Аницу.
ЈОВАН: Ајмо кући.
АНИЦА: Идем, идем.
ЈОВАН: Море, Анице, чујем, ето, Недељко жарно се
опоравио. Пролазим и гледам, а дућанче му пуно.
Зембили пуни, раф пун.
АНИЦА: Нека, татко… У жалости сам за Покојником.
Грех је и помислити.
Њих двоје одлазе.
ЦВЕТА: Болна сам.
СТАНА: Шта ти је?
ЦВЕТА: Трудна.
Главом показује ка оном комшијском дворишту где
је била свадба. Али, као да је важно чије је.
СТАНА: Није ваљда.
ЦВЕТА: Мрда се. Оживело. Не знам шта ћу. Да се убијем
једино.
СТАНА: Шта причаш, лудо. Само Којо да сврши школе,
ти ћеш код нас. И салон можеш од шупе да направиш. Све ћемо ми, помоћи ћемо.
ЦВЕТА: А кад ће он те школе да сврши?
СТАНА: Још мало, још мало.
ЦВЕТА: Ником да ниси рекла! Ако кажеш, у бунар ћу
те стровалити.

Прскају се водом. Јер Цвета је Цвета, и већ се радује
заједничком животу са Станом, и фризерају у Аџикином дворишту, и топлим вечерима под месечином
и детету које мирно спава у колевци. Али, Стана
слути.
СТАНА: Цвето?
Цвета је гурка.
СТАНА: Цвето!
Цвета се смири. Уозбиљи.
СТАНА: А је л’ било више пута или...?
ЦВЕТА: Само једном.

*
Јутро после. И све се већ догодило.
Аџика и Коста доручкују.
АЏИКА: Што не једеш?
КОСТА: Не једе ми се.
Аџика ставља дурбин на сто.
КОСТА: Мора да сам у башти заборавио.
АЏИКА: За учење?
КОСТА: То ти је, нане, увеличавајуће стакло, као неке
наочаре, само што можеш да видиш много даље
него својим очима.
АЏИКА: Чак и до Маријине и Станине куће?
Коста ћути.
АЏИКА: Кад ћеш у школу?
КОСТА: Има времена. Рано је.
АЏИКА: Друге године и пре овог времена си ишо? Ваљда имаш сад мало да учиш. Свршаваш већ.
КОСТА: Што питаш?
АЏИКА: Па да знам, синко!
КОСТА: Кад будем свршио, знаћеш.
АЏИКА: Та не љути се одмах! Ти се, од неко време, баш…
КОСТА: Зар сам ја крив што смо сиротиња? Ево, баш кад
хоћеш, баталићу школу! Ево, свршио сам!
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АЏИКА: Не, не… не бој се ти, чедо. Имамо још. Дао бог.
Не љути се. Ох, што ја, проклета? Не љути се ти.
Знаш, кад је човек стар, он се подетињи. Уђи, Маријо.
МАРИЈА: Бро јутро, Аџике! Радите ли? А како си ми
ти, Косто?
Коста се поздравља и креће напоље. Аџика га зау
ставља.
АЏИКА: Седи. Видиш да нема никога. Не рече ми је л’
било музике у механи?
Коста заусти нешто да промрмља, али се Аџика већ
окренула Марији.
АЏИКА: Ама, Маријо, хајде, кад ћеш већ ту твоју да
удајеш? Зар не видиш колика је и каква? Зар хоћеш
да ти неку срамоту метне на главу? А ваљда чекаш
некога?
Марија погнуте главе, тресе се и плаче.
МАРИЈА: Аџике, зар то?
АЏИКА: Не плачи, Маријо. Ја тек само онако, да знаш.
МАРИЈА: Знам ја све, Аџике. Ако нисам била кума и
старојковица, а друго све знам. Али, шта ја… Ето,
плаче, моли: Мајке, збори она, немој, слатка мајке.
Зар сам ти се толико накривела, те то хоћеш… Боље
мртву у ковчег да ме испружиш, у црн повој да ме
повијеш, неголи то… А ја њу само, Аџике, њу једну,
то дете, Аџике, имам, па?!
АЏИКА: Ништа се не суши брзо као сузе.
Марија је погледа. Инстинктивно обрише очи.
АЏИКА: А јавља ли се који?
Коста устаје и покушава опет да изађе.
АЏИКА: Седи, Косто, чедо моје.
МАРИЈА: Јавља се. Сваки дан. Ево, баш јутрос опет Никола послао наводаџику. Вели: само ако хоће, па
одмах, овечер, испит… Али она, она…
АЏИКА: А ти хоћеш?
МАРИЈА: Кости Аџике да одморим. Расипах се по пољу…

АЏИКА: Хајдемо. Чекај, ја њу да… Шта она, луда и бе
сна мисли?
Стана утрчава задихана.
СТАНА: Тето, да није Којо неку испросио?
АЏИКА: Није. Што питаш?
СТАНА: Њиву дајеш, а рекла си тек кад се Коста буде
женио.
Стана угледа Косту. Стоји и гледа га. Стоји.
АЏИКА: Хајдемо.
Аџика изгура Стану. Коста остаје сам. Пакује кофер. Споља се чују гласови.
СТАНА (Споља.): Мајке, немој, слатка мајке. Зар то
хоћеш… Боље мртву у ковчег да ме испружиш, у
црн повој да ме повијеш, неголи то… Мајке, немој, мајке!
АЏИКА: Свршено је!

3. ЈЕСЕН
БЕГ, МАЛА СВАДБА И ЈОШ МАЊА СМРТ, МАЛА ТУЧА МЕЂУ
НАЈМИЛИЈИМА, ДУГА ЈЕСЕН, КОТРЉА НИЗБРДО, НИКАД
ДА ПРОЂЕ, А, ОПЕТ, БОЉЕ И ДА НЕ ПРОЂЕ.
Коста иде са кофером.
КОСТА: Не знам шта су ти рекле и чиме су те нагнале
да пристанеш. Можда да ће мени бити боље тако.
Под ногама и земља тврда, сува, крта. Већ јесен.
Цвета трчи за њим.
ЦВЕТА: Како, Косто? Како?
Коста слеже раменима и све брже хода.
ЦВЕТА: А ја, где ћу сад ја, кад ви, кад ви нисте?
Одмакне јој, али неће се он тако лако извући. Наилази на Николу који, је ли, пуца. За њим Циганка.
Пева.
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НИКОЛА: Испрошена Стана, сад смо побратими!
КОСТА: Честитам.
НИКОЛА: Певај, бре!
ЦИГАНКА: Аман, газдо! Хоћемо. Сад ћемо!
Никола гура Косту у кафану.
НИКОЛА: Овамо, побратиме, да пијемо!
КОСТА: Не могу ја, Никола. Имам работе, на воз идем.
НИКОЛА: Да пијемо. У кафану!
Запуца.
НИКОЛА: Пиј! Певај!
ЦИГАНКА: Море, проклет да си, мајчице,
ох, проклет да си!
Море, што ме не да за Џелепа,
ох, за Џелепа!
Море, у Џелепа кућа голема,
ох, кућа голема!
Море, у Џелепа пушка мартинка,
ох, пушка мартинка!
Никола запуца опет. Пуцањем мења песме. Држи
Косту у загрљају. Пуца и разбија.
ЦИГАНКА: Ој, Мораво, моје село равно
Ој, Мораво, ој, Мораво,
моје село равно.
Ој, Мораво, ој, Мораво,
моје село равно.
Кад си равно, кад си равно,
што си водоплавно,
што си водоплавно?
Запуца.
ЦИГАНКА: Јао, јао, је л’ те дико жао?
Јел те жао што се растајемо.
НИКОЛА (Пева.): Жали, дико, и ја ћу жалити!
Ухвати Косту око врата, не зна се да ли га грли или
дави. Пуца.

ЦИГАНКА: Да знаш дико, да знаш дико,
Како венем за те.
Коста се искрада.
НИКОЛА: Стани кад кажем.
Упери пушку у Циганку. А Коста оде.
ЦИГАНКА: Немој, газда Николо, ако смо и Цигани, и
ми душе имамо. Не може се више. Не може се и
сам видиш.
Никола запуца.
ЦИГАНКА: Хаџи Гајка, хаџи Гајка
девојку удава...
Ем је дава,
ем је не удава...
Улази Илија.
НИКОЛА: А Илијо! Јесмо ли ту, јесмо ли ту? Пиј, побратиме, дошло моје, пиј, Илијо!
И вади паре и баца их на Циганку.
ИЛИЈА: Чујем бакалин Недељко распитује ти се за сестру.
НИКОЛА: А што, да нећеш ти Покојникову жену?
ИЛИЈА: Што да нећу. Оћу. Жалост да прође.
Коста одлази са кофером а песма и пуцњи га прате.
За њим трчи Цвета.
КОСТА: Знао сам ја да нећу наћи верније, истрајније,
ропскије љубави од твоје: знао сам да би ме неговала и чувала као очињи вид… Знао сам ја све то...
Да, ниси ти била богата, из знане куће, и ниси била
виша од мене. Пече ме! Боли! Али и ја нисам свему томе био крив. Јер, колико пута, уморен и обузет сумњом да можда нећу бити оно чему тежим,
колико пута, кажем ти, одрекао бих се свега. И да
онда, уз тебе, љубљен, проспавам свој сан. И да у
тој истој, сниској, гостинској соби, под жмиркавим
кандилом и почађалом иконом, издахнем, као што
су и моји преци…
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*
Смрт. Узгредна.
Аџика, Марија и Јован. Седе и пију кафу. Дотрчава
Аница.
АНИЦА: Убила се Цвета.
Крсте се сво троје. Аница за њима. Погледају у небо,
у немом и ритуалном обраћању Господу. Да се, којим
случајем горе појавио, не би имале ни шта да га питају ни шта да му кажу.
АНИЦА, СТАНА: Убила се Цвета. Жиле пресекла.
АЏИКА: Ко прамбаба Цона, Бог да јој душу прости.

*
Мајка и ћерка. Четири ствари се не могу вратити:
изговорена реч, одапета стрела, протекли живот
и пропуштена прилика. Али, као што Хегел каже,
Минервина сова лети у сумрак.
Стана износи постељину на сунце. Марија седи на
клупи. Све би да јој помогне, али Стана не да.
СТАНА: Нека, мајко.
МАРИЈА: Пробај пите. Још је врућа. Јутрос сам…
СТАНА: Ниси требала…
МАРИЈА: Није мени тешко…
СТАНА: Доста си ти…
МАРИЈА: Могу ја још…
СТАНА: Не треба, мајко…
МАРИЈА: Ваљаће…
СТАНА: Ваљаће…
МАРИЈА: Киша ће.
СТАНА: Киша ће.
МАРИЈА: Нисам ти рекла. Убила се Цвета.
СТАНА: Одморила се.

Марија је гледа, затечена њеном равнодушношћу.
Ћуте, док Стана, ђаво ће га знати зашто, шири и
скупља, слаже и распростире онај веш.
МАРИЈА: Никола спава?
СТАНА: Спава.
МАРИЈА: А мала? Још спава.
СТАНА: Спава.
МАРИЈА: Не чује се.
СТАНА: Никад се она не чује. Не плаче. Родила се таква. Зна да треба да ћути.
МАРИЈА: Шта ће она једног дана…
СТАНА: Ко и све што смо. То јој је.
Стана разапиње неки чаршаф на конопац. Марија
устаје уз уздах, један, дубок и тежак. Отресе сукњу
и дигне главу. Стаје са друге стране конопца. Ухвати
чаршаф са друге стране.
МАРИЈА: Питај ме, дете.
СТАНА: Шта да те питам?
МАРИЈА: Не мучи ме, Стано, тако ти Бога, питај ме.
СТАНА: Не знам, мајко, шта да те питам.
МАРИЈА: Једном ме питај!
СТАНА: Шта мајко?
МАРИЈА: Што сам те дала? Што сам ти ово, ово од живота направила…
Расплаче се.
СТАНА: Ништа није, мајко, ништа. Могу ја. Добро је мени.
МАРИЈА: Толке године те чувала, зар за ово? Бог ће га
знати зашто. Или то неки ђаво тако…
СТАНА: Није ђаво, мајко, није. Сама пала, сама се убила.
Ај сад иди мало да легнеш, да се одмориш.
МАРИЈА: Лећи ћу, лећи, има кад.
СТАНА: Немој да се пробуди, знаш какав је кад устане.
Не знам да л’ више волим да је пијан или мамуран.
Марија полако одлази.
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МАРИЈА: Киша ће…
СТАНА: Киша ће…
МАРИЈА: Опрости, дете…
И Стана полако скупља сву ону постељину коју је
малочас прострла на конопац, као да би могла опет
једнако да је простире и скупља у недоглед.

*
Коста долази у посету. Да види шта је остало од онога што је оставио.

КОСТА: Две године кући нисам долазио. А сад опет месечина, опет поток, тополе и врбе. И матер прича ко
је умро, пропао, њиве продао, ко се оженио и удао.
АЏИКА: Марија умре. Бог да је прости!
КОСТА: Е?
АЏИКА: Мани, синко. Што беше, ни црном Циганину
бог да не да. Умре, пресвисну од туге кад виде оно
дете како се бије, мучи и туче од оног њеног бесника. А лепо поче из почетка.
КОСТА: Ту се тргох. “Лепо поче из почетка”…
АЏИКА: По недељу дана дома не долази нити што доноси… Имају једно женско детенце али и оно кржљаво.
Бог зна да ли ће да остане. А она, црница, да је само
видиш, синко, па душа да ти заплаче: Запослила се
у фабрици, трећу смену радила. После затворили
фабрику. Сад иде на надницу, ко мајка јој покојна, ради дуван, те себе, дете и кућу држи… Ето, на!
Из вароши се приближавају гласови, звук зурли, галама и песма.
НИКОЛА (Из далека.): Низ поље иду, бабо, сејмени,
Сејменску песму, бабо, певаше,
Хајдучку главу, бабо, ношаше!
Чује се пуцањ.
НИКОЛА: Ха- ха- ха!
И бесно гроктање.

АЏИКА: Унутра! Капију затвори. И бука се утишава.
Служи га храном.
АЏИКА: Што не једеш?
КОСТА: Једем нане, једем.
АЏИКА: Проклето…
И излази да донесе нешто из кухиње. А и њу нека туга обузела.
КОСТА: И чудна и тешка туга ме обузела.
Споља се чује тих глас.
СТАНА: Тето, ту ли си?
Улази Стана и одмах у страху стаје уза зид. Прљава, боса.
КОСТА: Стано?
СТАНА (Виче.): Ти?
Стана скочи уплашено. Као да хоће да побегне. Затим се спусти на под уза зид.
СТАНА (Тихо.): Ти си, господине?
КОСТА: Ја, ја! А ти?
СТАНА: Ето, хвала Господу!
Улази Аџика.
АЏИКА: Где је?
Види Стану згрчену уза зид.
АЏИКА: Шта си ту села? Оди, приђи… Шта се бојиш?
Узима Стану за руку и диже је.
СТАНА: Нека, тето, нека… Ионако ти много досађујем!
АЏИКА: Хајде, хајде!...
Аџика јој даје да једе. Стана покушава. Ваља залогај
устима. Не може да прогута. И бризне у плач.
СТАНА: Тето, тето!
АЏИКА: Не плачи, ћерко! Писано је!
СТАНА: Црно писано!
АЏИКА: Не ‘ули Господа! Ћути, чедо, ћути, синко!
Узима Станину главу у крило и милује је по коси.
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АЏИКА: Ћути, ћути… Господа имаш, ако мајке немаш…
Ћути, чедо моје!
СТАНА: Нана моја! И њу он… ох! А зар нам је зло мислила и говорила: “Николо, синко, немој бре, чедо,
тако! Ви сте сами, никога свога немате а ево, Господ
вам даде ово пиленце, овога црва… па немој, синко!” А он само удри, псуј, вичи. Мене већ што… али
узме њу, па је тера од куће зими, а она, нана моја
слатка, да се не би чуло, да не би свет после то… ах!
Она целу ноћ проведе око куће, кријући се да је ко
не види, мрзне се и- умре! Остави ме…
Чује се ломљење ограде, пуцање грања и Николин глас.
НИКОЛА: А чекај, ћерко мајчина! Ако је Аџика, није
бог! Чекај ти!
Чује се лупање, гурање врата.
Стана устаје, отргне се из Аџикиног наручја и јурне
ка Николи гурајући га да не уђе.
СТАНА: Не, Николо! Сладак, мили Николо, не улази!
НИКОЛА: Ја? Што? Кој’ ми што може? А ти.
Одгурне Стану ногом и уђе, клатећи се и заносећи,
распасан, са празним радеником од куршума око појаса, и великим касапским ножем до њега.
НИКОЛА: Аџике, мори! Што?
Одједном угледа Косту и скине капу. Па гледа у Стану, па у Аџику, па у Косту.
АЏИКА: Што, Николо, не идеш да спаваш?
НИКОЛА: А? Идем, Аџике.
И крене. И Стана брзо, не гледајући ни у кога, крене
за њим. А крене и Коста за њима.
АЏИКА: Немој, Којо.
(Ко да би Којо нешто, а сви знамо да неће ништа.)
Никола ухвати Стану за косу.
НИКОЛА (Виче.): Дом!
Гурне Стану, она посрће и скоро пада.

НИКОЛА: Дом! Немаш ли кућу, него код ону стару вештицу си? А, а?
Замахне и удари је по глави.
СТАНА: Не, не! Немој сад, овде! Чуће…
НИКОЛА: Ко, ко, ко?... Он! А што он? Што је он? И њега ћу ја… А ти њега, њега? Чекај, ћерко моја, кога
ћеш ти? Њега, а, њега?
Вади пиштољ. Репетира, али паф, празан шаржер.
И удара је бесно, и гура и она пада. И Коста гледа и
ћути све док нису отишли и још дуго после тога.
Чује се неко цвиљење.
КОСТА: Шта значи кад сањаш чокот?

4. ЗИМА
УМИРАЊА, ДАН СВЕ КРАЋИ И КРАЋИ И НИКО СЕ ВИШЕ
НИЧЕМУ НЕ НАДА, СЕМ МОЖДА НЕКОМ ДРУГОМ ЖИВОТУ, КОЈИ ЋЕ МОЖДА, ЈЕДНОМ КАД СЕ УМРЕ, КАД БИ
МОГЛО ОДМАХ, ДА СЕ ДЕСИ.

*
Аџика лежи на самртној постељи. Сви су окупљени
око ње. Сви су сада Стана, Јован и Аница.
Опет писмо. Опет ко некад, а није.

АЏИКА: Написа ли, Стано?
СТАНА: Написала, тето.
АЏИКА: Бриши оно “никако у смрт, никако на онај свет”.
СТАНА: А “молим се Господу, али он неће па неће да ме
узима, не може се више”?
АЏИКА: Све бриши.
Јован гледа како да уграби прилику да саопшти Аници вест.
ЈОВАН: Анице, кажи драгичка, ћерко!
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АНИЦА: Добро, добро, татко: који је?
ЈОВАН: Илија.
Аница врисне.
ЈОВАН: Илијаа, Илија, ћерко…
АНИЦА: Тато!
Аница се ухвати целом шаком за чело, једва држећи
се да не падне.
Јован јој прилази покушава да је загрли.
АНИЦА: Остави ме. Не дирај ме…
ЈОВАН: А Илија, још момак, још и богат и није удовац.
И касапница, и кућа… Може да бира себи девојку
из најбоље куће.
АНИЦА: Ћути, татко, молим те!
ЈОВАН: Оцу да опростиш бриге, да не стрепим више
за тебе.
Аница устаје.
АНИЦА (Гласно.): За Илију? Нећу. А Недељко, ако он
хоће, мада има толико деце, за њега хоћу.
Стана је гледа. Јован устаје. Шета около. Враћа се.
ЈОВАН: Луд ја! Што ја ћутим? Што ја њу слушам?
Врати се до Анице.
АНИЦА: За Недељка хоћу… За Недељка хоћу… За Недељка хоћу…
АЏИКА: Сад могу, сад могу да идем.
СТАНА: Тето.
Јован се обраћа Аџики и Стани. Немоћно ширећи
руке пред нечим што је несхватљивије од смрти.
ЈОВАН: За Недељка хоће, за Илију неће? Ако неће, али
зашто, нека бар каже зашто неће.
АЏИКА: На сметњи сам.
СТАНА: Шшшшш. Узми, тето.
Гура јој чашу воде.
АЏИКА: Којо…
СТАНА: Саће он, само што није.

АНИЦА: Да је он као сваки муж, обичан, тај Недељко.
Али ово је Илија. А друго је Илија, а друго је муж.
А Илија је Илија… Ех! Нисам ја више она Аница, а
он, Илија, још је Илија. Како да га примим, како да
га загрлим као његова? Па ја сам већ била нечија, а
он је само мене чекао. Само његова да будем? То у
неком другом, новом животу. А тај је живот Илија.
И Аница зацвили. Почне да се љуља.
ЈОВАН: Анице, Анице… дете, Анице! Куд сам то овде
споменуо. Што не сачеках кући да дођемо.
СТАНА: Шта је, Анице?
ЈОВАН: Да те није ко уплашио, шта ли?
СТАНА: Не бој се. Ништа нема.
Улази Коста.
КОСТА: Добро вече.
СТАНА: Дође ли?
КОСТА: Дођох.
АЏИКА: Којо…
ЈОВАН: Сирота, чула да је дошао па га зове.
Коста прилази Аџики. Ухвати је за руку. Стресе се.
ЈОВАН: Што не седиш, снашке?
СТАНА: Да надзирнем кућу и видим дете да не плаче.
Јовану испадне лула из уста.
СТАНА: Иди, спавај, ‘ча Јоване.
ЈОВАН: А не, не спава ми се, него онако… Обећао сам
јој да ћу је спремити. Нема жена да је спреме. И
лепо ћу јој везати чајку како је она везивала… Јер
ми је у аманет оставила…
Стана тихо изађе.
ЈОВАН: Није се Аџика подавала болести, јок. Ноћу сама није могла врата да нађе од собе. Умало у бунар упала.
Коста поред кревета налази дурбин. Узима га у руке.
ЈОВАН: У које год доба дана да дођеш, а Аџика на прозору, гледа негде, тамо, ка Маријиној кући.
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Коста ставља дурбин око врата. А Јован прича, тек
да прича, тако треба.
ЈОВАН: Није дала да те зовемо да те не помете од учења.
А ноћас, ко да је знала, само зове: “Којо, Којо, хајде брзо…” И тражила твоју слику, ону са шеширом
што је поред Божијег суда стајала, и гледала дуго,
дуго. И плакала.
Аџика почне да кркља и да се грчи. Коста и Јован
приђу.
ЈОВАН: Изађи, сине, да не гледаш.
КОСТА: А што?
ЈОВАН: Па не ваља се. Млад си.
КОСТА: А она?
Покаже на Аницу која седи и гледа негде, а пре ће бити нигде.
ЈОВАН: За њу је већ доцкан.
Коста излази. Јован везује чајку Аџики око главе.
ЈОВАН: Ајде, дете, помози. Није у реду ја да је облачим.
Аница се одсутно климата. Јован вади свилену хаљину спремљену за овај тренутак. Хаљину за коју нико не би поверовао да је Аџика икада навукла, да је,
уопште, њена.
ЈОВАН: Нема везе, ја ћу. Као да је важно, ко да смрт зна
ко је мушко а ко женско.

*
На крају крајева, сви смо сами.

КОСТА: Једва сам чекао да прође овај дан. Зађох иза
куће, у поток.
Коста седа на земљу. Изува ципеле. Скида сако. Одвезује кравату, скоро да је кида, али некако мирно.
Баца је у страну. Откопчава кошуљу и вади је из
панталона. Брише стакла на дурбину.
КОСТА: Твоја кућа сад беше, да ли се мени тако учини, тако мала, скучена и пропала у земљу, као да

се бојала од нечег и зато скривала. Све што беше
код тебе: у башти мало дрвеће, с улице оронуо зид
и покривен тулузином и прућем место црепова; на
мотки, пред кућом, обешена поњава; уза зид прислоњено неколико дрвета; мали прозори излепљени хартијом – све то тако мало, ситно, повучено и
скривено, као да се боји чије навале и као да свакоме говори: “Молим те, не дирај нас. Ми никоме
не сметамо. Ево, ако хоћеш, још ћемо да се помакнемо, још више ћемо да се сакријемо и склонимо,
ако смо коме на сметњи… Све ћемо, само нас не
дирај и остави”…

5. ПРОЛЕЋЕ
ОПЕТ.
И Коста ставља дурбин на очи.

КОСТА: И као филм, као нека књига, као прича коју
сам давно читао. Као, ја сам, а нисам ја. А ништа
нисам рекао.
Чују се звона. И пригушена галама. Коста гледа кроз
дурбин.
КОСТА: Мајка те лепо обукла, пољубила и маше ти док
одлази. Ти чистиш двориште и пазиш да се не испрљаш. И чаршаф простиреш. И на њега тепсије
стављаш. Кажеш:
Чекај, сад ћемо заједно да једемо. Ево узми!
А што ти не једеш?
Па такав је ред, мужу жена треба најбоље да да. Она
може и после, што остане од њега, да једе.
Је ли да је овако било? Је ли да је овако било? Је ли
да је овако?
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Стана иде. Носи тепсије. Иде право ка њему баш из
оног правца у који је дурбин усмерен. Стана, или је
то Марија? У сваком случају, она што је била Марија, сад је Стана. Скоро па се сударе.
КОСТА: Тета Марија?
СТАНА: Стана је, господине.
КОСТА: Ти си, Стано?
СТАНА: Умре тета?
КОСТА: Умре. А зар ти нећеш да је испратиш?
СТАНА: Не могу, богами, господине. Имам работу. Морам њему да однесем ручак, а после у надницу.
КОСТА: А где је он?
СТАНА (Тихо.): На робији.

КОСТА: Шта?
СТАНА: Није крив, господине, тако ми Господа! Обедише га. Узедоше на душу душмани. Бог им судио! А
он? Ох! Није крив! Добар је он. Ко и сви. Мало попије, мало пребије, колко се мора. После му жао.
Пита за дете. Није он ништа крив. Такво време дошло. Само сиротињу на робију терају. Живот, па то
ти је. Неком овако, неком онако, нама увек овако.
И причала би она још ко зна колико. Чује се издалека
нарицање. Стана се стресе. Што од хладноће, што
од туге, што од срамоте што прича тако.
КОСТА: Зима, Стано.
СТАНА: Не знам, сад нешто рано дође.

КРАЈ
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Бранислава Илић

Нечиста крв
ПО МОТИВИМА РОМАНА БОРИСАВА СТАНКОВИЋА
ЛИКОВИ
СОФКА-КРАЈ
ХАЏИ ТРИФУН
СОФКА
ЕФЕНДИ МИТА
ТОДОРА
МАГДА
ТОНЕ
ВАНКО1)
МАРКО
СТАНА
ТОМЧА
АРСА
СВЕШТЕНИК РИСТА
БАБА СИМКА
МИЛЕНИЈА
СЕНКЕ ПРОШЛОСТИ
(СОФКА 2, СОФКА И ТОМЧА КАО ДЕЦА, АШЧИКА, АХМЕТ,
ЈУСУФ, МУШКАРАЦ, СВЕШТЕНИЦИ...)
1) Исти глумац игра и немог слугу на крају представе.
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I ДЕО
1. слика – ЖЕНА ИЗ ПЕПЕЛА
Жена, мршава, погрбљена, главе обмотане марамом,
машицама пребира по пепелу. Деца трче око ње. Она
их гађа нанулама.
ЖЕНА: Иш, бре! Тише. Отац још није отиш’о.
Деца отрче. Долази девојчица. Дотрчи до жене. Загрли је и пољуби. Жена је одгурне.
ЖЕНА: Шта сам, бре, рекла? Бежи!
Девојчица се смеје. Жена је гледа.
ЖЕНА: Која си, бре, ти? Моја ниси.
Девојчица трчи око ње.
ЖЕНА: Чујеш ли шта те питам?
Девојчица и даље трчи и смеје се.
ЖЕНА: Која си ти?!
ДЕВОЈЧИЦА: Софка. (И даље трчи.)
ЖЕНА: Не може! Ниси! Једна је Софка! Ја сам Софка!
Девојчица и даље трчи.

2. слика – ЧИВЛУК
Са кола силазе Ефенди Мита, Тодора, Софка (девојчи
ца из прве слике) и Магда. Девојчица трчи око њих.
На исти начин на који је у првој слици трчала око
жене.
СОФКА: Узми ме, татице.
ТОДОРА: Сво ће ми цвеће погазиш!
СОФКА: Нећу, татице. Нећу жив ми ти.
ЕФЕНДИ МИТА: Неће, она је добра татина Софкица.
МАГДА: Идем да подвикнем овим сељацима. Сир, јаја
на време да ми донесу. Кад ћу да стигнем све?!

ТОДОРА: Ако, иди си, Магдо. Ја ћу прозоре да отворим.
Да ваздух у кућу пустим. Да продува.
СОФКА: Татице, ‘ајде да идемо на реку.

3. слика – КАФА И ПЕПЕО
Жена из прве слике (даље у тексту СофкаКРАЈ). Долази старац. Хаџи Трифун. Посматра је.

ХАЏИ ТРИФУН: Дете моје, шта те снађе?
СОФКАкрај: Дедо?
ХАЏИ ТРИФУН: Како си?
СОФКАкрај: Како Бог жели. ‘Оћеш кафу?
ХАЏИ ТРИФУН: Огњиште ниси потпалила.
СОФКАкрај: Сад ћу. Пепео душу одмара, ватра је раздире.
ХАЏИ ТРИФУН: Дете моје, срећу не виде.
СОФКАкрај: Срећа је... Видела сам је...

4. слика – МУШКА ПЕСМА
Чује се песма коју пева Ефенди Мита. Полако се осветли сцена. На јастуцима седи Ефенди Мита. Мала Софка му је у крилу. Тодора седи поред. Ефенди
Мита пева неку стару турску песму. Софка стоји
поред њих. Хаџи Трифун их мало издвојен посматра.
У једном тренутку Тодора устаје, тихо позове малу
Софку.

ТОДОРА (Шапатом.): ‘Ајде, Софке, време је да се спава.
Мала Софка пружа руке ка мајци. Тодора је узима
у наручје и односи. Ефенди Мита све гласније пева.
После извесног времена Тодора се врати. Стаје поред
Ефенди Мите који пева затворених очију. Тодора му
наспе вина у чашу. Он попије гутља па наставља да
пева и пружи руку Тодори. Она му пружи своју руку.
Ефенди Мита је привуче на своје крило. Не преки-
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дајући песму, расплитао је Тодори косу, љубећи је у
лице и уста.

5. слика – ВОЛЕО ЛИ СИ?
СОФКАкрај: Мислили су да спавам. А ја сам са прозора гледала.
ХАЏИ ТРИФУН: У моје време ово се није смело.
СОФКАкрај: Љут ли си?
ХАЏИ ТРИФУН: Има си место и време за све.
СОФКАкрај: А ти бабу, волео ли си?
Хаџи Трифун пали чибук. Пуши и ћути.
СОФКАкрај: Онда је дошао рат. Па ослобођење.

6. слика – ЈЕДНОМ СМРКНЕ, ДРУГОМ СВАНЕ
Љутит Ефенди Мита и Тодора.
ЕФЕНДИ МИТА: Зар ја да идем по судови, да се са сељацима и чивчијам судим?! Ја да се заклињем и доказујем шта је моје?! Ја, Ефенди Мита?! Нећу, бре!
Нећу да ме сељачки ‘леб куне и суза њи’ова проклиње! Нећу! Тоне!
Долази Тоне. Тодора ћути.
ЕФЕНДИ МИТА: Морам на пут. У Турску. Да посвршавам
послове. Ти по својој савести и знању заврши све
што има са судовима да се заврши.
Ефенди Мита оде. Тоне броји новац Тодори.
ТОНЕ: Журим се, снашке. Дућан не сме да чека.
ТОДОРА: Ако, ако, Тоне...
ТОНЕ: Па, снашке, иако ја више нисам код вас... А да
беше среће, ја до смрти нисам мислио да напуштам
вашу кућу. Е, зар вашу кућу ко да напусти?!... Али,
иако више нисам, опет, увек, кад год ти што затребам, само пошаљи, јави... Ја сам увек ту да учиним,
послушам.

ТОДОРА: Добро. Добро, Тоне.
Тоне оде. Тодора се спусти на под држећи паре у рукама. Плаче. Долази Магда. Тодора устаје. Покушава
да сакрије да је плакала. Магда се прави као да није
приметила Тодорине сузе.
МАГДА: Ево, снашке, донела сам брашно, маст и сир.
Идем да средим ја то.
ТОДОРА: Ако, Магдо... Сад ћу и ја да дођем.

7. слика – ДРУГО ВРЕМЕ
СофкаКРАЈ и Хаџи Трифун.
СОФКАкрај: Тоне и Магда... Ко деца, обоје у нашу кућу
дошли. Тоне је посао посвршавао. По савести. Једино нам је њива до Мораве остала. Тамо код моста
за Бању. Моји су га подигли а он тако... А Магда је
друго. Она си остала уз нас. Дали смо јој ту њиву.
Њој и њеној деци. А они више нама давали. Добра
Магда. Ваљда је верност женама више у крви. Шта
мислиш, дедо?
ХАЏИ ТРИФУН: Време се променило. Ништа није к’о
пре. Друго време...
СОФКАкрај: Време је значи било криво за све? Друго
време. Да сам то тад знала било би ми лакше. И
мајци би било лакше. Знале бисмо зашто је татко
престао да долази. Ја само знам да су дошла тешка
времена а да смо нана и ја биле саме.

8. слика – МУКА ЈЕ ТО ГОЛЕМА
МАГДА: Снашке, ‘оћемо ли? Где си? О, Софке, где ти
је мајка?
СОФКА: Еве, сад ће.
МАГДА: Јој, бре, Софке, каква си! Сви сам’ о теби причају.
СОФКА: Знам. Слушам.
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МАГДА: Кажу, таква лепота никад у Врање не’е била.
СОФКА: И није.
МАГДА: Девојке ти завиде.
СОФКА: Ако.
МАГДА: Момци те се боје. Кажу, неће поглед да склониш.
СОФКА: Нећу.
МАГДА: Да ли си се загледала у неког?
СОФКА: Нема таквог у Врање.
МАГДА: А где има?
Долази Тодора.
ТОДОРА: ‘Ајдемо си, Магдо. Софке, одосмо ми. Пожури, бре, Магдо!
Тодора и Магда одлазе.
СОФКА: У сан, Магдо. Такав само у сан постоји. Понекад осетим како нисам сама. Једна Софка. Већ као
да сам од две створена.
Појављује се Софка2.
СОФКА: Једна ја и друга изван мене. Ту, поред.
СОФКАкрај (Из офа): И она ме познаје као нико други.
Софка2 прилази Софки. Почиње да је додирује. Љубе
се. Страсна игра.
ХАЏИ ТРИФУН (Из офа, тихо.): Доста.
СОФКА: Зна моје најскривеније и најлуђе жеље. Понекад кроз сан, док ме грли, осећам како ме све боли... Кости, кожа, месо... Кукови, бедра... пуца... и
вруће ми је... пече...
ХАЏИ ТРИФУН (Из офа): Доста, Софке. Не могу ово да
слушам.
СОФКАкрај (Из офа): Зашто?
ХАЏИ ТРИФУН (Из офа): Не могу...
Чује се као нека песма. Мутави Ванко покушава да
пева. Софка се покрива и крене да се обуче. Појављује
се Ванко. Пијан. Држи паре у рукама. Софка2 је поново открива. Ванко иде ка њој и показује јој новац
који је добио. Збуњен је њеним погледом, разголићеношћу, понашањем...

СОФКАкрај (Из офа): Мислила сам, пијан је и нема ништа
да зна. Полунем је и не мож’ да каже. Зашто да не
пробам? Да осетим мушку руку...?
Софка узе Ванкову руку и стави је на своју дојку. Ванко збуњен, покуњен, нешто промумла... Софка га још
јаче пригрли. Ванко почне да се губи, да је јако грли и
привлачи.
ХАЏИ ТРИФУН (Из офа): Доста! Молим те...
Софка почне да се отима. Ванко је не пушта. Собори
је. Софка га шутне, устане, закопча се и оде. Ванко
склупчан.
ХАЏИ ТРИФУН (Из oфа. Сломљеног гласа једва проговори.): Прљав веш се никад не износи. То си остаје у
човека. То си свако од нас носи... То остаје у кућу.
СОФКАкрај (Из офа): Сво богатство што беше лежало
сакривено по подруми, ти изнесе. Капију ти сазида. Капија к’о град. Спрат ти подиже. Слике из
Пећи, Свете Горе, Рила, ти окачи. Ћилиме, ти окачи. Зашто? Нико пре тебе из ову кућу то није. Ти
први. Зашто, дедо? Свет да види. Да свет прича. Да
се боји. Да се диви. Да се зна кад се Хаџи Трифун
из хаџил’к вратио! Око не бира. Око све види. И добро и лоше! Била сам твоја унука, која је живела у
твојој кући и никог и ничег се не бојим!
ХАЏИ ТРИФУН (Из офа): Не живиш више у мојој кући
али си још моја унука.
СОФКАкрај (Из офа): Ја сам Софка. Ти си мој деда. И
даље се не бојим. Никог.
Пауза.
СОФКАкрај (Из офа): Жене пред Васкрс полуде од припрема и сређивања.

9. слика – ПРЕД ВАСКРС
Више жена на сцени чисте суђе и испијају кафу. Магда цуга ракију. Тодора, Софка.
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ТОДОРА: Софка, иди до Аритонових и зовни Ванка!
Софка отрчи. Магда задихана долази.
МАГДА: Снашке, једва стигох. Они моји на селу ме у’ватили, па де ово, де оно. Не може човек да их се отресе. Једва све донесох. Ево...
Магда показује Тодори шта је све донела (сир, јаја,
брашно...). Улазе Ванко и Софка. Ванко збуњен гледа у
Тодору, па у Софку... Тодора нешто мимиком, нешто
речима, пошаље га да иде у варош и позове Тонета.
ТОДОРА: Тооонетааа ми зоовниии. Одмааа!
МАГДА: Идем ја, снашке, ово у кујну да сместим.
ТОДОРА: Добро, Магдо. Софке, ти иди горе на спрат да
видиш да ли је све сређено и да проветриш још мало.
СОФКА: Ветрила сам, нано.
ТОДОРА: Ако, чедо, иди опет.
Магда и Софка одлазе. Тодора чисти. Долази Тоне.
ТОНЕ: Снашке, звала си ме.
ТОДОРА: Јесам, Тоне. Звала сам те. Није бог зна шта.
Узми си кафу. Знаш ти оне наше бачве?
ТОНЕ: Како да не, снашке? Памтим још кад су прављене!
Морали смо капију да проширујемо и разваљујемо
док их унесмо! Како да их не знам!
ТОДОРА: Е, па оне, те... Сад нешто претурах по подруму, па ми падоше у очи. Знаш, сад године неродне
и не могу да се све напуне, па зато сам те и звала
да те питам: како би било кад би се ко нашао да чува у њима вино, да им не би обручи поиспадали од
суше. Ти већ знаш то. Радиш са вином...
ТОНЕ: Па, снашке, то би било добро! Добро би било да
је то... Имам ја нешто вина, па кад би мене хтела
пустити...
ТОДОРА: Баш добро. Боље ти него туђин.
ТОНЕ: Хвала ти, снашке, само ја ако могу једну или две
бачве да захватим. Остале, све, само је ваша кућа у
стању да напуни, а моја кућа и моја рука не стиза
толико, јер се зна наше танко стање.

ТОДОРА: Па колико можеш, Тоне. А за више даће Господ!
ТОНЕ: Дај боже, дај боже, снашке! И свакоме нека да
што жели. А како је бата Мита? Чујете ли што за њ?
ТОДОРА: Јутрос ми долазио трговац. Здрав је. Не може још да дође. Закасао у трговину. Софки послао
ђизије за хаљину, а и новаца, да нам се нађе за овај
празник.
СОФКАкрај (Из oфа): У страсну недељу, пред Васкрс,
моја мајка је лагала да би спасила образ породице.
Да народ не прича.
Тоне Тодори да новац и оде.
ТОДОРА: Магдо!
МАГДА: Чујем, снашке!
ТОДОРА: Иди у дућанџик за басму. Знају они већ какву
ће да пошаљу, кад је за нас.
СОФКАкрај (Из офа): А мени је казала како ми то татко послао...

10. слика – КО ЈЕ КРИВ?
Софка КРАЈ и Хаџи Трифун крај огњишта. Пију ракију.
СОФКАкрај: Откако памтим за себе, увек сам знала за
све. И за прабабу Цону, која се убила да се не би
сазнало за дете које је носила, па за деду Каварола
чија се жена са његовим умоболним братом спетљала, а он јој се светио и жене у кућу доводио, а она
их дворила... док није умрла. Знам и за бабу, “Чал’к
Назу”. Три пута бежала, три пута се турчила, три
пута је враћали. Знам за све умоболне, узете, у фамилији. Децу која су се са ранама рађала. Сећам се
бабица, лекара, врачара, бајања, водица, пепела...
Зашто, дедо? Проклетство ли је? Јеси ли ти крив?
ХАЏИ ТРИФУН: Срам да те је.
СОФКАкрај: Срам? Било ме је срам мајку у очи да гледам и да се правим да не знам да ме лаже. Да оца
правда. Да га крије...
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ХАЏИ ТРИФУН: Ми смо једна поштена, велика породица. У цркви смо свој сто имали. Своје гробље. Сиротињи за празник по три дана сам слао јело и пиће.
Владике, бре, за празник прво у нашу кућу после
службе долазили па тек онда даље ишли!
СОФКАкрај: ... Да. Све ја то знам. Знало се како се Васкрс
код Хаџи Трифунових слави! А моји баба и деда. Род
су били? Да ли је нечиста крв у мени?
ХАЏИ ТРИФУН: Не знам, Софке... Не знам... Само бих
волео да ниси морала толику патњу да прођеш. Да
је то, шта год било, на моју душу пало. Знам, Софке,
да ти је тешко. Али веруј ми, ни мени није лакше да
гледам. Кућу, породицу... Ти си моја унука. Боли...
СОФКАкрај: Лепо је било у кући за празнике. Васкрс
посебно. Кућа сија. Мајка се дотера па ми је лепа... Магда нам је била купила јагње и њен син га
навече на капију заклао. А онда му је она све рекла
шта да уради.

11. слика – ВАСКРС
МАГДА: Сутра да пораниш. И први ти да си овде на
честитање. И прасенце, гледај да добро уредиш и
донесеш. И немој да она твоја Стаја опет препече
погачу! Мора да буде од чисто брашно. И од оне
наше ракије, један пангур да донесеш. Не могу ову
њину варошку да пијем. А сад у здрављу и срећи да
ми сутра дочекате слатки и мили празник! Све ми
поздрави и сви ми здрави и весели били.
СОФКАкрај (Из oфа): И моја слатка нана...
СОФКА: Христос воскресе, нано. (Пољуби мајци руку.)
ТОДОРА: Ваистину воскресе, чедо моје! И теби срећан
дан и жива ми и срећна била.
Долазе гости. Честитања. Све више људи (сенке људи). Магда и Софка послужују госте. Кафа, храна и
пиће... Музика. Песма. Игра. Магда испод руке придржава старца, свештеника Ристу.

СВЕШТЕНИК РИСТА: Ама ти ли си, Магдо? А ја не могу,
мори, да те познам. Е, није ни чудо. Већ и не видим и не чујем. Молим се Господу ал’он неће да ме
узме... Тодора, шта ми ради мој Митица? Где је?
Здрав ли је? И што ми се никад не јави када дође,
да га видим? Колико пута питам оне моје за њега
и за све вас, а они или ми не одговоре, или можда
ми нешто и кажу али ја не чујем, па си мислим да
ми ништа не кажу.
ТОДОРА: Здрав је, здрав, дедо! Ете пре три дана послао
Арнаутина. Све поздравио, нама послао нешто новаца, да нам се нађу за овај дан, а Софки неке свиле и
басме. Не може још да дође. Закасао у неку трговину.
Софка долази са послужавником.
СОФКА: Послужи се, дедо. Магда, шта је са том музиком?
МАГДА: Свирите, бре! Оро да заиграмо.
СОФКА: Тако, бре! Зна се како се у ову кућу Васкрс слави!
Игра се оро. Музика је гласна. Софка улази у коло. И
сама постаје сенка.

12. слика – СВИ СУ ДОШЛИ...
Ефенди Мита и Тодора.
ЕФЕНДИ МИТА: Како сте? Јесте живи?
ТОДОРА: Добро нам дошао.
ЕФЕНДИ МИТА (Разгледа уоколо.): Све је исто... Све на
свом месту...
ТОДОРА: А како би друкчије?
ЕФЕНДИ МИТА: Ко се то чује?
ТОДОРА: Магда.
ЕФЕНДИ МИТА: Магда? Зар она још овде?
“Улети” Софка.
СОФКА: Тато, мили тато.
Ефенди Мита збуњен, руком је помази по образу и
пољуби у косу.
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ЕФЕНДИ МИТА: Како си ми, чедо?
СОФКА: Добро дошао, тато.
ТОДОРА: Уморан си сигурно... И гладан...
ЕФЕНДИ МИТА: Јесам. Уморан...
Ефенди Мита и Тодора одлазе. Софка сама остаје
гледајући за њима.
СОФКАкрај (Из офа): И те ноћи опет сан. Ја у собу, а оно
светлост око мене. У много боја. И ја видим друге
собе. И све пуно. Са дарови... И у ту собу ја лежим
на тим даровима...
Софка се додирује. Јоргани, јастуци, ћилими... Софка
леже на њих. Прилази јој Софка2. Љуби је и додирује.
СОФКАкрај (Из oфа): И вода. Капље. Чује се свирка. Песма.
И појави се Он. Обучен у свилу и чоју. Окупан том
светлошћу. И мирише му снага... Мој младожења.
Појављује се црн, млађи мушкарац са брковима. Софка
и Софка2 у идентичном положају. Мушкарац прилази. Љуби и додирује Софку. Софка2 љуби и додирује
њега. Загрљаји Софке и мушкарца све су страственији. Софка2 остаје по страни. Устане и оде. Уједају
се. Софкин врисак. Софка јеца. Мрак. Само Тодора
осветљена.
ТОДОРА: Зар не знаш шта је то? То је... Судбина! А знала
сам ја да од њега шта друго, добро какво, и не може
бити. Знаш већ сада шта је. И бар ти ме, Софке, не
мучи. Зашто, моје је и овако много.
СОФКАкрај (Из офа): Зашто, нано? Зашто...?
ТОДОРА: Не знам, чедо! Не знам, не питај ме. Реко је
само то. Свршено је! Ће те уда. Ено, он тамо горе
бесни! На очи не смем да му изађем! Црна ја! Боже благи, не могу више...
Мрак. Долазе Ефенди Мита и Марко.
ЕФЕНДИ МИТА: Ево, газда Марко. Ово је мој серај. Ово
је та “Ефенди Митина кућа”! (Долази Софка.) А ово
је моја кћи. Моја Софка. Татина Софка.
Софка му пољуби руку.

МАРКО: Жива била...
Улази Магда са пићем. Служи.
ЕФЕНДИ МИТА: Гле, Магда! Зар ти, Магдо, још овде?
МАГДА: Ја... још...
ЕФЕНДИ МИТА: А како твоји на селу? Јесу здрави, живи?
МАГДА: Живи, живи, газдо.
Ефенди Мита и Марко наздрављају.
МАРКО: Ја што рекох, не порекох!

13. слика – ГАЗДА МАРКО
На сцени су Марко, његова жена Стана, његова се
стра, Ахмет, Јусуф, момак, Арса.

СОФКАкрај (Из офа): Село из ког су дошли је у Турској.
Одмах иза манастира Св. Оца. Њихова је кућа била
ко кула насред села.
ХАЏИ ТРИФУН (Из офа): Највећа?
СОФКАкрај (Из офа): Највећа. И готово читаво село из
те куће проистекло. Читав спрат манастиру подигли.
И своје људе слали да бране манастир са калуђерима. Маркови преци били су чувени...
ХАЏИ ТРИФУН (Из офа): Качаци...
СОФКАкрај (Из офа): Отац га рано оженио, ко дете... И
онда га дао у манастир да учи, па га после вратио
кући и кад је умро, Марко... Продавао је стоку Турцима. Увећао богатство. Тако се и упознао са Ахметом. Обојица наочити, силни... Иако је овај Турчин
у манастиру су се побратимили.
Марко и Ахмет, долази калуђер. Њих двојица се побра
тиме, пијући крв један другом у присуству калуђера.
СОФКАкрај (Из офа): Ахмет је имао синовца и пошто
деце није имао као син му је био. И Марко га као
свог волео. Стално му је у кући био.
Марко, Ахмет и Јусуф заједно. Сестра.
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СОФКАкрај (Из офа): Марко је имао сестру. И она је
учила у манастиру. Марко је није удавао јер је тражио добру прилику.
Јусуф и Маркова сестра се љубе. Долази Марко и види трудну сестру. Ахмет за руку одвлачи Јусуфа.
Марко шаље сестру у манастир. (Одлази са монахињама.) Марко и Ахмет се заувек раздвоје. Момак
убија Јусуфа. Ахмет узима оружје. Марко са женом
Станом, која води мало дете, одлази.
СОФКАкрај (Из офа): У Врање су дошли бежећи пред
Ахметовом осветом.
Мрак. Соба. Насред собе дарови. Јоргани, јастуци, ћилими... Софка лежи на њима. Прилази јој исти мушкарац као у 12. слици. Мушкарац је љуби и додирује.
Њихово миловање је све страственије. Подиже је са
њених “дарова” и узима у наручје. Она се привије уз
њега. Долази Марко. Мушкарац му “даје” у наручје
Софку и затим оде. Софка се отима. Марко покушава
да је пољуби. Она га уједа. Софка и Марко су на “даровима”. Софка прихвата Маркове пољупце. Марко
устаје и оде. Појави се младожења Томча. Софка и
Томча се гледају.
СОФКАкрај (Из офа): Дванаест година. Ја двадесет шест.
Било ме је срамота... Било ми је тешко... Мој сан...
Отишо...

14. слика – НЕ МОГУ...
Ефенди Мита и Софка.

СОФКА: Ја не могу и нећу за таквог да пођем!
ЕФЕНДИ МИТА: Софке, синко! Лепота и младост за време је.
СОФКА: Ја не могу.
ЕФЕНДИ МИТА: Ни ја не могу.
СОФКА: Срамота! Од другарица и света срамота ме, тато!

ЕФЕНДИ МИТА: Зар мене није срамота? Зар ја то хоћу?
Мило ми? Зар ја не знам колико је то што ја то морам? И то ја, ја! И ја могу, а сви други не могу! Ја
све могу и ја све морам! Ја, Ефенди Мита! Нећеш?!
Срамота те?! Срамота вас је! А не би вас било срамота да ја идем у цркву, у амале, у Шарени хан?
Да тамо дочекујем турске трговце, моје познанике, пријатеље, који се некад за срећне сматрали
када би им примио поздрав, руковао се са њима...
А сада? Сада да их проводим по чаршији, по пазару... Да терџуманим и сеиз да им будем, да би ми
платили ручак у хану и при поласку стрпали који
грош у шаку и да од тога купим брашно како бисте
ви имале шта да једете? То ли ви хоћете од мене?!
Покушава да се смири. А онда нагло приђе Софки.
Рукама јој обухвати лице.
ЕФЕНДИ МИТА: Софке, чедо, синко, Софкице моја, зар
не верујеш тати? Мислиш да тата лаже? Да имам
пара него ми тако, ћеф дошо да те удам? То ли ти
мислиш? Ако је тако, онда погледај... свог тату...
Ефенди Мита разгрне пред Софком минтан и колију.
Само споља то делује ново и уредно. Са унутрашње
стране све је старо, прљаво, поцепано и изгужвано.
Софка паде на колена.
СОФКА: Тато... Нисам знала, тато... Зови га на “пијење”.
Софка оде.
ЕФЕНДИ МИТА: Доведите ми наводаџију Аритона! Нека
он оде код газда Марка! Нека му јави да дође довече на “пијење” Софкино! А ви, жене, почните да
спремате и удешавате!
Ефенди Мита пада на под.

15. слика – БЛАГОСЛОВЕНА
Марко и Ефенди Мита за софром.

МАРКО (Из офа, наздравља.): За срећан почетак и радос!
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Наздрављају и испијају ракију.
МАРКО: Ће давате ли девојку или порекосте?
ЕФЕНДИ МИТА: И ја своју реч држим ко и ти. А дајеш ли
ти све што си обећао за девојку?
МАРКО: Ја реко! Што реко не пореко.
ЕФЕНДИ МИТА: Ама она још више вреди.
МАРКО: Вреди. Колко искаш још? Колко тражиш ја ћу
ти дам.
ЕФЕНДИ МИТА: У то име онда да попијемо!
МАРКО: За срећу и радос!
ЕФЕНДИ МИТА: Зовите Софку!
Долази Софка. Љуби Марка у руку. Он јој даје “дар”.
МАРКО: Изволи, кћери. Ово је за теб’.
Софка му опет пољуби руку и она њему даје дар (чарапе).
МАРКО: Софке, знаш већ шта је. Знаш шта ће бити. Али
ја, тата, ако буде судбина да ти то будем, имам пре
свега нешто да те молим. Богом да ти није просто
ако пристанеш пре но што се ти сама решиш. Богом
да ти није просто ако пођеш и дођеш у моју кућу а
да ти сама нећеш. Истина, за сада тата нема такву
кућу каква треба за тебе, али ће то тата теби...
СОФКА: Хоћу.
Марко пољуби Софку у чело. Она њега у руку.
МАРКО: Нека си ми благословена!
Марко извади густу низу од самих дубла. Сам јој веза
о врат и она јој прекри читава прса. Софка му опет
пољуби руку.
СОФКА: Фала, тато.
Софка оде. Пријатељи се међусобно честитају.
ЕФЕНДИ МИТА: Нека је са срећом, пријатељу.
МАРКО: Нека је са срећом.
Марко вади кесу и поче да изручује злато.
МАРКО: Ово је за спремање. Нека ми се Софка спреми
како она хоће. И ништа да се не жали!

ЕФЕНДИ МИТА: Магдо!
Улази Магда.
ЕФЕНДИ МИТА: Магдо, Магдице! Наша Софка, хоће да
нам иде! Ето, хвала милостивом богу, дочекасмо
и то. А сада, Магдо, капију широм отварај, на њој
два фењера пали и донеси ми пушку! Да огласим!
Нека свет види! Нека свет чује! Софка је “пијена”!
Магда доноси пушку. Ефенди Мита из ње пуца. Музика. Цвеће. Девојачка песма се чује. Тодора плаче.
Ефенди Мита је загрли.

16. слика – ДРАГИЧКА
Марко и Стана.

МАРКО: Кажи драгичка!
СТАНА: Па... драгичка.
МАРКО: Снаху имаш!... Снаху имаш што цео свет нема!
Софку, Хаџи Трифунову унуку.
Стана стоји непомочно.
МАРКО: Чула ли си ме! Хаџи Трифунову унуку, Софку!
Стана ћути.
МАРКО: Што ли па ја теби говорим? Арсо!
Арса долази.
АРСА: Кажи, газдо.
МАРКО: Томчу женимо. Гледај да се све уреди. Све донеси са тавана: И нека се (показује на Стану) уреди. Пријатељ ће дође. Види на шта личи.
АРСА: Како кажеш, газдо.
Марко одлази.
АРСА: Газдарице, идем ја на таван. Да ствари доносим. А
ти, молим те, мрдни се малко. Шта си се изгубила?
Арса одлази. Стана сама, полако од немоћи клекне
на земљу. Плаче.
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СТАНА: Да се радујем? Не знам како. И не памтим кад...
(Уздахне.) Распреми! Намести! А к’д? Зашто? Мени
си је у село било добро... Ни тамо ми није било лако
али знала сам шта... зашто. Овдек не знам ништа.
Па бар Тончу да ми не дира. Раније, док је он био
са мном, некако... Чим десет године Тонча напуни,
он га са собом поче да води. Знам ја да је то од стра
за њега. Да га Ахмет не убије. Али и мен’ је стра’! А
он месецима ни гласа. И ја чекам. Чекам глас. Да
л’ је жив ил’ мртав. А сад ће га и ожени. И ја сад да
се радујем. Па радујем се. Тако треба... У варош...
АРСА: Ајде, бре, газдарице. Ево ово обуци. Пријатељ
само што ње дошо.
Арса помаже Стани да се обуче. Музика. Улазе Марко и Ефенди Мита... Људи. Сенке. Стана још увек
уплакана.
МАРКО: Не плачи, бабо! Да те није жао што си постала баба?
ЕФЕНДИ МИТА: Како си, пријатељице? Јеси рада пријатељима?
СТАНА (Промуца.): Како да не. Како да не...
ГЛАСОВИ СЕНКИ: Срећно, тета Стано... Срећно...
Стана је и даље сметена и стално на ивици плача.
МАРКО: Де, шта ти је?
Марко је помилује по образу.
СТАНА: Не могу, бре, Марко!
МАРКО: Па држи се, не подај се. ‘Ајде донеси и послужи пријатеље.
Арса доноси пиће. Стана поред њега. Песма...

17. слика – ПРЕД СВАДБУ
Долази Марко.
МАРКО: Где је моја Софка.
СОФКА: Ево ме, тато.

МАРКО: Ја тако ишо по чаршију, па сам ове минђуше
видо. Реко ко за тебе прављене.
СОФКА: Фала, тато. (Љуби му руку.)
МАРКО: Да ти не треба пара? Да ти да тата.
СОФКА: Имамо. Имамо, тато.
МАРКО: Ама не то. Него за тебе. Да своје паре имаш.
Па ако ти што треба, што зажелиш, да купиш себи.
Софка му пољуби руку. Он оде. Њој у руци дукат остане. Сенке. Кикотање. Песма. Гласови...
СОФКАкрај (Из офа): Удари топлота од спремања, пића
и ишчекивања, па се људи помаме.
ХАЏИ ТРИФУН (Из офа): Ухвати их сећање. Гледај их.
Нема старих. Сви се одједном подмладе.
СОФКАкрај (Из офа): Истина. Жене су лепе, дрске,
слободне. Мушкарци се осећају снажни и постану
некако блажи и за шалу и задиркивање спремни...
Одједном тишина. Траје...
ХАЏИ ТРИФУН (Из офа): Исплака ли се?

18. слика – СУЗЕ
СофкаКРАЈ и Хаџи Трифун крај огњишта.
СОФКАкрај: Не памтим када сам последњи пут плакала. Тада јесам.
ХАЏИ ТРИФУН: Је л’нико није видео?
СОФКАкрај: Баба Симка. Баба Симка са својим магичним рукама ми сузе измами. У амаму.

19. слика – АМАМ
Женске сенке. (Силуете) Кикотање. Вода. Песма...
“Жали дико и ја ћу жалити...”
“Да знаш дико, да знаш дико,
Како венем за те.”
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“Јао јао, је л’те, дико, жао,
Је л’те жао што се растајемо.”
Софка гола у води. Баба Симка је трља. Појављује се
мушкарац из Софкиног сна. Она га посматра. Прилази јој. Готово да ће да је пољуби. А затим нагло оде
међу сенке. Хор жена све јачи.
“Јао јао, је л’те, дико, жао,
Је л’те жао што се растајемо.
Растајемо, а...”
Софка плаче. Баба Симка је загрли. Софка грца згрчена у баба Симкином крилу.
СОФКА: Ух, тето... ух... тето...
Баба Симка је купа и трља. Њен јаук и јецаји одзвањају.
БАБА СИМКА: Ех, да је првина. Ниједна није срећна.
Ниједна да полази за драгог. Готово све исто овако
плачу, јадају, сузе роне... Али која вајда од то... Исплачи се, Софке. Душу смири.
Звук воде је све јачи. На крају се само вода чује.

20. слика – СВАДБА

СОФКА: Доста, тато.
МАРКО: Све ће теби тата. Алиле, бре, земља да игра,
тако да свираш!
АЛИЛ: Газда Марко, свирка моја, образ мој!
Тешко оро.
СВИ: Тодора! Тодора!
Тодора заигра...
КРАЈ ПРВОГ ДЕЛА

II ДЕО

21. слика – ВЕНЧАЊЕ
Црквена звона. Софка и Томча стоје пред олтаром.
Свештеници. Сватови. (Сенке)
“Миром господу се помолим сја...”1)

Ефенди Мита. Песма.
“Хаџи Гајка, мори хаџи Гајка девојку удава,
Ем је дава, мори, ем је дава, ем је не удава!”
ГЛАС: Иду младожењини! Пријатељи иду!
Сватови. (Сенке) Испред сватова Марко. Фењери.
МАРКО: Пријатељи моји! (Свирачима.) Нека ме чују.
Свирачи још јаче свирају.
МАРКО: Јесте ради гостима?
ЕФЕНДИ МИТА: Како да не. Како да не.
МАРКО: Где је моја Софка?
СОФКА: Еве ме, тато.
Софка обучена као невеста га пољуби у руку. Даје јој
новаца.

Софка и Томча се држе за руке преко којих су дарови...

СВЕШТЕНИК: Имаш ли, Томчо, добру, слободну и чврсту намеру да узмеш себи за жену Софку?
ТОМЧА: Имам, часни оче.
СВЕШТЕНИК: Ниси ли се обећао некој другој?
ТОМЧА: Нисам, часни оче.
СВЕШТЕНИК: Имаш ли, Софке, добру, слободну и чврсту намеру да узмеш себи за мужа Томчу?
СОФКА: Имам, часни оче.
СВЕШТЕНИК: Ниси ли се обећала другоме?
СОФКА: Нисам се обећала, часни оче.
1) Цела служба венчања дуго траје. Ја само наводим делове које мислим да би требало да се чују.
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“Благословено царство Оца и Сина и Духа Светога
сада и...”
“... За децу Божју Томчу и Софку који се сада сједињују
у брачну заједницу и за њихово спасење, Господу се помолимо...”
СВЕШТЕНИК: Боже Свети који си створио човека од
праха земаљског и од тела човековог створио жену
и дао му је као помоћницу према њему, јер је била
воља Твоја да човек не буде сам на земљи: Ти Сам,
Господе, пружи и сада руку Своју из светог обиталишта Твог и сједини овог сина Твог Томчу и ову
кћер Твоју Софку, јер Ти здружујеш мужа и жену.
Здружи их у једнодушности, венчај их у једно тело,
даруј им пород и радост у доброј деци. Јер је Твоја
моћ и Твоје је царство и сила и слава Оца и Сина и
Светога Духа, сада и у све вјекове.
“Амин”
Свештеник ставља венац Томчи на главу.
СВЕШТЕНИК: Венчава се овај син Божји Томча са овом
кћери Божјом Софком, у име Оца и Сина и Светога Духа, амин.
Свештеник ставља други венац Софки на главу.
СВЕШТЕНИК: Венчава се ова кћи Божја Софка са овим
сином Божјим Томчом, у име Оца и Сина и Светога Духа, амин.
“Господе, Боже наш, венчај их славом и чашћу.”
СОФКАкрај (Из офа): И то је било најгоре. Његова детиња, знојава рука у мојој. Почела је да клизи. И ја
сам грчевито покушавала да је задржим. А већ сам
у мислима видела како ми клизи... И како дарови
падају... И смех... И тражила сам помоћ погледом...
И видео је. Марко је ухватио мој поглед.
Софка погледом тражи Марка. Марков лик се појави
из сенки сватова. Свештеник благосиља заједничку
чашу и говори тихо.
СВЕШТЕНИК: Боже, Ти си силом Својом све створио и
васељени законе дао, и човека као круну свега ук-

расио. Ти и ову заједничку чашу, коју дајеш овим
младенцима, благослови духовним својим благословом. (Гласније.) Јер се благослови име твоје и
прослави царство Твоје, Оца и Сина и светога Духа,
сада и увик и у све векове.
“Амин.”
Марко шапне нешто црквењаку, овај проти, прота
да знак свештенику. Свештеник климне главом. Даје
чашу прво Томчи, па затим Софки да пију по три пута из заједничке чаше. Марко климну главом Софки.
Свештеник, Софка, Томча иду у круг док свештеник
и народ певају тропаре.
“Ликуј Исаијо, Дјева заче...”
Чим се заврши служба, свирачи поново засвираше.
Песма, оро... Марко поред Софке.

МАРКО: Не бој ми се, Софке! Не бој ми се, кћери... Тата ће све...

22. слика – НОВИ ДОМ
Корито. Софка с једне стране, Марко с друге. Сенке
сватова. Марко пружа руку Софки.

МАРКО: Не бој ми се, Софке... Не бој ми се, кћери.
Софка прихвати Маркову руку и прескочи корито.
Музика. Арса прилази и високо подиже корито. Иде
Арса са коритом а за њим Софка и Марко. Марко
прилази женама које преузимају и окружују Софку.
Марко остаје по страни. Али не задуго.
МАРКО: Ајде, жене, доста више! Не врачајте толко! Косу ћу, бре, да вам почупам!
Марко Софку води до места где ће она да седи издвојена и заштићена од свих.
МАРКО: Дајте да нешто окуси.
АШЧИКА: Ко?
МАРКО: Па Софка, бре! Зар да ми је дете гладно!
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АШЧИКА: После ће она! Знам, после ће она са девером
да једе, кад гости буду отишли.
МАРКО: Ма пусти ти то твоје! После... Да је дете гладно, а да не једе, поред оволике хране!
Марко сам донесе тањир Софки.
МАРКО: Узми си, Софке. Миленијо!
Долази млада девојка Миленија.
МИЛЕНИЈА: Кажи, бато.
МАРКО: Миленијо, само ти да си ту са Софком. А ти,
Софке, што год зажелиш, само њој кажи. А ове друге
немој да пуштате. Шта да вас прљају и да се само ту
вуку! Тамо нека су. Ено им забава, двориште, ора...
Стана се нешто врти, крши руке.
МАРКО: А за ону, свекрву, за њу, Софке, немој ни да питаш. Сада са њом ни сам Бог неће знати шта да ради. Она си је ионако брљива. А тек сад...
Марко одлази међу сенке. Миленија служи Софку,
дајући јој храну и досипајућу вино. Софка више пије
него што једе.
МИЛЕНИЈА: Узми, снашкице. Узми, окуси. Ајде, узми
си још. Узми.
Миленија, док је служи, користи прилику да је дотакне по гардероби, руци, коси. Песма. Граја. Мушко
и женско натпевавање. Софка устаје.
МИЛЕНИЈА: Где ћеш, снашкице. Седи, служи се.
Софка крене ка сватовима.
МИЛЕНИЈА: Немој тамо, снашкице... Бата ће...
Марко види да је Софка кренула ка њима и панично
скочи ка њој.
МАРКО: Не, кћери. Не, Софке. Не овамо. Прости су,
пијани су.
СОФКА: Ако, ако, тато.
МАРКО: Немој, ниси ти за овамо.
СОФКА: Али зашто? Хоћу... Ја хоћу.
МАРКО (Ухвати јој рукама лице.): Хоћеш и волиш?

СОФКА: За какву ме ти држиш, тато? Да вас не волим,
зар бих ја овамо и долазила и удавала се?
МАРКО: Ви, бре! Сви! Спремајте дар јер ево снашка вашег бате иде да вас двори!
Софка међу сенкама сипа вина. Плес. (Надаље сцену
кореографски решавати.) Марко је све време прати
погледом. Стана је по страни. Песма.
“Славуј пиле, море, не пој рано,
Не буди ми, море, господара!
Ох, не пој рано!”
Бију зурле и бубњеви. Плес Софке, Стане, Меланије...
Марко, пијан и срећан, читаву кесу новца у ваздих
баци. Марко и Софка се издвајају играјући. Сандук.
Около дарови... Марко, мамузом на чизми, развали
катанац.
МАРКО: Ево, кћери, све је твоје. Отвори и узми. И све...
Ти ће да имаш кључ. Ти шта хоћеш, коме хоћеш,
како хоћеш, чувај, дај, расипај... Све је твоје.
СОФКА: Знам, знам, тато.
МАРКО: Али једно само, Софке...
Марко се надвије над њом. Стави јој руке на рамена.
МАРКО: Софке, само једно. Софке... Истину само.
Марко Софку привлачи рукама.
МАРКО: Кажи... Кажи...
СОФКА: Шта..?
МАРКО: Није истина... Није истина да заиста, изистински, ти волиш... све нас...?
СОФКА: Волим. Волим, тато. Све вас волим.
МАРКО: Ама баш све.
СОФКА: Све. Кућу, тебе... А највише тебе.
Потпуно приљубљени једно уз друго. Изгледа као да
ће је Марко пољубити. Марко се нагло цимне и улети међу сватове.
МАРКО: Капију, бре! Затварајте! Капију замандаљујте!
Да нико! Нико...! Аааахххх...!
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Као да је његова команда знак за опште лудило.
МИЛЕНИЈА: Не дај ме, снашкице! Не дај ме, слатка била. Не дај ме јер ови ме наши сву...

23. слика – ПОДИВЉАЛЕ СЕНКЕ
Трешти музика. Сенке дивљају. Крици, Музика. Пуцњава... Софку хвата лудило. Цепа одећу са себе. Бесомучно трчи и витла около.
Софки прилази Ашчика. Огрне је.
АШЧИКА: Хајде, Софке, време је.
Софка устаје. Прилази Марку. Приђе и пољуби га у
руку.
СОФКА: Збогом, тато.
МАРКО: Куда ти?
АШЧИКА: Време је, свекре. Знам ја, газда Марко...
Ашчика да погледом знак Софки да оде, што Софка
и учини.
МАРКО: Шта ти знаш, сурунтијо варошка, шта ти..!
АШЧИКА: Ако, Марко. Да одеш. Да легнеш. Да се одмориш...
Ашчика побегне. Сенке нагло нестану.
МАРКО: Беж’ бре! А где ви... Не мож... Али хоћу, хоћу...!
Софке! Куде је.
Тишина. Чује се крик! Станин крик!

24. слика – ПРВА БРАЧНА НОЋ
Соба. Кревет. Софка, скупљених колена, увијена у оно
што јој је Ашчика дала. Врисак Станин. Чује Стану
и Марка, ломљаву, ударце...
СТАНА (Из офа): Човече...! Човече! Ћути, убиће те Господ!
МАРКО (Из офа): Ааааххх. Псу! Крвниче, бре! Стари
деда Митре! Мајко, курво! Отац, прокле...! Зар ви,
бре! Ти! Признај!

Чује се ударац. Крик.
СТАНА (Из офа): Куку! Зар свекар...! Зини, земљо, да
сви пропаднемо!
МАРКО (Из офа): Признај!
СТАНА (Из офа): Куку, шта доживех! Куку, Господе Боже!
МАРКО (Из офа): Ја сам твој Господ!
Чује се туп ударац! Пад. Стана пишти. Кркља...
АРСА (Из офа): Уби газда газдарицу!
СТАНА (Из офа): Куку! Куку, леле, мајчице моја! Леле,
слатка кућо моја...!
МАРКО (Из офа): Арсо! Појас и силав! Алата!
Чује се топот коња... Софка се тресе. Љуља... Дрхти...
Сва згрчена заспа. Стана сва убијена, доведе Томчу и
оде. Томча, збуњен стоји и гледа Софку. Покрије је, а
затим легне згрчен уз њене ноге, плашећи се да је додирне. Софка се пробуди. Полако Томчу скида и увлачи га поред себе у кревет. Покрива јорганом. Свиће.
Софка заспи. Дан. Томча устане. Долази Стана. Пипа
Софку за чело. Покрива је. Ставља јој облогу. Поред
кревета храну и воде.
ХАЏИ ТРИФУН: Софке, мори, дете моје.
Ноћ. Софка се буди. Томча згрчен уз њене ноге. Она га
скида, ставља поред себе. Заспи... То се понови неколико пута... Ноћ. Софка устаје. Игра изгубљено. Арса иде за њом. Она га не види. Долази у собу. Врати
се у кревет. Грли и љуби Томчу. Заспи.
СОФКА: Марка више не видех.

25. слика – МАРКОВА СМРТ
Станин крик.
СТАНА: Немојте, бре, људи...
Стана пада. У грчу јецају сенке.
СОФКАкрај (Из офа): У Хам су га били донели рањеног. Куршум му остао у трбуху. Истина, није знао
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за себе али је био жив. Понели су га. И кад су били
у Корбевцу, док су спремали волове, он се у соби
механе освестио. И вероватно кад се видо, силом
је покидо појасеве око себе, те се рана отворила и
крв бљунула и он је издахнуо.
Дотрча Арса.
АРСА: Што га не пазисте?! Ах, Ахмете. Ах, црни сине!
Ах, псу! И говорим ја њему: “Пусти ме, газдо, пу
сти да Ахмету станем за врат! Да ја с њим свршим!
Да му крв локнем!” А он: “Седи ти, Арсо, код куће.
Иди у варош и тамо чувај кућу, а доста је крви и глава!” А сад ето кућа! А ето и твоја глава! Зар он, газда мој, да допусти да га онај и онакав пас убије? Е,
али ја, Арса, ништа не знам! Арса луд! Арса пуст!...
Кад говори Арса, кад моли да иде и оном псу откине главче као врапцу, онда: “Немој, Арсо, седи код
куће, Арсо”... И Арса седи код куће, уз огњиште, али
зато твоја глава и отиде! И сад тако, ето! Ја, тако!
На колима уносе мртвог Марка. Нарицање сенки.
СЕНКЕ: Леле, бато! Леле, бато, што нас оставииии...!
Куку, бато! Мили батоооо! Ко ће, бато, да нас сада
чувааа...?! Ко ће, бато, да нас брани, наш батооо...?!
...
Стана кука поред мртвог Марка.
СТАНА: Јадна ја, шта дочекаааа! Зашто Марко не побежеее! Зашто ми га, Боже, не сачуваааа?! Јадна ја
што ћу садаааа!
Долазе калуђери. Звона.
“Смилуј се на нас, Боже, по великој милости Својој,
молимо Ти се, услиши и смилуј се.
Молимо се и за покој душе уснулог брата нашег Марка и за
опроштај сваког његовог греха вољног и невољног.
Да Господ Бог упокоји душу његову где праведници
почивају.
Милост Божју, Царство небеско и опроштај грехова његових

од Христа, бесмртног Цара и Бога нашега молимо.”
“Подај Господи”

26. слика – ПА ДА ПОПИЈЕМО
Софка-крај и Хаџи Трифун крај огњишта. Долази
Марко. Гледају се.
ХАЏИ ТРИФУН: Па да попијемо.
МАРКО: Да попијемо.
Сво троје испијају пиће. Пауза.
СОФКАкрај: Заволела сам ову кућу. И Томчу. А он... Био
се раскрупњао. Израсо. Није више био дете.

27. слика – ВРЕМЕ РАНЕ ЛЕЧИ
Стана и Софка тресу јастуке и јоргане и сунчају их.
СТАНА: И она ме питала да ли могу да јој дам онуј нашу
велику тепсију, а ја кажем да морам тебе да питам.
СОФКА: Нано, бре, и ти знаш где је. Што јој не даде?
СТАНА: Ти боље знаш.
СОФКА: Ће јој дамо да се послужи.
Улети Арса.
АРСА: Снашке, бре, ће ли беремо оне шљиве? Много
падају.
СОФКА: Па да их беремо, Арсо?
АРСА: Како ти кажеш, снашке. Ти си газдарица. Ти си
најбоље знаш. Да наредим?
СОФКА: Нареди и ако видиш Томчу, зовни га.
АРСА: Оћу, снашке.
Арса оде. Ускоро дође Томча који је сада мушкарац.
ТОМЧА: Кажи, Софке.
СОФКА: Треба, бре, да се поправи она ограда на кући.
ТОМЧА: Оћу, Софке. Него да те питам нешто?
СОФКА: Кажи.
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Он јој приђе сасвим близу и не говори гласно, а Стана
се прави као да има пуно посла и да их не слуша. Док
говори, Томча јој додирује косу и ставља неки прамен
иза уха.
ТОМЧА: Шта мислиш да продамо ханове па да овде дигнемо спрат?
СОФКА: Одакле ти то?
ТОМЧА: Шта ће нам ханови. А и ова кућа... Онако би
била велика. Па кад је ти са ћилими обложиш и застреш са јастуци...
СОФКА: Треба да размислимо.
СТАНА: Можда ће ускоро да нам треба још простора...
ТОМЧА: Мајко, реко сам ти да пустиш мене да се са
Софку договорим.
СТАНА: Добро, чедо. Нисам ја мислила да се мешам. Ич.
Него онако. Ће си дођу и дечица, па треба...
СОФКА: Добро, ће се договоримо. Имаш ли ти још неки посо?
ТОМЧА: Имам, око коња али ако ти требам...
СОФКА: Не, бре, иди си ти ради. И немој толко да вичеш на слуге.
ТОМЧА: Па кад не слушају. Добро, нећу. Идем ал’ брзо
ћу се вратим.
Томча оде.
СОФКА: Нане, неће ли оно јело што си ставила да искипи?
СТАНА: Леле, ја заборави...
Стана отрча...

28. слика – ОТАЦ
Софка и Томча једу јабуке. Томча јој даје да једе јабуку из његове руке. Смеју се. Хаџи Трифун посматра.
Долази Стана.
СТАНА: Ево, исекла сам јабуку, па, ако хоћете... А, ви
већ једете.

СОФКА: Хвала ти, нано.
СТАНА: Е, децо моја...
Стана оде. Долази Ефенди Мита. Томча се усправи
и помери од Софке.
ТОМЧА: О, пријатељу, пшенице да поспемо, праг да пресечемо, кад већ једанпут дођосте.
ЕФЕНДИ МИТА: Ех, зар сте нас толико жељни?
СОФКА: Како си, тато?
Ефенди Мита пољуби Софку у чело.
ЕФЕНДИ МИТА: Томчо, имам са тобом један разговор.
ТОМЧА: ‘Ајдемо у собу.
Томча и Ефенди Мита одлазе у собу. Софка их чује.
ТОМЧА (Из офа): Не знам, не знам, тато, не знам, богами, ја ни за какве паре!
ЕФЕНДИ МИТА (Из офа): Паре! Зар да ми није твој отац
обећао паре, зар бих ја за тебе, пезвенек један, дао
моју кћер?
ТОМЧА (Из офа): Тато, бре? Не тако, не то, бре!
ЕФЕНДИ МИТА (Из офа): Да! Зар да није обећао паре, и
то какве, зар бих ја дао, не за тебе, него за вас моје
чедо, кћер? Ко си ти? Шта си ти? Керпич један!
Сељак један! И зар ти сад мени...
Томча дојури код Софке, бесан, избезумљен.
ТОМЧА: Дај паре! Дај!
Софка му даје кључеве. Он их узима бесно је одгурнувши. Одлази. Стана дође. Загрли Софку.
ТОМЧА (Из офа): На!
Ефенди Мита са две кесе оде. Томча дође сав се тресући.
ТОМЧА: Па, мајко, нано, ми сељаци, керпичи...
СТАНА: Немој, синко! Немој, Томчо! Ништа није!
ТОМЧА: А? Ми керпичи! А они што се за паре продају,
купују, они су све, ми ништа! Ми керпичи! Ђубре!
Аха! Ти!
Томча удари Софку. Још једном.
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30. слика – ПОРОДИЧНО ОГЊИШТЕ

СТАНА: Немој, синко! Немој, синко, молим те!
ТОМЧА: Арсо!
АРСА: Шта, газда?
ТОМЧА: Коња, чизме очеве!

29. слика – НЕМОЋ
Томча и Софка (изгледа као СофкаКРАЈ).
ТОМЧА: Обуј ми чизме!
Софка му обува чизме. Томча је шутне. Наставља да
је удара.
ТОМЧА: Ти мислиш ја не знам! Знам ја све! За све њих.
А и ти ми ниси права жена, већ купљена! Ко што
се стока купује.
Томча је ухвати за косу и вуче.
ТОМЧА: Боли ли? Кажи. Пусти глас. Нећеш? Шта си
замишљаш? Да си боља? И тебе батина боли ко и
нас сељаке!
Томча је шутне.
ТОМЧА: Идем. Једном ћеш и ти сузу да пустиш! Моју
реч имаш!
Томча оде. Улази Стана.
СТАНА: Чедо, Софке, иди си! Остави га, Софке! Иди
од њега!
СОФКА: Не брини, нано. Ништа није.
СТАНА: Како, бре, ништа. Не могу више да гледам. Не
могу да ти помогнем. Убиће те. А ја не могу да те
браним, одбраним. Зато бежи, чедо. Иди од њега.
СОФКА: Не брини, нано.
СТАНА: Како црна да не бринем... Ах, проклети...
Стана одлази.

Хаџи Трифун, Марко и СофкаКРАЈ.
СОФКАкрај: Јадна нана Стана. Толико је мучила саму
себе. И тако је, бежећи из куће, пала у постељу и
брзо за пар дана издахнула. Томча није дошао на
сахрану.
Ћутање.
СОФКАкрај: Дедо, што си дошо?
Ћутање. Сенке свуд около.
ХАЏИ ТРИФУН: Моја си крв. Да ти некако помогнем.
СОФКАкрај: Крв је можда твоја, ама душа је моја. Не
мож’ да помогнеш.
Отварају се врата. Томча се појављује. Марко устане. Готово да су исти. Гледају се. Марко одлази међу
сенке.
ХАЏИ ТРИФУН: Мир с тобом, дете.
Одлази.
ТОМЧА: Кажи оном слепцу сину! Жив да ме не дочека
ако чујем да се луња и скита.
СОФКА: Хоћу.
ТОМЧА: Збогом.
Томча одлази.
СОФКА: Срећан ти пут.
Улази слуга.
СЛУГА: Мм... ммм... Могу да уђем тттту, газда је оттт...
тишо?
СофкаКРАЈ допушта да је слуга додирује и љуби.

КРАЈ

ТЕОРИЈСКА
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Пише > Светислав Јованов
Споредна средства (2)

Предвиђање прошлости
Пролог или дуги преображај

“Е

то. Ова лица ће вам играти Антигонину повијест. Антигона је она мала мршава која тамо сједи и која ништа не говори. Гледа равно
преда се. Мисли. Мисли да ће зачас постати Антигона, да ће се изненада родити из мршаве и затворене
црномањасте дјевојке којој нитко у породици није давао важности, и дићи се сама против цијелог свијета:
сама против Креонта, свога ујака, који је краљ. Мисли да ће ускоро умријети и да је млада и да би и она
радо живјела. Али ништа се ту не може промијенити.
Она се зове Антигона и морат ће сада одиграти своју
улогу докраја...”1) На овај начин, представљањем глумаца који треба да играју поједине ликове, отпочиње
Жан Ануј своју верзију Антигоне (1944), пружајући
модеран пример ефикасне употребе једног од најдуговечнијих средстава у повести европске драме – пролога. Протагонист који обавља представљање такође
је означен генеричким именом, Пролог, али то име
је истовремено “празан знак”: испунивши своју привидно најављивачку функцију, особа названа Пролог
одбацује улогу тако што нестаје са позорнице, препуштајући деловање именованим – а тиме и оживљеним
– “лицима”. Таквим потезом Ануј не само да наглаша1) Jean Annouilh, Антигона, превео Радован Ившић, Загребачко драмско казалиште, Загреб 1963, 7.

ва извођачку димензију “поделе улога” већ и појачава
утисак неизбежности судбине коју додељене улоге подразумевају. Једини начин да се избегне улога, а тиме
и судбина, јесте напуштање сцене – избор који је свим
осталим “лицима” ускраћен: “Онај блиједи младић, тамо у позадини, који сањари наслоњен леђима на зид,
осамљен, то је Гласник. Он ће ускоро доћи да објави
Хемонову смрт. Зато он нема воље да се придружи
осталима и да чаврља. Он већ зна...”2) Није, међутим,
необично што се код Ануја јавља пролог као смислено
употребљен драмски елеменат: Антигона се сврстава
у ред модерних ревизионистичких читања хеленских
античких трагедија, којем припадају и комади Коктоа (Паклена машина), Жиродуа (Неће бити тројанског рата) и Сартра (Муве). Необично је то што се и у
контексту радикалног читања митолошког наратива о
Антигони, какво је Анујево, одржава делотворна равнотежа између градитељских (предисторија радње, уз
наговештај њеног даљег развоја), с једне, и проблематских функција пролога (противречне предисторије, а
тиме и перспективе, рушење граница илузије), с друге стране. Штавише, још је необичније што се и у драматуршким техникама модернизма уочавају све три
димензије уобличавања пролога – формална, значењска
2) Наведено дело, 9.
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и извођачка (назначимо само једанпут тај истрошени
синоним: перформативна). Склапање, сударање и повремено међусобно поништавање ових трију димензија и чини, уосталом, часну повест пролога у пове
сти западњачког театра – повест у оквиру које простор
хеленске трагедије представља тек почетну и нимало
јединствену варијацију.

ХЕЛЕНСКИ ПРОЛОГ ИЛИ ПРЕКЛАПАЊЕ ПОЉА
Како бисмо, онда, дефинисали пролог, то, на први
поглед, најједноставније и најнеупитније од свих драмских средстава? С обзиром на то да трага за дефиницијом механички полазећи од језичког (од старогрчког
/прологос, то јест про – ранији, претходни
и логос – реч) и практичног (композиција старогрчке
трагедије) порекла, конвенционално мишљење поима
пролог као универзалну и скоро непроменљиву категорију. Типичан за такво мишљење је следећи исказ: “У
драмском делу, израз описује говор (често у стиховима), упућен гледаоцима посредством једног (монолог)
или више (дијалог) глумаца на почетку комада, који
успоставља контекст и пружа неопходна обавештења,
најчешће у виду приче која претходи главној радњи.”3)
Међутим, привидна прецизност и свеобухватност ове
дефиниције засноване су на крајњем поједностављењу
самог прокламованог (античког) узора. Конкретне анализе појединачних трагедија показују сасвим друкчију
слику, откривајући у којој мери обликовање пролога
у хеленској трагедији зависи од мере присуства (доминације) једне од трију поменутих димензија – формалне, значењске или извођачке.
Делимичну аналитичку вредност за разјашњење
овог питања има класификација коју успостављају Ијен
Стори и Арлен Ален, сврставајући све хеленске трагичке прологе на монолошке (говор једног актера) и
дијалошке, при чему се друга од поменутих група даље
дели на а) “једносценске” прологе, у оквиру којих се
3) https://www.britannica.com/art/prologue

првом актеру убрзо придружује и други саговорник,
и б) “двосценске”, код којих се функције пролога остварују посредством двају сукцесивних призора са (по
правилу) различитим актерима.4) На општем формалном плану, оваква класификација поседује извесну
вредност, пошто је донекле сагласна са усложњавањем
хеленске трагедије као целине. Ипак, ни устројство ни
специфичност хеленског трагичког пролога не одређује
битно формална димензија – и то не само зато што се,
рецимо, и код Есхила срећемо са дијалошким прологом (Седморица против Тебе, Оковани Прометеј), док
Еурипид у пролозима неретко прибегава монологу
(Хиполит, Баханткиње).
Доминантну улогу у уобличавању трагичког пролога игра, наиме, димензија значења – тачније, однос
између испричане предисторије (главне радње) и наговештеног развоја догађаја (разрешења): између онога што је прошло и онога што тек следи. Видови овог
односа не подударају се са границама опуса тројице
великих трагичара, па чак ни са одређеним етапама
тих опуса – већ најчешће кореспондирају са поетичким
концептима појединих остварења. И поред тога, ове
видове можемо сврстати у три основна мотивацијска
поља, чије границе нису стриктно утврђене: поље тензије, поље само-промоције и поље обмане (лукавства).
Иницијални пример “поља тензије” среће се већ у
култним Персијанцима, где наглашени раскорак Хора
стараца између грандиозних очекивања и необјашњиве
тескобе, посведочује исказ налик парадоксалној формули: “За богату, златом крцату војску/ Већ грознијем
дрхтом злослуто срце/ У грудма ми дршће.”5) Психолошки најразуђенију фазу оваквог усмерења представља пролог Софоклове Антигоне, у којем се неизбежан
судар између непоправљивог (прошлог) и неизбежног
4) Ian C. Storey and Arlene Allan: A Guide to Ancient Greek Drama, John
Wiley & Sons, Chichester 2005.
5) Есхил, Персијанци, у: Есхил-Софокло-Еурипид, Сабране грчке трагедије, превели Коломан Рац и Никола Мајнарић, Врхунци цивилизације, Београд 1998, 112.
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(будућег) поентира кроз јунакињино прихватање улоге
коју је – за разлику од модерне Анујеве протагонисткиње – сама себи доделила: “Ал’ пусти мене па и тај
мој неразум/ Страхота та нек задеси нас!”6) Трагедије
Еурипидове “средње фазе”, Андромаха и Херакле, пак,
заснивају поље тензије мање на психолошком нијансирању ликова, а више на – за аутора тада већ карактеристичним – манипулацијама временом (темпо збивања) и простором (храм као уточиште прогоњених).
“Поље самопромоције” дефинише прологе чији су
главни протагонисти прека, сујетна или осветољубива
божанства, која описују или доказују сопствени значај,
уједно припремајући одмазду за смртнике – или чак
друге богове! – који до тог значаја не држе. Овом типу пролога у начелу припада и Есхилов Оковани Прометеј, премда божанство којем Власт, Сила и Хефест
служе и у чије име спроводе насиље над Прометејем
јесте – одсутни Зевс. Поред Диониса у Баханткињама, још изразитији пример самопромоције је наступ
Афродите, као оличења божје сујете у Хиполиту: “Ја
цијеним оне, моју штоно штују власт/ А рушим сваког,
тко ме срета с презиром”.7)
“Поље обмане” (лукавства) појављује се први пут
са Софокловим пролозима, сагласно ауторовом схватању божанства као двосмиленог и варљивог ентитета.
Отуда се и пролози обликовани “пољем обмане”, у којима су актери богови, могу сматрати подврстом “пролога самопромоције”. Рецимо, док у Ајанту, износећи
предисторију радње, богиња Атина лично обелодањује
сопствено лукавство као извор јунакове несреће (“И
тешке тлапње свалим њему на очи”8)), у прологу Трахињанки се као главни узрок Дејанирине недоумице
јавља вишезначност запамћених и пренесених јој пророчанстава. Прелаз од божанских двосмислица ка људским варкама за Софокла је наредни логичан корак, те
6) Софокло, Антигона, у: Сабране грчке трагедије, 178.
7) Еурипид, Хиполит, у: Сабране грчке трагедије, 368.
8) Софокло, Ајант, у: Сабране грчке трагедије, 213.

у прологу Електре налазимо осветничку заверу Ореста
и Педагога, а у Филоктету читаву мрежу Одисејевих
лукавстава (предложених Неоптолему), усмерену на
убеђивање јунака да се са својим чувеним луком придружи опсади Троје. Друкчији развојни пут се уочава
код Еурипида. Док Аполоново лукавство у Алкестиди
(јунакиња која умире уместо мужа), обелодањено у
пролошком надмудривању са Смрћу, остаје у простору
ироније, пролог Ифигеније у Аулиди предочава не само
мајсторски компликован “предзаплет” око Агамемнонових писама (оно којим, за јавност, намамљује Ифигенију тобожњом удајом не би ли је жртвовао, и друго
– тајна порука Клитемнестри да кћерку не шаље), него
и основну ситуацију трагичног јунака, већ сломљеног
самообмањивањем.
Као што се из овог кратког прегледа може закључити, не постоји такво нешто што би се могло означити
као “стандардан хеленски трагички пролог”. Напротив,
убедљивост и функционалност овог драмског средства
у контексту хеленске трагичке сцене проистичу из динамике сучељавања и преклапања трију значењских
поља, док су формални, а поготово извођачки аспекти у другом плану.

ПЛАУТОВСКИ ПРОЛОГ ИЛИ ПОСВЕТА ГЛУМЦУ
У Плаутовом комедиографском опусу, доминантну улогу при обликовању пролога добија извођачка димензија комада, што аутоматски значи и јачање
проблематских функција у његовом устројству. Додуше, и код Плаута се још могу пронаћи пролози у чијем
обликовању важну улогу има творачка функција значења. Тако, у монолошком наступу Кућног бога у Тврдици (Аулулариа), наговештај посредног разрешења љубавне интриге посредством лажног просиоца, указује
на комбиновано деловање значењских “поља тензије”
и “поља обмане”. Поред тога, Плаут посредством већине пролога остварује функције сличне онима које стара атичка комедија, а нарочито Аристофан, реализују
помоћу “парабазе” (антиилузионистичког искорака на
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средини комада): кроз непосредно обраћање гледалишту, препоручује се сам представљани текст, грде
супарнички аутори, безочно ласка публици као целини,
или се, пак, провоцирају појединци из њених редова.
Међутим, јавна, политичка димензија парабазе – то јест
Аристофаново немилосрдно и грубо извргавање руглу
политичара који седе у првим редовима гледалишта
(укључивши самог archon eponymos-а, покровитеља Великих Дионизија) – у Плаутовим пролозима нестаје. У
већини комада, било да су њихови протагонисти божанства (Меркур у Амфитриону), алегоријске фигуре

(Раскош и Беда у Трогрошки), или смртници, проблематизују се: прича и драмски статус лика, извођачка
аутономија самог глумца, као и безлична пасивност
гледаоца – али на индивидуалној, “приватној” равни.
Носилац ових проблематизација означен је најчешће
као Глумац, актер који се, непосредним обраћањем
гледаоцу, а помоћу стратегија које обухватају пара
фразу, иронијски одмак, изругивање, безочно ласкање
и лакрдијашку агресивност, ангажује у најразличитијм
операцијама подривања сценске илузије.
Док се, рецимо, у Сужњима (Captivi) ово подривање
збива као провоцирање немирног гледаоца (“Немаш
ли мјеста, а ти шетај напоље!”)9) и указивања на то да
у комаду нема “оних стиха срамних, папрених”10), као
ни офуцаних комичких типова (блудница или хвалисавих војника), пролог комада Близанци (Menaechmi)
пружа читаву мрежу иронијских, пародијских и демистификаторских импулса, који заједно обликују динамичну размену енергије између игре (позорнице) и
живота (гледалишта). Плаутов Глумац отпочиње игру
изругивањем конвенције аутентичности: “У комедији
раде ’вако пјесници: /Све кажу у Атени да се догађа/ Ја
нигдје, осим гдје се деси доиста,/ То нећу рећи.”11) Следећи корак је иронизирање (давања) предисторије, као
кључни облик изневеравања очекивања: “Ал’ садржај
ћу вама подат одмјерен,/ Не двије-три мјере, него цио
амбар баш/ Толико ми је воља причат садржај!”12) Завршни потез у разграђивању илузије одвија се, најпре,
кроз превођење метафоре “драмског простора” у дословно схваћен исказ. Износећи како се радња збива
у Епидамну, у који се он стога мора пешице вратити,
Глумац нуди публици да јој учини услугу тамо, и то
за новац: “А хоће л’ вас тко, да му ондје свршим што/
9) Плаут, Сужњи, у: Изабране комедије I, превео Коломан Рац, Матица хрватска, Загреб 1951, 51.
10) Наведено дело, 52.
11) Плаут, Близанци, у: Изабране комедије I, 143.
12) Плаут, Близанци, Наведено дело, 143.
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Наредит, казат му је сада слободно/ Ал нека да, чим
свршит ја му могу то;/ Тко новаца ми не да, глупо радит ће,/ А даде ли, још глупље ће урадит тај.” С друге
стране, тврдњом “Враћам се, откле пођох, а још – на
мјесту/ ту стојим!”, доводи се у питање и сама могућност позиционирања унутар фиктивног драмског
простора – тако што се она сучељава са мизансценском – дакле физичком – позоришном условношћу.
Будући да је овде реч о елементу комичког модела,
крајња последица доминације извођачке димензије,
то јест проблематских функција у устројству пролога
јесте, парадоксално – јачање и обнова комичке илузије,
и то на начин који не доводи у питање надмоћ стварног (индивидуалног гледаоца).

ШЕКСПИРОВСКИ ПРОЛОГ ИЛИ АВЕТ
НА КАРНЕВАЛУ
Шекспиров драмски опус настаје у раздобљу
које карактерише стално јачање рационализма и индивидуализма, али које и даље задржава значајне црте средњовековног погледа на свет. У Шекспировим
комадима нема богова, али човек је и даље често “играчка загонетне силе, назване ’Фортуна’”13) (израз који
за тадашњи свет означава срећу, али и удес, судбину).
Устројство Шекспировог заплета одражава тај прелазни карактер пишчевог доба, што значи да и пролози
обухватају читаву лепезу варијација, које се могу сврстати у три групе.
Прву групу, у којој је видљива превласт формалне
димензије при обликовању пролога, чине историјске
драме, Троил и Кресида и трагедија Ромео и Јулија. На
из антике и средњовековља наслеђену конструкцију –
излагање предисторије радње, тренутни контекст, евентуални наговештај развоја или расплета – немају утицаја чињенице да у Ромеу и Јулији пролог изводи Хор,
док у Хенрију IV (други део) актер назван Глас (Rumour),
одевен у црну униформу, излаже песимистичко виђење
13) A. C. Bradley, Shakespearian Tragedy, Macmillan Press, London 1976, 4.

рата. Већина елемената је у границама градитељског и
статичког карактера сценске илузије са релативним
изузетком Хенрија V, где глумац означен као Хор (!),
углавном занемарујући преглед и наговештај догађаја,
интерпретира елизабетанско гесло Totus mundus agit
histrionem на сопствени начин, славећи моћ илузије:
“Позорница/ То нам је краљевство; кнежеви су глумци/ А монарси нек посматрају сцену”.14)
Као изузетак у читавој схеми развоја Шекспирове комедије, пролог Укроћене горопади сведочи о префињеној комбинацији формалне и извођачке димензије.
Прича о томе како су пијаног котлокрпа Кристофера
Слаја докони племићи-ловци убедили да је аристократ, за којег ће путујући глумци извести представу
(то јест, основну радњу Укроћене горопади), представља
довршену целину састављену од два разрађена призора. али Шекспир се не задовољава тиме да употреби
елеменат познат као индукција или “уоквирујући заплет”, познато средство подвостручавања позоришне
илузије. Наиме, интелектуално обојена комика судара
Катарине и Петрућија у главној радњи, контрастирана
је у пролошком заплету око котлокрпе Слаја далеко
сировијим тоналитетима фарсе, чак и лакрдије: пролог се уобличава као жанровски коментар главне радње.
У Шекспировом трагичком опусу елеменат пролога већином није нигде формално дефинисан, али је
суштински присутан у веома значајној функцији најмање у два случаја – у Макбету и Хамлету. Индикативно је да се у пролозима обеју трагедија појављују
натприродна бића: у првом случају три вештице, у
другом Дух (Хамлетовог оца) – као још једно сведочанство о позоришту “у процепу” између двају светова, митско-ирационалног и прагматично-рационалног. Вештичји збор у Макбету најављује не само атмосферу у којој ће се одвијати комплетни трагички
заплет, као и сусрет са јунаком током којега ће бити
изречено варљиво пророчанство, него и концепт су14) Вилијам Шекспир, Хенри V, у: Целокупна дела, Књига 5, превели
Живојин Симић и Трифун Ђукић, Београд 1978, 309.
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морног, наопаког света у којем су све вредности доведене у питање: “Лепо је ружно, ружно лепо”, слоган
којим се окончава макбетовски пролог, говори не само
о моралном релативизму већ и о природи стварности
која је постала недокучива за смртнике.
Док је тема “вештичјег призора” двосмисленост,
уводна сцена Хамлета – премда не носи формалну ознаку “пролога” – у целини се одвија у знаку питања,
уводећи нас непосредно у кошмар јунакових дилема.
Јер, сусрет са Духом не само што протиче обележен
Хорацијевим питањем

“Тко си ти,
Што ово ноћно доба присвајаш?”,
него је и сам почетак читавог комада задат питањем стражара Бернарда “Ко иде?”. У простору између ових двају питања, формулише се читава атмо
сфера напетости, сумње, ишчекивања и тескобе, која
лебди над Елсинором “у транзицији” и читавим дан
ским краљевством:
“Што се припрема,
Да знојна ова журба чини ноћ
У раду дану дружицом?”
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За разлику од историјских хроника и комедија,
Шекспир се, као што видимо, у обликовању трагичких
пролога ослања на значењску димензију, наглашавајући
и кроз употребу овог средства идејни значај дилема
јунака, “заглављеног” у судару двају погледа на свет.

ВАЛЕНШТАЈН ИЛИ КА БРЕХТОВСКОМ ПРОЛОГУ
Доводећи до крајњих консеквенци шекспировску
манипулацију масовним сценама, Фридрих Шилер, на
врхунцу романтизма, одлучује да, у оквиру своје епске трагичке трилогије Валенштајн (поред формалног
“пролога”) у читавом уводном, до детаља разрађеном
драмском сегменту, насловљеном Валенштајнов логор
(Wallensteins Lager), додели пролошку функцију. Тежећи
да, како сам каже, доспе
“из уског круга грађанског живота
на једно више позорје, у свему,
достојно узвишеног тренутка...”15)
Шилер развија задивљујућу панораму војничког
табора војсковође од Фридланда под Плзењем, у одсудном часу Тридесетогодишњег рата, како би испунио
два циља: дочарао величину Валенштајновог ратничког генија, али и предочио сложеност деловања нове
судбине у лику Историје – деловања које је детерминисано готово неизрачунљивом мрежом индивидуалних, социјалних, националних и класних утицаја. На
делу је суштински радикална спрега формалне и значењске димензије у грађењу пролога: колико год мрежа односа између најразличитијих “статиста историје”,
од наредника до кантинерки, од топџија до трговаца,
пластично наговештава профил “велике индивидуе”
(јунака који ће се лично појавити на сцени тек у наредном делу трилогије), у истој мери овако предочен
скуп сила наговештава како је “више позорје” светских
збивања у крајњој инстанци само ропски оков за дух
који тежи индивидуалној слободи.
15) Фридрих Шилер, Валенштајн, превео Слободан Глумац, СКЗ, Београд 1990, 5.

Од Шилеровог револуционарног искорака дели
нас само један концептуални корак до Брехтове концепције пролога као сушински извођачког механизма,
посредством којега се радња иронизује, дезилузионише,
али коментарише са битно нове позиције: позиције која
одбија поистовећивање драмске фикције са светом. Један од почетних корака у формулисању овакве “технике мењања становишта” може се пронаћи у “Моритату о Макију ножу”, предигри – дакле прологу – која
отвара Оперу за три гроша:
“А ајкула има зубе,
Лепо јој се виде сви,
Макхит има нож ал нико
Не виде га – где се скри?”16)
Са развојем Брехтове концепције поучавања посредством “негативног примера”, бајковите компарације нестају, да би биле замењене супротстављањем
историјске трагике митолошким референцама. Да је
реч о сложеној операцији, показује и наслов врхунског
примера тог сучељавања: Софоклова Антигона (адаптирано за извођење на сцени према Хелдерлиновом препеву). Три године након Анујеве верзије (1947-е), Брехт
нам – у складу са допуњавањем Хелдерлиновог препева
новим песмама хора на нивоу целине комада – предочава пролог састављен од двају сегмената: актуализаторског и анти-илузионистичког. У првом, (“Пролог”)
ситуираном у амбијент берлинских рушевина априла
1945-е, морална дилема двеју сестара између бриге за
сопствену кожу и спасавања брата-дезертера (кажњеног
вешањем о месарску куку) увелико је релативизована
људождерском неминовношћу историје:
“Ко гледа, и други гледају њега,
Клони се боље тога свега”.17)
16) Бертолд Брехт, Опера за три гроша, у: Четири комада, превео
Слободан Глумац, Нолит, Београд 1981, 171.
17) Бертолт Брехт, “Софоклова Антигона”, у: Савремена немачка драма I (1945–1968); превела Јелена Костић-Томовић, Zepter Book
World, Београд 2015, 92.
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Отуда у другом сегменту (“Нови пролог за Антигону”) којег изговара актер означен као Глумац/Тиресија, упозорење о суровости “давних, далеких времена”
звучи још циничније, а обећана условност најављене
игре наговештава просторе модерне, апсурдне трагике. То су они простори које, с једне стране, отвара
“анархо-пацифистичка адаптација”18) Антигоне Ливинг театра (1967), а с друге, питалица-замка што је
18) George Steiner, Antigones, Oxford University Press, Oxford 1984, 150.

Хајнрих Бел поставља филмом Немачка у јесен (1979):
може ли се постављати на сцену Антигона, у часу када
Андреас Бадер и Улрике Мајнхоф (окончала потом вешањем у подземној самици!) држе немачку државу на
коленима? Наиме, за разлику од Шилера, Брехт увиђа
– најсвеобухватније и најделотворније од свих драматичара Модерне – да свет није само ропски оков, већ
комплетна катастрофа – али та катастрофа је једино
што нам је преостало.
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Стварност: просјак на трону
Сирова стварност и позориште

У

плив сирове стварности у позориште могли бисмо
да посматрамо са неколико различитих тачака.
Могло би се рећи да је друга половина деветнае
стог века обележена потрагом за приказивањем “сурове
истине стварности” на сцени, било да је то стварност
данашњице или пак начелно, премда не намерно, документаристички приказ личности прошлости. Па ипак,
таква стварност какву, на пример, приказује Андре
Антоан, иако тврди да је неестетизована и неидеологизована, у сваком случају носи печат другостепеног
демијурга – писца, драматурга, редитеља – који поново ствара збивања, контекст, ликове и њихове одлуке.
Међутим, конструкт радње је у једном тренутку
историје постао порозан на уплив свесног “документаризма”. Први такав тренутак догодиће се са Војцеком Георга Бихнера: драмом инспирисаном правим
судским поступком према једном војнику који је убио
своју супругу. Премда Војцек није, и не треба да буде,
само пуки покушај документаризма, он је, по много чему, пример преурањеног експресионизма. Сама
чињеница да комад почива на документарном приступу, не негира овај став; напротив. Касније експресионистичке драме и те како ће баштинити овај приступ,
при чему ће нека врста раног документаризма наћи
свој одраз како у самом начелу стварања драме, тако и

у њеној садржини. Тако Герхарт Хауптман конципира
Ткаче као једну врсту хронике која почива на истинитом догађају – устанку ткача из околине Вроцлава из
1840-их, педесетак година пре настанка драме – трудећи се да га прикаже верно, готово натуралистички.
Драмску напетост и неизвесност замењује социолошка
детерминисаност исхода историјски познатог догађаја.
Ернст Толер, с друге стране, има нешто другачији
приступ и јасно другачију свест о сцени. Хинкеман, на
пример, иако није документаристичка драма, односно
не почива на прецизном историјском документу, прожет је исечцима из стварности међуратне Немачке,
представљеном понајпре насловима из ондашње дневне
штампе: (…) Трбушни плес. Џез. Шампањ. Последње
вести. Јевреји масакрирани у Галицији. Спаљене синагоге. Хиљаде изгореле у пламену. (…)
Толерова употреба документарног материјала током одвијања радње или између чинова није неуобичајена појава. Тако његова драма Хопла! живимо почиње “кинематографском прелудом”, а материјал приказује дизање и пропадање револуција. Ове пројекције
биће редовне након сваког чина, а њихов циљ биће да
успоставе шири, актуелни друштвени контекст према
којем се позоришно остварење односи.
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Није, зато, чудно што је баш Ервин Пискатор
режирао овај комад. Као први редитељ који се бавио,
углавном доследно, а свакако свесно и с намером, документарним позориштем, Пискатор је у својим режијама радо прибегавао снимљеном документарном
материјалу; међутим, то и такво позориште, технички
напредно, а скромно названо Пискатор-Bühne (касни
је Volksbühne), стајало је као први прави пример политичког позоришта које себе тако и означава (као и
главно дело Ервина Пискатора, Политичко позориште).
Пискатор је написао и драму под називом In Spite od
Everything, која се сматра првом правом документаристичком драмом, сачињеном само из делова оновремених политичких докумената. Док је Ернст Толер емигрирао из нацистичке Немачке под принудом, а кроз
неколико месеци му је одузето и немачко држављанство, Пискаторово изгнанство није било сасвим насилно – он се једноставно предуго задржао у СССР-у.
Негде у сличном периоду, управо у СССР-у дешава се сличан помак, који је овде ипак условљен општим
револуционарним тековинама. Револуционарна идеологија свакако је налагала да се фокус са узвишеног
бављења метафизичким питањима “спусти” у домен
обичног човека и његовог свакодневног живота, те
бављење темама које су кључне за такву свакодневицу.
Циљ је био конкретан: треба некако образовати непи
сменог човека и упутити га у савремена, револуционарна збивања. Зато је образована посебна трупа чији се
задатак састојао управо у томе – да изводи савремене
догађаје пред обичним радницима, ширећи тако, разуме се, размах револуције: ова извођења због своје природе коначно су названа Живая газета (Живе новине).
Након постављања темеља документарном позоришту током прве половине XX века, оно је (као и
већина тековина прве половине XX века), наставило
свој развојни пут. Очигледно је, међутим, да је сваки уплив документаристичке праксе на позориште
почетком прошлог века био јасно политички обојен.
Форма, у којој се стварност изводи на сцену, имала је

јасну намеру да критикује актуелан режим и да промовише леве идеологије.
Да ли, међутим, постављање стварности на пиједестал аутоматски претпоставља политички чин проблематизације те исте стварности која се “поново види”? Користим ову синтагму зато што је она једна од
најупечатљивијих промишљања Едгара Морена, јер,
како он каже, та могућност да се стварност “поново
види” тера нас да промислимо како о сопственом постојању, тако и о предоченој реалности. Или, како каже Морен, цитирајући Брехта, камо среће да нас задивљује свака обична ствар.
Тако, на пример, наводећи неке врсте позоришта
у Јужној Америци, Аугусто Боал у својој књизи Позориште потлаченог наводи два врло занимљива позоришна принципа: позориште форум и невидљиво позориште. Позориште форум заснива се на активном
учешћу гледалаца у предоченој друштвеној проблематици: на пример, како решити проблем експлоатације
радника у једној фабрици у малом месту. Боал наводи
да је реторика била забрањена: морало се једино делати конкретним предлозима, док најбољи предлог не
би био усвојен. Невидљиво позориште је, с друге стране, постављано у свакодневном окружењу: у ресторану, реду за биоскоп, на улици и слично. Ако би се, на
пример, хтело расправљати о томе како су радници
мало плаћени, онда би се један од глумаца понудио да
плати рачун тако што ће обављати неки посао у ресто
рану. Мало помало, испоставило би се да би морао
радити по читаве дане не би ли отплатио, на пример,
једно печење. Глумци би се потом упуштали у разговор с присутнима, не откривајући ни једног тренутка
инсценирану природу читавог догађаја.
Међутим, савремено европско документарно позориште не жели увек да се постави критички према
стварности. Понекад то условно затруднение и остранение, та авангардна тековина чињења тешким и чињења
чудним, постаје сама себи сврха, тако да је однос пре-
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ма контексту из којег представа настаје крајње магловит, нејасан, или упитан.
На 52. Битефу, Гран при “Мира Траиловић” однела је представа швајцарског Римини Протокола, који је
те године у Београду гостовао инсталацијом Заостав
штина: комади без људи. Уопште, дискутабилан је позоришни статус ове инсталације, јер не задовољава познати изведбени минимум: макар један глумац и макар
један гледалац. Но, понекад ваља бити и беневолентан
па рећи да се то бог зна како уклапа у сам концепт
представе, који је у начелу постављен тако да се бави
одсуством људи односно смрћу. Намера Заоставштине
јесте била да преиспита однос према смрти кроз приче
у осам соба. Свака соба носи одређену причу о смрти
која је сачињена од сведочења обичних људи, који су
или отишли у Швајцарску ради еутаназије, или имају
неизлечиве болести, или су сами једноставно сигурни да ће умрети, и свако од њих успоставља другачији
однос према смрти. Тако ће муслиман из Цириха организовати пренос свог тела назад у свој родни град,
Истанбул, а остарели банкар ће преиспитивати своју
улогу у нацистичком режиму.
Може се, наравно, дискутовати о овој представи
с разних полазишта, а моралног пре свега, јер се За-

оставштина управо труди да представи животе који
гасну без икакве интервенције, уздижући живот по себи, или сећање по себи, на пиједестал документари
стичке проблематике. “Донори”, како су називани људи који су давали своја сећања инсталацији, били су
ти који снимају своје говоре и замишљају просторије
које ће остати уместо њих. Њихова сећања су “медији
који сведоче о стварности”, па, иако нису можда са
свим објективни, свакако представљају покушај уздизања свакодневице на ниво уметничке релевантности.
Ипак, осим у ретким траговима, Заоставштина
суштински не покушава да пребаци даље од почетног
затруднения и остранения, управо зато што се задовољава самом стварношћу. Премда је презентација
потресна, јер је архетипска, она се суштински не би
разликовала од самог одлажења у хосписе ради слушања истих оваквих исповести. Потресна је, може се
рећи, и зато што аутори наменски бирају помало сензационалистичко становиште: одлучено је да се прича
о смрти, пред смрт, на самрти, о потресним сторијама
остављања деце, или неостављања било чега, баш зато
што је та јачина стварности била неопходна да замени,
рецимо, класични драмски заплет или другу представљачку конвенционалност.
Ако, дакле, не жели да буде политична, документарна представа мора да бира крајње необичности. Али
те необичности биће довољне за једну сезону или две;
да би се документаристички приступ, у начелу, могао одржати као одредница читавог једног театра, он
суштински мора да проблематизује стварност из које је
потекао. Такав један бриљантан пример театра који је
сачињен једино од документаристичког промишљања
стварности јесте московски Театар.доц.
Театар.доц основан је у Москви 2002. као први
некомерцијални, независни и невладин театар; основали су га драматурзи “нове драме”, Јелена Гремина,
Александар Родионов и Михаил Угаров, чији је циљ
био да се стварност што верније и што објективније
прикаже. До 2015. оснивачи су инсистирали да њи-
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хово позориште није политичко позориште јер се под
појмом “политичко позориште” подразумевају различите ствари које, по њиховом мишљењу, немају ничег
заједничког с поетиком Театра.доц. До 2015. године,
јер од тада, након премијере представе Случај Блатног трга, престаје свака могућност да себе, бар тако,
семантички, заштите од чињенице да документарно
позориште захтева критички став према сваком елементу стварности, па и политичком.
Театар.доц, као независни московски театар, почео је да ради у подруму стамбене зграде. Гремина је
склопила прво уговор с управом зграде, а потом и с
надлежнима. Договорено је да се уговор обнавља сваких неколико година, уз плаћање кирије. Драматурзи
су сами реновирали подрум – на пример, Иван Вирипајев био је задужен за прављење позорнице од бачених
табли од иверице, од којих ће касније бити начињена
сцена. Свака представа, тада, па и сада, пре свог почетка, након завршетка или чак током самог трајања,
подразумевала би разговор с публиком о предоченој
проблематици.

У почетку, дакле, биране су или сасвим безазлене теме (Лепотице. Вербатим, о лепим женама које
од своје лепоте нису имале никакву корист), или оне
које нису директно атаковале државно устројство Уједињене Русије: представе о гастарбајтерима, геј популацији (представа Изаћи из ормара привукла је, ипак,
озбиљније побуне), расним и националним мањинама,
те затвореницима.
Међутим, 2010. године, на премијеру Театра.доц
први пут долазе представници државног апарата. Реч је
о представи Сат 18, Јелене Гремине и Михајла Угарова,
представи о младићу Сергеју Магнитском који је умро
у московском затвору на очи званичног особља затвора и лекара, током испитивања, дакле мучења, након
што му је један сат и осамнаест минута негирана медицинска помоћ, у том смислу чак и вода. Представа
је конципирана кроз неколико исповести, а базирана
је на сведочанствима и писмима Магнитског, изјавама његове мајке, али и замишљеним монолозима које
његови мучитељи изговарају на другом свету као неку
врсту оправдања.
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Коначно, 2015. године, Гремина поставља своју
драму Случај Блатног трга и коначно се раскида пажљиво обигравање око московских политичких збивања.
Уопште, “Случај Блатног трга” назив је за истрагу поводом масовних грађанских непослушности у Москви,
познатог као Марш милиона, који се дешавао почетком
маја 2012. Грађани су изашли на улице, заједно са
главним представницима опозиције, да би изразили
незадовољство поводом поновне инаугурације Владимира Путина. Иако је рута била пријављена и одобрена, грађане је на прелазу к Блатном тргу пресрела полиција, где је и избио сукоб. Грађани и представници
опозиције масовно су хапшени.
Случај Блатног трга Јелене Гремине бави се управо грађанима који су ухапшени, њиховим боравком
у затвору и животом након што су изашли из затвора.
Али, управо од те представе почиње агон с московским
и руским државним апаратом. Уочи премијере, театар
су посећивали различити државни службеници, међу
којима и ФСБ, претресали тобоже порезе, пожарне излазе, плаћене станарине и сличну “папирологију”; колико год да су се трудили, неправилности нису нашли.

На премијери Блатног трга појавили су се полицајци с псима. Остали су неко време, а потом отишли. Кроз неколико месеци, Театар.доц добија писмо
од московске администрације у којем им саопштавају
да је уговор с њима раскинут: морају, дакле, тражити
нови простор. Оправдање нису дали, а ни намеравали
да врате унапред плаћене кирије. Театар.доц је знао,
наравно, да им не може бити забрањено постојање,
јер их држава никада није ни финансирала, али им је
оно знатно отежано – и никад, суштински, разрешено.
Данас се Театар.доц налази у вероватно још једном принудном, привременом простору, након још
једне селидбе. Када је почетком текуће сезоне Анастасија Патлај поставила представу Изаћи из ормара,
премијеру су прекинули извесни активисти, праћени
полицијом, која је легитимисала све у сали. Чини се,
када се подвуче црта, да критичко проматрање саме
стварности које почиње од ње саме делује убојитије
од наметнутих конструката; вероватно зато што је до
те мере непосредно и ненаметљиво, а опет, често изу
зетно провокативно.

СЦЕНОГРАФ А ЛЕКС АНД АР ДЕНИЋ
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С немачког превела > Бојана Денић

Српски сценограф
у великом свету1)

У

Присуство наших уметника у свету
није велико па је тим значајније
истаћи рад Александра Денића и
његово разумевање позоришта
које је нашло место и наметнуло се
утицајним немачким редитељима,
пре свих Хансу Касторфу с којим је
наш сценограф остварио озбиљну и
обострано значајну сарадњу.

тицајни немачки часопис Театар хојте деценијама
спроводи пажљиво осмишљену анкету међу позоришним професионалцима. Александар Денић
је 2014. проглашен за сценографа године у Немачкој,
земљи у којој публика годишње има прилику да види
више од две хиљаде представа!1)
Ово признање, ма колико важно за Денића, значајно је и за нашу културу, тим пре што долази из државе од које смо својевремено преузели и модел орга1) Театар хојте, Годишњак 2014.

низације позоришта, док немачка литература и њени
славни писци имају немали утицај на овдашњу драмску књижевност.
И да је присуство наших уметника у свету чешће,
ипак би било важно истаћи немачки ангажман Александра Денића и његово разумевање позоришта, јер
се он својом креативношћу и маштовитошћу наметнуо утицајним редитељима у Немачкој, пре свих Хансу Касторфу с којим је остварио озбиљну и обострано
значајну сарадњу.
У тексту који је за Театар хојте писала Барбара
Буркхарт, чијом љубазношћу смо добили право објављивања у “Сцени”, истакнут је податак да је сарадња сценографа Александра Денића и славног редитеља почела скоро као у позоришном комаду: једне вечери у
позоришном клубу где није било речи о театру, двојица
уметника су се, како каже Денић, препознали.
Немачка новинарка и наш сценограф разговарали
су на Зеленом брду у Бајројту, где је радио на обнови
Касторфове инсценације опере Прстен Нибелунга. “Горе”, где је Денић позвао новинарку да ураде интервју, за
њу “звучи добро: горе се и гледа кад је реч о усложњеним тврђавама Александра Денића, које је до сада направио на простору немачког говорног подручја и то
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најчешће са Франком Касторфом: за Чеховљев Двобој у
берлинском позоришту Фолксбине, Америку у Цириху,
Селиново Путовање накрај ноћи у минхенском Резиденцтеатру и, наравно, за Прстен Нибелунга у Бајројту.
Горе обично има нечега што привлачи пажњу, црвене
звезде језгровитих речи на најразличитијим језицима: Ах, ти Немци”, на руском, у Двобоју, или “Liberté,
Egalité, Fraternité” код Селина, али у стилу натписа
“Рад ослобађа” у Аушвицу.
Док Денић показује своје куле и градове, описује
Барбара Буркхарт, “у петом реду – напред на сцени кроз
дрвене конструкције врзмају се импозантне Валкире
и певају понеки такт, у петом реду иза лаптопа седи
Франк Касторф и шапуће: “Gesamtkonzept”. Неколико
места даље седи Ева Вагнер, костимографкиња.
Касторфов и Денићев Прстен прича о нафти,
црном злату које обликује политику и поделу моћи
у модерном свету. У току је проба Валкира, сцена из
трећег чина у којем се управо налазимо, место радње
Баку, Азербејџан. Ту је све почело те 1844, с првом експлоатацијом нафте, када је дошао и први рат кланова
за природне ресурсе. Денић је направио стари торањ
за вађење нафте, цео од дрвета, који запањујуће личи
на цркву са куполом, на којој, међутим, уместо крста
светли црвена совјетска звезда: бољшевичка револуција која је прекинула приватну акумулацију богатства
стеченог нафтом; следећа станица историје црног злата звала се Тексас и за њу је у Рајнском злату Денић
направио симболички Голден мотел. Шапућући даље
кроз Вагнерове басове, у Зигфриду ће се видети куда
све то води: у подељени свет, у срце Берлина на Александерплац, у реалсоцијализам са Светским сатом. Кад
се сцена заротира, гледа вас планина Рашмор, где се,
уместо америчких председничких икона из камена,
појављују Маркс, Лењин, Стаљин и Мао – друга страна светске историје. Сумрак богова се потом дешава
овде и сада, испред је киоск за кебаб, иза импозантна
зграда берзе у Њујорку.

ДВА ЧОВЕКА ИНТУИЦИЈЕ
“Идеја да од злата Нибелунга направимо нафту
капитализма, вероватно је потекла од њега”, објашњава
нам мало касније на сунцу у башти кантине Фестивала.
Жели да створи игралишта у којима машта редитеља може да се шета и да симултано представља паралелитете и синхроницитете нашег света. Зато су му
потребни спратови, до којих се стиже искључиво степеницама или мердевинама, тајне собе до којих може да дође искључиво камера, фасада и унутрашњост,
сценографија на ротацији. “Things are such a mixed
picture”, данас, више није могуће разлучити између
комунизма и капитализма, шта је лево, шта десно. За
осећај суштинске несигурности жели да створи просторе: на први поглед препознатљиве, хиперреалистичне
у детаљу, а веома иритантне, на други. С Касторфовом
комбинацијом позоришта и филма ту идеју могао је
да развије као никад до сада.
“Ја сам човек интуиције, а и Франк је такав. Кад
наша интуиција иде у истом смеру, то је дивно. Имамо сличан пулс”, објашњава Денић тајну сарадње са
Касторфом, како би се казало “густим асоцијацијама,
по споредним путевима”. Денић није раније гледао
ниједну Касторфову представу, Касторф није видео
ниједну Денићеву сценографију. Ипак, те вечери када су се упознали у Београду, препознали су се и први резултат десио се већ у јануару исте, 2012. године,
Дама с камелијама у Паризу, чији је кров красио натпис “Anus mundi”, шупак света. За Кафкину Америку
у циришкој сцени Шифбау, само три месеца касније,
Касторфу је саградио две сцене, у дворишту позоришта
палубу прекоокеанског брода “С. С. Америка” за пловидбу Карла Росмана, а у дворани гигантску челичну
конструкцију, tout Amerika, руинирани пејзаж читавом
дужином сале с мостом и улазом у подземни пролаз,
хотелом и предграђем, гаражом, лифтом и степеницама. То је било загревање. У години Бајројта, 2013,
претходио је Двобој Чехова за који је Денић Касторфу нанизао село на Кавказу, покретни WC поред злат-
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не куполе у облику лука, страћару, филмске плакате,
љубавно гнездо комуне жена у мушкој гардероби, до
чијих су се цветних тапета и хекланих завеса могле
приближити једино екипе камермана који уз степенице
и мердевине нечујно нестају у скривеним угловима и
који Денићеве елоквентне сценографске детаље успут
доводе на видело док нестају у лицима бравурозних
дива Фолксбине. На поду тиња угаљ, бурад за нафту
стоје унаоколо и већ указују на будућност, на Прстен,
тетралогију о нафти, која је четири месеца касније
доживела премијеру. Није случајност: да прави подземне везе у својим сценографијама, то му причињава задовољство: “загревање за Прстен”, каже поводом
Двобоја у позоришту Фолксбине.

ИЗАЗОВ ЗА РАДИОНИЦЕ
Загревање се за кратко време нашло на репертоару, иако је код Денића загревање кратко, али за
радионице то је “прави изазов”, каже Штефан Пелц,
технички директор позоришта Фолксбине. Денић недвосмислено долази са филма, он радионицама не испоручује макете, већ компјутерске 3D моделе. А репертоарски театар у којем сценографија од данас до сутра
треба да се размонтира и отпреми у складиште, био је
новитет за његово српско и међународно искуство. “У
позориштима ван немачког говорног подручја сценографија се постави, а када се представа угаси, сценографија се односи у старо гвожђе”, објашњава Пелц.
“Ту се у обзир не узима расклапање и складиштење.”
Његове идеје о репертоарском позоришту преузеле су
радионице, “то је наш задатак”, вели Пелц, а Денић је,
“јасан у захтевима”, у крајњем случају био заинтересован и спреман на компромис.
Није ли Фолксбине, захваљујући дугогодишњој
сарадњи са Бертом Нојманом, кад је оптика усложњавања у питању, била добро опремљена за захтеве “оперске сценографије” (Пелц)? Наравно, све се може, каже технички директор, међутим, ма како се непотпуно тврдило, естетике и структуре ових двају Кастор-

фових сценографа уопште нису толико сличне. И он
има поређење: Берт Нојман, то су простори с јасном
структуром, све угланцано, у којима с времена на време неко може да се упита, ради ли овде уопште ико.
Денићеве сценографије у којима све врви, насупрот
томе, изгледају као Источни Берлин у време промена,
свуда трагови људског рада, на брзину склепане даске које задржавају неумитни распад, површине које је
створила људска рука, пре много времена. А које сад у
радионицама опет ствара људска рука: прилично захтевно, обрадити фасаду колибе у руској тајги, четрдесет
година од последњег кречења, ту позоришни сликари
стварно имају посла. И исплати се: камера на видело
износи све детаље, занатске и оне друге; не можете се
заситити ситница које стоје унаоколо, довучених са
бувљих пијаца или из фундуса.
Не играју ли издаци за сценографију икакву улогу у финансијској кризи на коју се немачко позориште
стално позива? Сигурно нису јефтине, те огромне конструкције Александра Денића у којима се огледа свет?
Денић на питање о трошковима слегне раменима: “То
је само новац. Не занима ме. Ја сам борац. Ако ми треба више него што је предвиђено, борим се за то. А кад
ми треба више, ја и добијем више.”
Празна сцена ни естетски, ни карактерно није
његова ‘шоља чаја’. Он инсистира да буде тешко, захтевно, велики изазов. И управо су се људи у радионицама, баш у Немачкој, изузетно образовани, “најбољи
на свету”, радовали изазовима комплексне сценографије, “иако су имали језиво много посла са толиким
премијерама које позоришта овде избаце у сезони!”
Ипак, они су “поносни и срећни” кад њихови сликари
и столари могу коначно да покажу шта умеју. За радионице је “мода празне сцене”, која је на сву срећу
готова, права катастрофа: читави занати, позоришни
сликари, на пример, скоро су нестали. Сад опет имају
шта да раде.
За Денића је немачко говорно подручје за позориште оно што је Холивуд за филм – простор из снова
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са најбољим могућностима: огромна публика, новца
више него било где другде, изванредне радионице и
мешавина свих могућих жанрова: “Имате арт, имате
арт-арт, имате мејнстрим, и мејнстрим-мејнстрим!”
Сматра да је то добро: стриктна подела на уметност и
мејнстрим за Србина с међународном каријером те
шко је замислива.

НА ВИШЕ КОЛОСЕКА
Пронаћи одговарајућу фиоку за Александра Денића било је тешко и пре нашег састанка. Само поглед на његову интернет-страницу пуну фотографија
(http://aleksandardenic.com) довољан је да вам се заврти у глави. Заправо, не може се ни свести на појам
сценографа. Денић је од 1988. радио на 20 филмова, на
дизајнирању многобројних ресторана и кафеа, од оних
supercool до скровитих места претрпаних старудијом,
дизајнирао је сајамске штандове, музејске поставке и
велике евенте, а радио је и на више од 200 реклама,
за рено, кнор, лаки страјк. Кад се то помене, направи
гримасу: било је давно, баш давно. Са чисто комерци
јалним светом не жели ништа више да има. Стална
промена, међутим, од дизајнирања простора до филма
и позоришта, то жели, то му треба, за то је школован.
Док уметнички факултети у Немачкој, студије
сценографије тек бојажљиво почињу да се проширују
филмском сценографијом, у Београду се то већ осамдесетих година подразумевало. Денић, рођен 1963. у породици архитеката и сценографа (деда-стриц Миомир
Денић имао је међународну каријеру као позоришни и
филмски сценограф, између осталог, и на филмовима
Анджеја Вајде), студирао је сценографију за позориште,
филм и телевизију на Факултету примењених уметности
Универзитета уметности у Београду, а каријеру је започео на филмском сету, крајем осамдесетих година,
док је несврстана Југославија била тражен копродукциони партнер за међународне филмове: јефтинија,
уз висок квалитет радионица. А сценографије су биле
“раскошне и уметничке”, а не кухиња или улица, као

у француском или немачком филму откако је телевизија постала главни продуцент. Денић је “пустио сузу”
за епохом великог немачког филма с великим сценографијама, за Шлендорфовим Лименим добошем, Херцоговим Фицкаралдом. С тим је готово.
Двадесет година радио је сценографије за филм
по целом свету, стално на путу. Позориште је била веза са домовином, старом Југославијом, сада Србијом.
Све док није срео Касторфа, а са њим и могућност да
истовремено промишља филм и позориште. Идеална
синтеза: она у везу доводи структуре (“мрзим реч декор; ја правим структуре!”) видљиве/скривене просторе и детаље који се могу видети једино камером, мале асоцијативне показатеље попут налепнице “Доктори без граница” у Селиновом Путовању накрај ноћи:
“Доктори без граница су и сами залуђени потрагом за
ратом, баш као што је био и Селин.”

ОД КАСТОРФА ДО КУШЕЈА
И ротациона бина за Путовање накрај ноћи у Минхену, која га је довела на берлински Театертрефен и
донела му титулу сценографа године 2014, јесте једна
таква кућа у кући од дрвета и таласастог лима у којој
се у хитрим скоковима дâ прећи Селинов роман од
700 страница, док његов главни јунак Бардаму тумара
кроз катастрофе раног двадесетог века, посрћући од
зараћене Француске до колонијалне Африке и ранокапиталистичке Америке. Затрпан симболима који се у
том изобиљу дају приметити и дешифровати вероватно
тек после десетог гледања скоро петочасовне представе. Између мреже за љуљање, расклиматане машине
за прање веша, шклопоције од комбија хитне помоћи
сасвим облепљеног филмским плакатима, удобног
будоара с клавиром, боца џина, лустера с плишаним
абажурима и Селиновог портрета у златном раму, а
испод тога постер Црвеног крста и филмски плакат
нацистичког порно-филма (“То је Селин: доктор, секс
и фашизам”), мртви лешеви животиња висе с разних
кука, а на стрипу из педесетих година крокодил дави
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жену. На тераси која прети да се уруши – азијски сунцобран, а екипе камермана опет морају прилично да
трче не би ли дешавање у просторијама позади могле
тачно да прикажу на платну, изнад – пароле на улазу
о слободи и равноправности исписане словима као у
Аушвицу. Мале поруке које шаље из поплаве детаља,
представљају му велико задовољство, и на најбољи начин се уклапају у споредне и заобилазне путеве који
врве од асоцијација редитељског стила Франка Касторфа.
Ако баш мора, уме Денић и другачије. Последњу
сценографију за Фауст-компилацију Мартина Кушеја
у минхенском Резиденцтеатру. У основи структуре,
Денић каквог познајемо: модуларна оптика у којој се
простори нижу један на други и један поред другог,
троспратна челична конструкција са панорама-платформом с које се Филемон и Баукида одмах на почетку представе разнесу у ваздух. Фаустова радна соба
је зифтцрно мини-купатило са чесмом која капље и
огледалом у којем се појављује Мефистово лице као
лице неког духа, кад Фауст, склон самоубиству, прогута таблете. Одмах поред тога: екстеријер у којем се
Мефисто Беглау пробија кроз кишу: кад се сценографија заротира, на првом спрату, иза бодљикаве жице,
а испод огромне бандере, налази се паркинг који може да се претвори у фајтклаб и дискотеку. “Honi soit
qui mal y pense” упозорава неонски натпис. Све у најтамнијој црној, Фаустова дарк-рум фантазија у кризи средњих година, док се после паузе у срцу таме не
отвори капија ка заслепљујуће белој Гретиној одаји.
Чега је сасвим морао да се одрекне: правих детаља, шифрованих порука. Кушеј је концептуални
уметник, “он спроводи идеју, ништа не сме да скреће
пажњу”, каже Денић, и звучи као да му је мало жао.
Зато је идеју вишедимензионалности могао да гура
до екстрема: лифт из пропадалишта стиже на сцену,
а изнад свега лебди кран за Фауста, архитекту света,
изнад крана могло би да се настави у недоглед, скроз
до горе. Кушеј је на крају о кран окачио мртвог коња.

ХРАБРИ И ПОШТЕНИ
Неуморног Денића у родном граду чека сасвим
други посао: од 2010. предаје филмску, телевизијску
и позоришну сценографију на Факултету за уметност
и дизајн, и кад са страственим сјајем у очима прича
о томе чему жели да научи студенте, говори и о себи:
треба да буду “храбри и поштени”, а не на услузи, него решени да се боре за своје идеје; у позоришту као и
на филму улазе у велике машине чије устројство “брзо прождире идеје, охрабрујем их да се не спутавају у
мислима: немојте ми давати две столица, већ два милиона столица!”
Вероватно да та количина бескомпромисности
и страствености има везе са искуством које је Денић
са осталим суграђанима стекао деведесетих. Кад смо
стигли до те теме, најпре мало оклева, а онда се развеже: “Јесте, одрастао сам у земљи које више нема, у
веома пријатељској земљи у којој смо живели у миру,
и у којој смо могли да се крећемо како смо хтели. Сада
седим овде с вама, и разговарамо, радим свуда у свету,
а пре неколико година савезници су кренули да истресају бомбе на нас, на своје пријатеље. А моја земља није
на Марсу или Јупитеру, него у Европи. Београд је од
ове баште у Бајројту једва мало даљи од Париза. Откад
сам то доживео, нигде се више не осећам сигурно. То
може да се деси било где: уз неколико ТВ-станица, пар
политичких говнара, рат може да се почне било где.”
Закључак из те дубоке несигурности и знања да
сутра све може да буде готово: не радити ништа што
ти не причињава задовољство. “Мора да буде забавно,
то је најважније. Ако није забавно, не занима ме; макар и Холивуд био на линији”, наслађује се на забавном енглеском. И додаје: “Да би се забављао на послу,
мораш да имаш добре људе. Дуго је потрајало.” Пронашао их је у Касторфу, костимографкињи Адријани
Брага Перецки. А задовољство с њима се наставља; на
два првенца двају великана: на Брехтовом Баалу у јануару у Минхену и Пастору Ефраиму Магнусу Ханса
Хенија Јана у марту у хамбуршком Шаушпилхаусу.
Александар Денић једва чека.

Баал, Бертолд Брехт, режија: Франк Касторф, Резиденцтеатар Минхен, 2015.
Фото: ©>Александар
Денић
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С немачког превела > Бојана Денић

Разговор Александра Денића и Биргит Е. Винс

Од макете до сцене

Сценографија у позоришту и више од позоришта:
естетика и епистеме

В

“Покушавам причи да додам више
слојева”. Од макете до сцене:
Сценографска мисао и уметничке
праксе у позоришним радовима
Александра Денића у сарадњи са
Франком Касторфом и другима

елики је број радова, разговора и приказа рада
Александра Денића. Нама се овај текст, разговор са Денићем, објављен у књизи Contemporary
Scenography, Practices and Aesthetics in German Theatre,
едиције Arts and Design, која је посвећена сценографији, учинио битним и просто се сам препоручио да
буде пренесен у нашој позоришној периодици и представљен јавости.
Сценографи играју важну улогу кад је позоришна продукција у питању; њихов рад је саставни део
продукције, уметничког концепта и естетске форме
позоришне поставке, на коју често одлучујуће утичу.
Обично се позоришна публика сусретне са производом
њиховог рада тек на самој представи. Креативни ути-

цај који сценограф има – другим речима, читав процес који се одвија у атељеу, позоришним радионицама и током проба све до премијере – ретко кад се помиње у позоришним критикама или се коментарише
у академским публикацијама1); осим тога, прилично
је маргинализован у оквиру актуелне дебате о “уметничком истраживању” и “истраживању у уметности”2).
1) Овде, заправо – и у позоришној критици немачког говорног подручја и у академском третману позоришта и уметности – имамо
слепу мрљу. Може се, међутим, приметити да се у протеклих, рецимо, петнаест година, појавило све више публикација, на иницијативу самих уметника кад су приређивање и објављивање у
питању, захваљујући чему су нам, у виду монографија, пружили
увид у методе рада и креативне приступе (виз. Мак и Минкс 2011;
Ниодушевски и Брак 2010; Карп 2015; или воркшоп-књига коју је
Берт Нојман планирао да уради са Хатје-Канц, а која због смрти
аутора није угледала светлост дана; за ‘exibition scenography’ уп.
на пример Атеље Брикнер 2011, 2018). Данас показујемо јасно и
недвосмислено интересовање за то да уметници отворе своје атељее
и позову публику да се позабави начином њиховог рада.
2) На пример, the Routledge Companion to Research in the Arts, осим
поглавља Катарине Дрисен о ‘architectural thinking and art based
research’, не постоји поглавље о сценографији; додатно, појам ‘set
design’ и ‘сценографија’ не налазе се у регистру (цф. Бигс и Карл
сон 2011). Изузетак на другом месту je чланак МекКини и Ибол
(2011).
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У књизи у којој је објављен разговор са Александром
Денићем, различита поглавља из различитих перспектива фокусирају се на питања сценографског процеса,
уметничких пракси, алатки и “сценографског проми
шљања” као и на “производњу знања”. Ово поглавље –
утемељено у пракси – представља wоrkshop-разговор
с једним од, како пише ауторка, најпризнатијих сценографа савременог немачког позоришта, Александром Денићем. У току разговора представићемо неке од
његових најважнијих радова; а “making of” перспектива
на сценографски процес од макете до сцене, наћи ће
се у центру нашег разговора.
Денић, са адресом у Београду (Србија), сцено
граф који је крајем осамдесетих година претежно радио на филму, у позоришном свету немачког говорног
подручја и на међународној сцени, прославио се последњих година континуираном сарадњом са Франком Касторфом, позоришним редитељем и бившим
управником берлинског позоришта Фолксбине на тргу
Розе Луксембург.3) У њиховим бројним познатим и награђаним позоришним продукцијама, Касторф и Денић сарађују на начин који је принципијелно не-хијерархијски и црпи из уметничких динамика у којима
обојица – редитељ и сценограф – разумеју оног другог као равноправног партнера. Ова врста уметничке сарадње коју је Касторф делио и с Бертом Нојманом (његовим дугогодишњим сценографом с краја
осамдесетих година, који је преминуо 2015), има историјско упориште у истраживачком приступу позоришној продукцији који је Бертолд Брехт развио пре3) Александар Денић студирао је филмску и позоришну сценографију
на Факултету примењених уметности у Београду. Од 1980. радио је
на бројним филмским и позоришним продукцијама, укључујући
и филм Емира Кустурице Андерграунд (1995), Deathwatch (red. M.
J. Baset, 2002) i Chernobyl Diaries (red. Bredli Parker). Његов опус
укључује и преко 100 рекламних спотова. Након што се упознао
са Франком Касторфом 2011, континуирано сарађују, почевши
од Париза (Дама с камелијама, Odéon Théâtre de l’Europe, 2012),
после чега су уследиле позоришне продукције у најзначајнијим
позоришним и оперским кућама у Немачкој и на међународној
сцени.

Александар Денић, фото: Бојана Денић

тежно са својим сценографом, Каспaром Нером (Де
Понте 2006). Са њиховим такозваним модел-продукцијама, трагали су не само за новим “типом представе” већ су били усредсређени на одлучно спровођење
модерног “work sharing” модела сарадње. Касторфово
позориште може се у извесном смислу сагледати и у
тој традицији. Будући да су на сцени берлинског позоришта Фолксбине, на естетском нивоу његове представе обично одређиване као не-линеарна, радикална
и мултиперспективна нарација, често су их описивали
и као “постдрамско позориште” (користећи појам који
је сковао Ханс-Тис Леман 1999). Појам упућује на то
да та врста позоришне форме, сценографије (или “визуелне драматургије”, како и сам каже), може постати
једнако значајна као и текст – каткад и значајнија (Леман 1999: 158–61). Ма колико је Леманов појам дуго
био у оптицају у позоришном дискурсу немачког говорног подручја – и ван њега – ипак није, као што Мат
Корниш тврди “увек користан” за разумевање сцено
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графских естетика двадесет првог века (Корниш 2918:
465). Осим тога, не говори нам много о променама у
формама уметничке продукције и начина на који су
се преиспитивале стандардизоване шеме позоришне
продукције. Међутим, ако говоримо о ономе што смо
у позоришту означили као “сценографски процес”, морамо посебно да опишемо креативни процес, одлуке,
пробе и различите моделе сарадње; они су данас комплексни, често експериментални и разноврсни као и
уметнички рукописи и естетике.
Сценографије Александра Денића можда се нај
боље могу описати као хибридне просторне структуре
крцате референцама на урбано окружење и на рецентну
историју. Денићево богато искуство на филму свакако
се примети када посматрате те просторне композиције.
Уместо да дизајнира “сетове” и “кулисе”, он ствара вишеспратну сценску архитектуру, налик лавиринту, која
је проходна и која често заузима читаву висину и ширину сцене. Обично су те конструкције пуне ситних детаља који се на први поглед једва дају препознати или
дешифровати. По могућству, налазе се на ротационој
бини, покретне су и окрећу се пред публиком. Као и
често у Касторфовим представама, пројектују се уживо филмске секвенце и камера се прилично користи
на сцени, што опет експоненцијално додаје естетској
комплексности његових сценографија. У семиотичком
смислу, Денићеве просторне поставке су вишеслојне и
амбивалентне, док се у феноменолошком смислу чине
да су набијене енергијом и експресивне. “На први поглед, све се чини познато. Међутим, погледаш ли боље,
схватиш да такве констелације никад не би постојале у
реалности”, тако он описује своје сценографије.
У поређењу са филмском сценографијом и свим
њеним захтевима, позоришни рад му дозвољава већу
уметничку слободу. Ипак, Денић уме много тога да
искористи из филма кад су у питању скице и сцено
графске праксе и техничка средства. Он, на пример
– и то много више од других сценографа – користи
компјутерске програме, анимације и 3Д-симулације,

током процеса стварања сценографије. Разговор који
следи пружиће увид у уметнички начин промишљања
и објаснити нам заправо како он ради.

Александре Денићу, ваше сценографске поставке
описане су као “монументалне ноћне море” (Корниш
2018: 468) у којима се – на нивоу скице – различити
историјски контексти преплићу са топонимима. То су
комплексне структуре; са инфлацијом знакова нису
лако читљиве, а често шире застрашујућу атмосферу
коју позоришна публика не може рационално да до‑
кучи. Експлицитан пример је сценографија коју сте
урадили за Путовање накрај ноћи (Резиденцтеа‑
тер Минхен, 2013), позоришна адаптација полубио‑
графског романа Луја Фердинанда Селина (Voyage
au Bout de la Nuit, 1932). Смештена је у Први светски
рат, колонијалу Африку, послератну Америку и Париз,
и бави се трауматичним догађајима као и мизантро‑
пијом и истрошеним светом протагонисте.
Сценографија за ту позоришну продукцију, спој
Селиновог текста са сценама из Милеровог Налога, била је двориште у Конгу, комбиновано са улазом у концентрациони логор Аушвиц. За време Другог светског
рата, Фердинанд Селин је сарађивао са нацистима, онда је отишао у егзил, потом се вратио у Француску и
слављен је као један од најбољих француских писаца
своје генерације. Нико га није дирао, али кад је умро,
само неколико дана касније, спалили су му кућу, као
да су хтели да поруче да његово дело може да се поштује, али не и његов политички став и оно што је учинио. Из сличног разлога цитирао сам улаз у Аушвиц,
али натпис ‘Рад ослобађа’ заменио за ‘Liberté, Egalité,
Fraternité’. Шта се десило с тим идеалима, слободе, једнакости и братства; где су нестали ти постулати демократије? Сценографија, мислим, треба да провоцира на
размишљање. Да би се то постигло, користим различите елементе, у овом конкретном случају, фотографију
Селина и различите предмете који су у вези с његовом
биографијом, на пример, кутију прве помоћи, будући
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да је годинама, поред тога што је писао књиге и чланке, радио као доктор, специјалиста за карантин и сузбијање епидемија. Сцена је у афричкој џунгли: оронули
камп, од голог дрвета и отпада, а изнад свега налази
се велики екран који смо користили за видео-пројекције. На сцени је био комби, попут мобилних болница
које користе ‘Лекари света’ или ‘Доктори без граница’,
након чијих хуманитарних интервенција остају само
заставе и плакати. Користио сам и рекламне постере за филмове, посебно за црначке експлоатацијске
филмове који су снимани седамдесетих година, и за
познати Rumble in th Jungle Касијуса Клеја, бокс-меч,
али уједно и велики ослободилачки догађај за црнце,
Африканце и Афроамериканце тог доба. А где смо данас; каква је ситуација данас? Циљ ми је да овде и сада постављам таква питања, користећи се уметничким
средствима. Као и у овој позоришној продукцији, моје
сценографије су обично структуре које се састоје од
јаких симбола, малих амблема и хетерогених знакова; другим речима: то су сценографске алегорије. Делови тих сценографија су хиперреалистични, међутим, све у свему, на начин на који реконтекстуализују
и комбинују ствари, прилично су измишљени – то су,
заправо, немогуће конструкције. Мој задатак није да
провоцирам или да будем дрзак, већ да средствима
сценографије понудим “храну за мисли”. Креативни
потенцијал овог приступа дошао је прилично до израза у оперским продуцијама. У опери, као што знамо,
либрето је задат – не можеш да побегнеш, не можеш
да промениш причу. Међутим, као што смо показали
са Прстеном на фестивалу Рихарда Вагнера у Бајројту
(2013) или недавно са поставком Гуноовог Фауста у
опери у Штутгарту (2016), причи се може додати више слојева и на тај начин је отворити.

Касторфова поставка Вагнеровог Прстена Нибелунга и ваша сценографија описане су као калеидоскоп
референци, топонима и асоцијација. У тој продукцији,
мит о Нибелунзима реинтерпретиран је као парабола
наше савремене фиксације на јурњаву за моћи, фи‑

нансијски профит и светску доминацију путем кон‑
троле “течног злата” – нафте. Ваше сценографије на
ротационој бини водиле су публику од америчког
мотела на Рути 66 (Рајнско злато) до почетака про‑
изводње нафте у Азербејџану (Валкира), од Маунт
Рашмора (Зигфрид) до Берлин Александерплаца,
затим до оронулих ДДР блокова и, коначно, до бер‑
зе на Вол стриту (Сумрак богова). Критичари су
се жалили да сте “суштинским не-вагнеријанским
приступом сцени, раскрстили са Вагнеровим концеп‑
том (gesamtkunstwerka), док су је други, пак, ценили
баш због тога што је провокативна, иритантна, а ипак
фасцинантна оперска продукција”.
Прилично је јасно шта смо у Бајројту урадили
са Вагнеровим Прстеном, и заиста су се покренуле
многе дебате. Пратећи линију историје нафте, заиста
смо на Вагнерову оперу додали више слојева, и приче су се преносиле паралелно. Својим сценографијама шаљем много порука. Најпре, било је тешко за део
класичне публике у Бајројту – прилично су нас извикали; касније је наш приступ постао прихватљивији и
на крају су га славили.

Сценографије скрећу пажњу али и дезоријентишу,
провоцирају на размишљање а на концептуалном
нивоу прилично су комплексне – не само у погледу
богатих визуелних фасета већ и у физичким и прос тор
ним димензијама. Како долази до њих, како настају
и шта можете рећи о уметничкој сарадњи, пробама
и процесу позоришне продукције? Да ли нам може‑
те рећи нешто више?
Пре свега било би важно поменути да радим и на
филму и у позоришту и да не правим разлику у приступу пројектима на тим различитим пољима. Радим у
атељеу. Имам тим који је организован као и продукцијске куће у филмској индустрији и у тиму имам неколико асистената који су одговорни за одређене домене (нпр. макете, цртеже и техничке планове). Читав тај
посао подржава процес продукције у позоришту. Мно-
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го тога припремамо унапред како бисмо позориштима
олакшали реализацију наших концепата.

У сваком случају, за позоришта и радионице то уме да
буде велики изазов. На пример, у вашој интерпрета‑
цији, Брунхилдина стена у Зигрфиду, у трећем делу
тетралогије Прстена, постала је комунистичка вер‑
зија Маунт Рашмора, са Карлом Марксом, Владими‑
ром И. Лењином, Јозефом Стаљином и Маом Цедунгом.
Та планина, наравно, не постоји, у Зигфриду, међутим, трансформација Маунт Рашмора и поигравање
тим иконама добро иде уз причу. Током прошлог века,
свет је махом био подељен на два дела, два система,
а борба за енергију, што ће рећи, нафту, била је главни део Хладног рата. У складу с тим, направио сам тај
западни споменик (моју верзију) на једној страни ротационе бине, а на другој – реплику Берлин Александерплаца, са Светским сатом и свим детаљима, будући
да је Берлин био симбол подељеног света, Истока и
Запада. Главе Маркса, Лењина, Стаљина и Маоа биле
су прилично велике, 15 м високе и око 22 м широке,
а направити их био је прави изазов (и прилично неуо
бичајен задатак за позоришне радионице). Мој вајар у
Београду експерт је за такве задатке. Користио је фотографије док их је правио. На основу њих, направио је
скулптуре или, да будем прецизнији, модел у размери
1:20. Користећи модел, схватили смо како тачно желимо да изгледају те главе. На пример, рекао сам му,
кад су на сцени, а публика их гледа из гледалишта, не
сме доћи до директног контакта очима. Што ће рећи,
нико не може да каже да ли су они у праву или нису, да
ли су лагали, да ли су чак криминалци и шта су имали
да крију, тако да је изостанак директног погледа била
претпоставка. Вајар је урадио сјајан посао, и са његовим моделом отишли смо у Инголштат и упознали се
са Јиргеном Уеделхофеном из Уеделхофен студија,
дизајнером аутомобила који, између осталих, ради за
Ауди, Бугати. Наш модел је тамо скениран у високој
резолуцији и уз помоћ најнапреднијег компјутерског

програма за прорачун 3Д површина, огромне ЦНЦ-машине и неколико тона полиуретанске пене, направљен
је наш Маунт Рашмор. Да би се пренео у Бајројт, морали смо да га изделимо на мање делове. Склопљени
су у позоришту Фестивала и на крају је читав објекат
осликан. Наравно, сви ти напори превазилазили су
конвенционални сценографски процес рада и онога
што се уобичајено очекује од позоришних радионица и
техничког сектора. Ипак – иако смо Франк Касторф и
ја имали само годину дана за припрему Прстена (што
је и мање времена него што бисте иначе имали на располагању за једну оперску продукцију) – успели смо
да реализујемо пројекат. Катализатор у процесу дефинитивно је био начин на који схватамо технологију и
како је користимо. Не мислимо да она треба да се користи искључиво за сценске ефекте или за проглашавање нових естетика; технологија нам је само алатка.

Разговор о Прстену, који сте Касторф и ви заједно
направили и поставили, могао би да испуни читаву
књигу. Можда да поменемо и друге позоришне про‑
дукције и сценографије, да дамо неки други пример.
Са аустријским позоришним редитељем Мартином
Кушејем сте 2016. поставили Гетеовог Фауста у мин‑
хенском Резиденцтеатру.
Почетна идеја за минхенску поставку Фауста била је да направим огромну и тамну структуру, структуру са неколико археолошких слојева који би реферисали на политичку, историјску и друштвену димензију Гетеове трагедије, као и на терет интерпретација
и идеолошких апропријација које су у вези са овим
комадом. Фаустов свет је монотон; једини контраст у
потпуно црној конструкцији јесте бела соба у центру
сцене: Гретина кућа која је на почетку чиста и невина, а онда се временом испрска крвљу и уништи се.

Као сценограф радили сте и на филму и у позоришту,
и као што сте рекли, у приступу не правите никакву
разлику. Ипак, немачка позоришта и немачка опера
посебно – на институционалном и организационом
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плану, као и на плану уметничког рада и сарадње –
имају предодређене услове рада, у смислу традиције,
хијерархије, али кад су у питању и финансирање и
расположива финансијска средства. Имајући то на
уму, како бисте описали креативни, а како процес
продукције, на примеру Фауста?
Најпре се сретнем са редитељем – у овом случају,
Мартином Кушејем – и дам предлоге. Кад се сложимо
у ком правцу идемо – а кад обојица мислимо да идемо
у добром правцу – правим скице. Припремам компјутерску анимацију у односу на скице, а потом 3Д макету
и неке мини анимације, и у том тренутку презентација
је готова. Онда се поново сретнем с редитељем и разговарамо о сценографији и њеним потенцијалима. У
суштини, то би требало да буде процес сарадње на истој равни, са одлукама које доносимо заједно. Нисам
заинтересован за процес кад ми неко каже: “Потребни су нам двоја врата и две столице.” То није посао за
мене. Као сценограф радим интуитивно, постављам
циљеве и део сам тима, али руке морају да ми буду
слободне; мора да постоји уметничка слобода. И, најважније, између редитеља и мене мора да постоји висок степен поверења.

Ваше сценографије претходе апстракцији и илузији,
то нису сценографије у конвенционалном смислу,
већ сценографије које, ако хоћете, најбоље могу да
се опишу као комплексне, вишеспратне архитектон‑
ске конструкције које се отварају за различите ситу‑
ације. Количина детаља је запањујућа. Позоришном
редитељу и глумцима такве сценографије као да ну‑
де бескрајно много могућности за сценско разигра‑
вање, интеракцију и радњу. Највећи део тога је на
столу и пре почетка проба. Да ли о томе претходно
разговарате са редитељем и члановима ансамбла?
Кад представљам сценографије, трудим се да будем концизан. Мој задатак је да цртам и да креирам
структуре, а не да говорим. Управо то је циљ, да понудим игралишта која нуде различите могућности. А

онда зависи и од тога како редитељ и уметнички тим
користе машту; ретко кад им кажем: “можете да урадите ово или оно”, зато што је јасно. Пре тога, у фази
припреме, цртања и израде макете, интензивно се бавим истраживањем тако да у каснијој фази и не остаје
много тога за разраду. Моје сценографије су у изве
сном смислу заокружене, то су светови за себе, а кад
их представљам редитељу и уметничком тиму, то је као
да путујемо на неку другу планету: улазите у нови свет
а планета је ту да се истражи. Од тог тренутка, задатак
редитеља је да преживи на тој планети. Не пристаје
сваки редитељ на ову врсту сарадње, Франк Касторф,
међутим, изузетно цени ту врсту изазова. Много пута
ми је рекао да му је тешко; ипак, обојица волимо креативни процес а наше интуиције често теку паралелно.
Наравно, много зависи од тога с ким радиш. Уметничке динамике не могу да се контролишу, као технички
и занатски део процеса. Захваљујући мом искуству у
филмској индустрији, навикао сам да се носим с огромним продукцијама. Док сам радио на Андерграунду
са Емиром Кустурицом, давне 1995, имали смо филм
ске сетове величине 70.000 м2 а припреме су трајале
три године. Технички цртежи, на пример, сви су рађени руком, што је заиста била жестока школа. Данас, уз
компјутер, све је лакше и брже. И сада је још важније
контролисати ситуацију и у студију и у радионицама,
на пример, желим да неки објекат на сцени буде направљен од одређеног материјала, морам да будем у
контакту са радионицама и да пратим шта се и како
се гради и прави.

Поменули сте компјутер; опет, која средства кори‑
стите за сценографију и за процес продукције и како
их користите? Са Франком Касторфом радили сте на
још једном Фаусту у берлинском позоришту Фолкс
бине, тик после минхенске поставке са Мартином
Кушејем? Берлински Фауст, који је имао премијеру
марта 2017, био је уједно и Касторфова опроштај‑
на представа у позоришту у којем је био управник
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25 година. Можда бисмо могли као case study да се
осврнемо на ту предству?
Та представа је касније позвана на Театертрефен 2018, на којем се представља десет најбољих позоришних продукција претходне сезоне, из Немачке,
Аустрије и Швајцарске; то је била част. Кад крећем да
радим сценографију, ја – као и увек – крећем од скица
које правим руком. Следећи корак јесте да направим
дигиталне, такозване “беле макете” које служе да проверимо пропорције у простору и позиције и да видимо како се сценографија уклапа на сцену позоришта.
Компјутерски програм омогућава нам да одемо до
сваког седишта у гледалишту и да проверимо каква
ће бити перспектива. Потом, следећи корак је светло:
можемо да симулирамо како ће изгледати, одакле ће
светло долазити и да пробамо атмосфере користећи
боје, композиције и светло. Осећај је као да то заиста
радимо у позоришту, све се, међутим, дешава на екрану и компјутеру. Наравно, правимо и физичке 3Д
макете, будући да је то и даље најважније средство у
разговорима о концепту с редитељем и уметничком
екипом. Пракса је да мој макетар у Београду израђује
макете у размери 1:50; прилично су мале, али веома
прецизне у детаљу и лакше се транспортују од већих
макета. То и те како има смисла, зато што радим у
позориштима и операма широм Европе и стално сам
на путу. Некад користимо и 3Д принтер. У зависности
од тога с ким радимо, правимо и макете 1:20, што је
ређе случај. Све се то дешава пре него што сценографију представим редитељу.

Макете су артефакти за себе и сценографско сред‑
ство које преузима извесну комуникативу, оператив‑
ну и естетску функцију у процесу позоришне продук‑
ције (Рајхле, Зигел и Шпелтен 2008; Брејзек и Волен
2018). Волела бих да се осврнемо мало детаљније на
њих. Сценографске макете су сличне архитектонским
макетама, али се од њих, такође, разликују. Као што
сте рекли, оне су вероватно најважнији медиј, или
средство, за скицирање свих визуелних елемената

сцене, а попут архитектонских макета отеловљују
грађевинско-конструктивну и дизајнерску мисао.
Макете сценографија, скицирање простора за ефе‑
мерну уметност позоришта, помажу да се развију и
формулишу уметничке идеје. Оне као да осцилирају
између реплика (нпр. форми, структура, система зна‑
кова на које евентуално могу да се односе) и будућег
производа који није потпуно докучив преко макете.
Функција им је да те идеје претворе у нешто опипљи‑
во и, додатно, да се пренесу односно представе ре‑
дитељу, глумцима и техничком тиму позоришта, како
би сви могли да виде шта ће и како ће. Саграђене en
miniature, макете – као што сте описали – пружају
могућност да се испроба глумачки потенцијал, про‑
порције и визуелене осе (перспективе), симулирајући
атмосферу и светлосне ефекте, варијацију концепта,
и, ако је нужно, да се модификују, пре него што се
сценографија први пут проба на мераћој проби. По‑
следњи корак је реализација просторног концепта
за сцену, у оригиналној величини. Могло би се рећи
да сценографске макете у себи носе просторне кон‑
цепте и дају назнаке за визуелне, естетске и перфор‑
мативне потенцијале датог концепта; захваљујући
моделу, уметничка мисао и сценографско знање се
згушњавају на прилично комплексан начин (и на на‑
чин на који сам језик то не може).
У процесу рада на сценографији у студију као и
за потребе презентације у позоришту или на почетку
проба, макета је заиста најважније средство. А као колатерална штета мог процеса рада, мерaћа проба ми
је постала неважна, будући да највећи део параметара (просторне димензије, пропорције, перспективу
из гледалишта и сл.) проверавамо унапред, компјутерски. Наши компјутерски модели одлазе директно
конструкторима и радионицама; на основу прилично
прецизне информације које добијају од (виртуелних)
модела, могу да крену да праве сценографију.

Физичка макета ваше Фауст-сценографије такође је
настала у радионицама позоришта Фолксбине у Бер‑
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лину, касније није остала у депоу позоришта, али је
зато недавно јавно представљена у оквиру излож‑
бе Немачког позоришног музеја у Минхену. Макете
нису само сценографска средства, већ документа,
сведоци минулих представа, а макета говори све
што је потребно да се зна кад су у питању сценска
архитектура, просторне структуре и различите ло‑
кације које сте смислили за Касторфовог Фауста.
Када сте почињали рад на представи, одлучили сте
да Гетеовог Фауста не интерпретирате како немачки
наратив, већ као рефлексију о европској културној
доминацији, мизогинији и колонијалној експанзији;
на тај начин сте радњу – комбиновањем Гетеовог
текста са фрагментима Презрени на свету Франца
Фанона (1961), Золином Наном и другим текстовима
– сместили у Париз двадесетог века за време рата у
Алжиру. Имајући то у виду, сценографија комбинује
фрагменте историјске архитектуре: улазак у пакао
(копија фасаде познатог кабареа Café L’Enfer на Мон‑
мартру, који је заиста постојао до 1950) са неонским
словима L’Enfer (пакао); поред тога је киоск и кавез
(кавез са људима); изнад тога, налик дворској ар‑
хитектури, историјски Café L’Enfer (са магијским фи‑
гурама на фасади); додатно, пожарно степениште
које води до различитих соба и балкона на другом
и трећем спрату архитектонске структуре. У при‑
земљу: степенице улаза у метро (реплика станице
Стаљинград париског метроа), рикша, велики број
нафтне буради и, као интегрални део сценографије,
пројекционо платно и велики ЛЕД-екран. Ова сцен‑
ска архитектура (у неким деловима подсећа на Пис‑
каторове експерименте са сценским конструкција‑

ма с краја двадесетих година) покрива читав распон
ротационе бине. Као да су сценографска средства,
а посебно границе технолошких могућности иско‑
ришћене до краја. Током представе читава сцена се
ротирала двадесет пет пута, а у неким сценама чак је
и иницирала сценску радњу. Та визуелна комплекс‑
ност и просторне динамке додатно су експониране
видео-пројекцијама live-action секвенци (екипа ка‑
мера је такође била на сцени) или унапред снимље‑
ним видео-материјалом (нпр. исечци из филма Битка
за Алжир 1966, Ђила Понтекорва).
Та позоришна продукција је добар пример онога
чему стремим: сценографије – или сценска решења –
треба да провоцирају на размишљање; то је мој став као
сценографа у позоришту и на филму. Истина, постало
је јасно, на примеру Фауста у позоришту Фолксбине,
да сценографија може да постане још један глумац –
глумац не-човек који глуми и шаље сопствене поруке.
Замислите колико порука може да се пошаље публици. Кад се појаве на сцени, ти знакови и симболи крцати су историјским и културним референцама. Неки су отровни, или радиоактивни, а неке поруке могу
бити опречне и контроверзне. Све моје сценографије
понашају се тако, било Путовање накрај ноћи, Прстен, Фауст или друге представе. Оне потенцијално
остављају снажан утисак а публика не мора да ухвати
сваки детаљ. Али оно што запазе, може да им остане
и после представе, а можда ће се касније вратити на
то и позабавити се значењем. То је оно што мислим
кад кажем да сценографија може да понуди “храну за
мисли”, а она то и ради.
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Пише > Маја Мирковић

О могућностима и начинима
излагања ликовног аспекта
сценских уметности изван
оквира изведбе

Кустоске праксе излагања визуелног текста, од изведбе до
извођачке инсталације: Студија случаја “РАДОВИ НА СЦЕНИ”

О

“(…) драматурговати значи курирати искуство
публике.”
Тереза Ленг, Есенцијална драматургија1)
вом тексту приступам са искуством практичарке сценског дизајна са претежним деловањем у
пољу костимографије и искуством ко-кустоскиње

1) “(…) to dramaturg (is) to curate an experience for an audience” (превела ауторка овог текста) Преузето из: Theresa Lang, ESSENTIAL
DRAMATURGY The Mindset and Skillset; Routhledge, Taylor&Fran
cis Group, New York, 2017, 7.
Нову идеју о схватању речи драматургија као глаголу, говори и
Лоренс Свицки (Lawrence Switzky) у свом есеју “Dramaturgy as
skill, function, and verb”, страна 173–176, u THE ROUTLEDGE
COMPANION TO DRAMATURGY, Magda Romanska, izdavač:
Taylor&Francis, Florence, 2014. Наш језик још увек формално не
уводи употребу речи драматургије као глагола, али словеначки
језик користи израз који овде употребљавам. Извор: https://jezersek.
eu.org/storage/sbsj_en.html

“Радова на сцени”, официјелног наступа Србије на
Прашком квадријеналу2) 2019. у категорији Земаља и
региона. Будући највећом интернационалном манифестацијом дизајна извођачких уметности и сценске архитектуре, Квадријенале сматрам изврсном приликом
за теренско промишљање питања како комуницирати
ликовни аспект сценске уметности изван извођачког
оквира у коме она настаје. Учесници Квадријенала су
током рецентне деценије предлагали различите начине
како сценски дизајн може бити излаган и како се потенцијално може искусити изласком из поља наменског изложбеног простора у алтернативне просторе и
улице самог града.
На крају свог иновативног уметничког вођства
Квадријенала од 2008. до 2015. године, Содја Лоткер
2) У даљем тексту: Квадријенале
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испоставља питања3) од којих наводим она најзанимљива за оцртавање поља које овај текст додирује: “Како
да Квадријенале настави да представља свој рад превазилазећи оквире традиционалних дисциплина, а да
не постане још једно бијенале визуелних уметности?”,
“Како да задржи оно што је најспецифичније у вези
са њим, а да настави да буде савремено?” и “Како да
настави да представља сценографије направљене за
сцену, а да не постане изложба сценографских инсталација?” За тренутак ћу застати, како бих ова питања
допунила са неколико коментара. Пре свега зато што
су неки од учесника и посматрача Квадријенала 2015.
са мном поделили утиске који у неком смислу личе на
некадашње Фукујамино предвиђање “краја историје”.
Осећање “стизања до зида” и сумњичавости према могућностима специфичног развоја Квадријенала, свакако кореспондира с крајем једног од погледа на свет
излагања сценског дизајна, а каквог, можда, можемо
да назремо, вративиши се постављеним питањима.
Чињеница је да бијенала визуелних уметности немају фокус на исте категорије као Квадријенале (сценографија, костимографија, коришћење позоришне
технологије, употреба звука у изведби, тотал-дизајн
сцене, фотографија сценског догађаја, дизајн светла,
употреба простора за сценски догађај итд.). Затим,
уметничке праксе данашњице су имерзивне и хибридне, те би коментар који поставља идеју “истости”
изложби, био проблематичан и из аспекта селекције
уметничких поступака (слично као што би то била и
евентуална критика одлуке жирија овогодишњег Венецијанског бијенала, да Златног лава додели раду који
је у својој основи опера на трагу durational installation/
performance-а, са образложењем да би истом било место
на неком позоришном фестивалу). Питање о “савреме3) Sodja Lotker, When you invite others to come out and play, in: The Prague
Quadrennial of Performance Design and Space 2015, by Barbora
Příhodová, Joslin McKinney & Sodja Lotker; Pages 5–16 https://www.
tandfonline.com/doi/full/10.1080/23322551.2016.1182692?scroll=t
op&needAccess=true

ности” могло би се модификовати у питање о дељењу
“искуства савремености” и бити проширено питањем
о уметничкој релевантности рада, у тренутку у ком он
настаје и бива приказан.
Ове године Квадријенале је, под новим уметничким вођством Маркете Фантове (Markéta Fantová),
враћено у заједнички простор сајамског комплекса4)
намењеног излагању, чиме у први план доноси питање
приступа самом простору излагања, како партикуларном, тако и заједничком. Полазећи од идеје граница
и миграција, као симптома горућих политичких тема
данашњице, нови уметнички тим Квадријенала предлаже излагање без зидова и доводи у питање некадашњу
праксу павиљонског ограђивања поставки. Елемент
који постаје један од тематских оквира наступа/представљања рада унутар Квадријенала, јесте начин приказивања одређеног садржаја у простору Кристалне палате, у односу на њену величину, која кореспондира са
њеном оригиналном сајамском наменом, као својеврсним профаним “духом места”, те окруженост другим
поставкама са којима други излагачи нису упознати
све док са својим садржајем не дођу на “лице места”.

ИЗВОЂЕЊЕ vs. ИЗЛАГАЊЕ
Питање “како излагати сценографију и костимографију” повезано је, између осталог, са њиховим
измештањем из сценског у изложбени простор. Оно
што у овој “селидби” најчешће бива изостављено, је
сте градивни и повезујући елемент сценског дизајна
– изведбени аспект или представа, који ликовне уметности сцене чини другачијим од оних које најчешће
приписујемо пољу визуелних уметности. Представљањем својих објеката ван контекста сценске извед4) Овогодишње Квадријенале се из праксе излагања по просторима
расутим по читавом граду, вратило у простор Индустријске палате на Vystavištu. Палата је саграђена у сврху изложби и културних
догађања почетком XX века, да би 2008. њено лево крило изгорело
у пожару и од тада је у реконстукцији.
Више о локацији: http://www.travel.cz/guide/597/index_en.html
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бе, сценографија и костимографија неретко доспевају
у опасност да постану самореферентне, те доведу до
самообјектификације која доноси тумачења њиховог
садржаја према искључиво формалним вредностима и
начину како су изведени. То сужава простор за рефлексију ширег поља којег се тичу, и неретко ограничава њихов домет терминологијом вредносно-естетског
суда (лепо, адекватно, изузетно, виртуозно, одузима
дах). Материјалност и обрада свакако су део садржаја
објекта, али значење тог садржаја у изведбеној целини, предмет задобија тек (специфичном) употребом,
која припада праксама драматургије костимографије
и сценографије.
Ако остану не ре-контекстуализоване, изложбе
костима и сценографије постају изложбе онога-штонам-је-остало-кад-је-нестала-представа, трагови некадашње целине, археологија ефемерног догађаја. Постављање елемената сценографије и костима у оквир
изложбе представља нову фазу у животу рада, почетак
његовог циклуса раста и промене, условљених осетљивошћу на промену услова његовог приказивања и перцепције. Нову фазу рад отпочиње ауторским питањем
о теми подухвата, артикулацији позиције из које аутор/ка и рад долазе, оне у коју улазе и потенцијалних
значења које рад може да оствари и задобије унутар
преламања те две перспективе. Отварање ових питања,
и рад са њима, диктира одабир одговарајућих начина
и алата уметничког језика којима ћемо градити рад.
Реконтекстуализација значи исцртавање новог оквира, унутар ког се даље бавимо фокусом сопственог и
посматрачевог погледа. Ови кораци у својој основи
јесу драматуршки поступци, и управо кроз њих вреди
поново размотрити питања Содје Лоткер из претходног пасуса.
Специфичност сценског ликовног израза је и то
да његово значење зависи директно од начина његове
употребе. Међусобна зависност свих елемената који
чине сценску слику (костим, артикулација простора,
глума/изведба, покрет, звук, светло, режија) значи да

Радови на сцени, наступ Србије на Прашком квадријеналу 2019.
у Категорији земаља и региона, фото: Немања Кнежевић

сваки од елемената твори и мења значење у зависности
од односа које гради према и са другим елементима.
Драматургија, интенционалном оркестрацијом “нивоа чујности” сваког од елемената унутар изведбене
целине, усмерава нашу пажњу ка оном што опажамо
као сценско значење. Изван-сценско приказивање, за
сценски догађај насталих објеката, захтева налажење
новог везивног ткива, које ће му омогућити да унутар
нове позиције “настави да ради”. То постојање у новом
светлу може бити повод за превођење постојећег рада
у други медиј, како би мотиви његовог настанка били
испробани и искомуницирани у новом окружењу. Оно
може бити прилика за рефлектовање сопствене уметничке позиције, карактера и потенцијала рада, и шире,
истраживање ефеката рада унутар постојећих матрица
доминантних пракси сценског ликовног изражавања,
структуре моћи и односа унутар самог света уметности и/или укупности друштва (у коме рад настаје,
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бива перципиран и смештен у одређена значења). Зато је нарочито питање које лежи у основи одлуке да се
сценски дизајн излаже, како од костима и сценографије
не направити експонат, већ галеријски или музејски
простор препознати као “простор новог вида изложености” и искористити га за уметничко истраживање
њихових других потенцијала изведбености.
У тексту који следи, покушаћу да, кроз делимичну анализу приступа и вођење кроз “Радове на сцени”,
наступа Србије на Прашком квадријеналу 2019. године у Категорији земаља и региона, изнесем своја и
полазишта својих колега/ко-кустоса рада. Најсмелије
се надам да ћу успети да означим потенцијалне тачке
ослонца у приступу превођења доминантно ликовних
аспеката сценског извођења, у излагачки оквир. Треба имати на уму да се приступ кустоса овде ослања
на два принципа излагања: производњу новог колективног рада заснованог на истраживању (“Радови на
сцени”), чији је повод био сам позив за учешће на Квадријеналу, и видео документацију постојећих пракси
оних појединаца и група који свој рад препознају као
деловање у домену сценског дизајна, од институција
културе, преко продукција независне сцене, до јавног
простора и ad-hoc акција (“Поглед на сцену”).

РАДОВИ НА СЦЕНИ, НАСТУП СРБИЈЕ НА
ПРАШКОМ КВАДРИЈЕНАЛУ 2019. У КАТЕГОРИЈИ
ЗЕМАЉА И РЕГИОНА5)
“Борба против брзине, против притиска произвођења, борба за време које може и сме бити упропашћено, за време у коме истраживање без циља и
5) Комесарке наступа: Татјана Дадић Динуловић, Љиљана Милетић
Абрамовић.
Истраживачице: Александра Татић, Јелена Вељковић
Организатори: Музеј примењене уметности, Београд, SCEN – Центар за сценски дизајн, архитектуру и технологију (OSITAT центар
за Србију), Факултет техничких наука Универзитета у Новом Саду
Менаџер продукције: Андрија Динуловић; Извршна продукција:
Драгана Јововић;
Техничка продукција и реализација: Object Constructors

рока сме да се догоди, јесте вероватно једна од најважнијих битака које уметности данас морају да воде.”6)
Концепт и кустоски тим: Маја Мирковић, Синиша Илић, Бојан Ђорђев
Ауторке и аутори Радова на сцени: Милутин Дапчевић, Мирјана Драгосављевић, Душица Дражић, Селена Орб, Владимир Пејковић, Катарина Поповић, Игор
Васиљев и Тања Шљивар
Уметнице, уметници и колективи из селекције Поглед на сцену: Миа Давид, аутори представе Гранична
лепота (Изванредни Боб, Стеван Бодрожа, Горан Миленковић, Жељко Максимовић, Тамара Пјевић и Петар Мирковић), Никола Исаковић, Институт за аплауз (Стеван Бељић, Лука Цветковић, Стефан Кнежевић,
Катарина Костандиновић, Милан Насковић, Кристина
Николић, Јаков Поњавић, Душан Савић, Вања Сеферовић, Тамара Спалајковић), Јелена Јанковић, Каркатаг
Колектив, Марко Милић, група аутора (Соња Јанков,
Ђина Прњат, Јанж Ормезу и Немања Митровић), Софија Митровић, Игор Коруга и Маја Пелевић, Зорана Петров, Јована Ракић, Александар Рамадановић,
Андреја Рондовић, Бранислава Стефановић, Вељко
Стојановић, Урбаниум – центар истраживања и одрживи развој у архитектури и урбанизму (Наталија
Богдановић, Марија Симовић, Алекса Ђурић, Петар
Симовић, Тихомир Дичић, Федор Јурић, Богдан Ђокић, Ана Зорић, Милош Костић, Десирéе Тилингер,
Јована Видаковић), Срђан Вељовић, Марта Попивода
и Ана Вујановић, Никола Завишић
Одазвавши се позиву комесарки овогодишњег
националног наступа на Прашком квадријеналу да
развијемо почетна полазишта, те конципирамо и ко6) “The fight against velocity, against the pressure to produce, the fight
for time that can and may be spoiled, for time in which research
without an aim and deadline can take place, is probably one of the
most important battles the arts have to fight today.” Marianne Van
Kerkhoven, EUROPEAN DRAMATURGY IN THE 21ST CENTURY:
“A constant movement”, Performance Research, Volume 14, Issue 3,
September 2009, pages 7–11 http://sarma.be/docs/2867
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ординишемо наступ, троје кустоса покушава да иступи
из својих уобичајних улога унутар стваралачког процеса. Желећи да “стимулишемо уметнички рад, без
тога да директно утичемо на њега”, фигуру кустоса
препознајемо “као некога ко организује знање и начин комуникације и заједно са уметницима изоштрава и дефинише колективну позицију” приступа раду.7)
Наша почетна премиса је питање: “Како говорити о
сценском дизајну, ако не говоримо о условима у којима се он догађа?” Мапирање потребног знања почели
смо истраживањем културних политика, које својим
прогласима одређују простор уметничког деловања од
1945. године до данас, на територији бивше Југославије
и Србије. Поделивши га са осам ауторки и аутора ангажованих у различитим пољима уметности, предали
смо га на даљи развој и рефлексију, с идејом да “пробамо заједно да истражимо могућности и модуле колективног рада” и начина како он “обликује, дизајнира
сцену или бар један њен сегмент”8). Настали садржај
за своју централну тему има најмањи заједнички садржалац искустава свих окупљених: неизвесност услова
под којима се данашњи живот и рад одвијају, прекарност праћену принудом производње која доводи до
стања прегорелости. Систем десетодневне радионице,
као материјално исходиште истраживања и састанака
ове радне групе има колективни рад, кога чине аналитички и драмско-поетски текстови, извођење, музика
и архитектонски објекат поставке “Радови на сцени”.
Поставка величине 5 x 5 x 5 m, састоји се од дрвене базе са које се диже осам неправилно постављених
дрвених стубова/греда који у свом горњем делу дају
потпору кутијастој структури састављеној из шездесет
четири дрвене плоче. Ова поља су с једне стране црна
нагорела површина која носи двојака значења: прегоре7) Бојан Ђорђев, Интервју поводом Прашког квадријенала: “Прекарност је оно што сада уједињује јако пуно људи и потенцијално поље
борбе заправо је сада ту”, интервју водила Ана Вуковић, 2. 8. 2019.
https://www.masina.rs/?p=10382
8) Синиша Илић, ibid.

Радови на сцени, наступ Србије на Прашком квадријеналу 2019.
у Категорији земаља и региона, фото: Немања Кнежевић

лости од рада и изгарања у раду. Карактеристика црне
боје која упија светлост, чини од ње тихи простор и позива на интроспекцију и медитацију. Уз помоћ “пешачке
акције” коју изводи глумац/перформер, мануелног (п)
окретања штапом сваке од плоча, ситуација burn-out/а,
прегорелости, почиње да се мења. Делови кутије који
су сада ка публици и простору окренути својом огледалском страном, почињу да показују делове околних
радова, постепено градећи слику укупности околног
простора и поставки у њему (тренутак када су све плоче окренуте и кутија постаје велико јединствено огледало). Сабирајући околни простору својој “крошњи”,
Поставка физички рефлектује мисао да је оно што
нас све данас уједињује, живот у стању прекарности.
Препуштеност неизвесним условима рада, претерана
изложеност и незаштићеност и принуда одлучности и
ефикасне производње, не остављају простора за меди-
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тацију и ауторефлексију ниједном аспекту живота, па
ни простору уметности и његовим актерима.
Одлука да истраживачки рад буде материјализован на овај начин, из перспективе сценског дизајна
занимљива је из неколико разлога.
Поставка не прибегава “неутралном” излагању
истраживачког процеса у виду фотографија сесија и
радних папира, већ креира своју идеолошко-материјалну позицију у односу на предмет свог истраживања и
из њега гради нови рад. Сценски дизајн овде је повод
за наступ, алат којим се говори и само материјално
присуство. У идеолошком погледу, изградња објекта
значајних димензија, свакако може бити посматрана
и као уметничка побуна против смањења средстава за
производњу, све мање физичке видљивости људског рада и екстремног фокуса на дигитализацију средстава
и резултата производње.
Као и изведбени чин, Поставка прихвата одговорност према постојању сад-и-овде, у реалном простору
и реалном времену; поставља тела и текстове у простор
и бави се њиховим одношењем према димензијама и
садржају који доноси материјалност самог објекта.
Захтева простор и објављује сопствено постојање, као
нешто што се дословно не може пренебрегнути или избрисати, чиме дозива проблем честог одсуства анализе сценске слике у критичким приказима позоришних
представа, које представља извесно брисање “позори
шно видљивог” из поља језика и тиме – постојања у
пољу критичке дебате. У погледу материјализације,
опире се “естетској рутини”9) (глаткости / завршености
9) “У савременим уметничким праксама надодређујући момент је
у томе да ли приступају преиспитивању структурних одредница
уметничких пракси и њихове интеграције у друштвену формацију
– или пак уопште не примећују тај проблем и подразумљиво репродукују естетску рутину, а тиме и структуру која од те рутине
управо прави подразумевајућу рутину. Праксе које интервенишу
у естетску-културну сферу (у идеологију типа б. и њене апарате), проблематизују услове њеног историјског формирања и репродукције, повезане с буржоаском класом и капиталистичком
праксом (производње, циркулације, дистрибуције, потрошње). У
том смислу можемо оправдано преузети алтисеровску термино-

/ бешавности) доминантне, екранске слике. Бруталношћу изведбе стоји као шум у доминатном приступу
сценској слици већине продукција институционалног
позоришта и наглашава предност коју даје презентности, у односу на репрезентацију.
Поставка је конципирана као место сусрета, агора,
отворени, али означени простор окупљања, који констелацијом својих стубова до одређене мере “наводи”
пролазак кроз простор. Тиме произведена друштвена
кореографија посетилаца изложбе и самог простора,
неколико пута у току трајања изложбе, долази у однос
и према планском глумчевом извођењу перформанса. Овим Поставка задобија карактеристике структуре
намењене извођењу, спајајући логику простора града
као простора изведбе, са идејом структуре намењене
извођењу, неке врсте далеке парафразе идеје “позоришне куће”10), поставши објекат контемплације на
тему сценске архитектуре.
Као што се истраживање које претходи колективном раду бави оним што окружује уметнички рад
и одређује услове његовог настанка и рецепције, истраживачко-изведбени објекат “Радова на сцени” могуће је посматрати и као оквир реалне ситуације на
логију и рећи да је савремена уметност политичка интервенција.
(…) Уметничка интервенција као политичка интервенција у поље
идеологије може дакле, док трансформише идеолошку грађу коју
обрађује (идеологије типа а.), трансформисати и саме уметничке
поступке “обрађивања” (идеологију типа б.) – а може, са друге
стране, репродуковати и идеолошку грађу и естетске поступке.
Демаркациона линија која дели та два типа савремене уметности
у крајњој је линији фронт класне борбе.” Растко Мочник, У уметности, савременост почиње 1917, блог Студија савремености, http://
www.studijesavremenosti.org/2017/11/11/u-umetnosti-savremenostpocinje-1917/?fbclid=IwAR1j1KeebXU_3HPTlNdp3s0_7wklED8YA
SOqgKX0n_I2plFHbkCweDciYZo#_ftnref71
10) Радивоје Динуловић говори о историјским променама на пољу
развоја драмског писма и изведбе, које су утицале на “селидбу”
сценског догађаја од објекта (куће) грађеног за извођење, до ме
ста, какво је град чија свака тачка сценском употребом задобија
потенцијал постајања сценом.
http://www.scen.uns.ac.rs/wp-content/uploads/2013/03/Prostor-uscenskoj-umetnosti-1.pdf
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данашњој актуелној сцени. Слика “реалности сцене”
представљена је кроз селекцију “Погледа на сцену” и
резултат је јавног конкурса. Селекција сведочи разноликост приступа идеји сценског дизајна, начина, околности и подукцијских услова настанка радова, где је
једна од уочених доминанти, сама борба за освајање
простора за уметност. Окупља подједнако оне који тек
започињу своја истраживања, као и ауторе и ауторке
годинама присутне на сцени. Изложена као видео документација, покретна екранска слика унутар простора новонасталог објекта Поставке, истовремено гради
Поставку, и Поставком је (и изведбом унутар ње) уоквирени садржај.
Оно чиме је важно заокружити тему приказивања
сценског дизајна изван његових извођачких координата, кроз приказ наступа на PQ19, свакако је истицање
најширег оквира у ком се подухват о коме говоримо
догодио. Како би било могуће даље промишљати његову позицију, како кроз услове његовог настанка, тако и кроз потенцијалне помаке које у својој средини
може да направи, цитираћу део интервјуа на порталу
“Машина”: “Институције које носе пројекат су подржале овакву концепцију и политику рада и поделиле
и своје материјалне ресурсе (…) Реч је о репрезентативном пројекту који је конципиран и подржан управо
као критичко-истраживачки уметнички рад и процес,
који ојачава везе уметности, друштва, политике и историје, колективитета и њихово међусобно разумевање,
данас када се и уметност генерално своди на површну, конфекцијску декорацију, потрошну робу.”11) Ова
подршка, идејна и материјална, била је неопходна да
овакав рад, који у свом центру има тему укидања права
на достојанствен живот – на време за одмор, разоноду и постојање материјалне надокнаде за уметничко
деловање, као и за сваки други облик рада.
11) Синиша Илић, Интервју поводом Прашког квадријенала: “Прекарност је оно што сада уједињује јако пуно људи и потенцијално
поље борбе заправо је сада ту”, интервју водила Ана Вуковић, 2.
8. 2019. https://www.masina.rs/?p=10382

ЕПИЛОГ
Кроз реконтекстуализацију материјала насталог
у пракси сценског дизајна, галеријско представљање
уметничких артефаката који су некад припадали изведби, измиче замци ревијалности и задобија потенцијал
стварања нових значења: мисаоних, филозофских и
уметничких. Размишљања о формалним решењима,
технологијама и начинима представљања, имају подједнаку вредност као и промишљања контекста – чињенице преласка са поља изведбеног на поље визуелног
и дискурса – из ког рад долази и инструменталног деловања подухвата за који се определимо, у друштвено мејнстрим тело праксе којом се бавимо, те потенцијалних даљих реперкусија спроведеног, унутар тог
конкретног географског и историјског друштва.
На дан када прилажем овај текст, са својом колегиницом Улом Касиус, шведском сценографкињом
и костимографкињом, започела сам разговор о важности “целе” или “шире” слике, коју је позориште у
стању да донесе, као идеолошком опозиту “кадриране
истине”, начину представљања за којим посежу доминантне светске политике и њихови медији. Потреба да
се уважи, промисли и покаже укупност онога од чега
се састоји свет уметности у коме данас живимо и делујемо, указивање на сопствену позицију, истовремено излагање дискурса и рада, способност да историју
видимо и као производ садашњости, показивање спојева сопствених намера и постигнућа – перспектива је
из које бива још прегледније размишљати о намерама
и потезима нашег кустоског приступа раду на овогодишњем Прашком квадријеналу.

ОБРА ЗОВАЊЕ

Приредила > Марина Миливојевић Мађарев
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Пише > Саша Латиновић

Стварати позориште за децу

У

век треба имати на уму да је за дете основна и најважнија мера стварности – његова машта. Маштом
путује по земљи и подземљу, по мору и морским
дубинама, маштом ствара космичке летове и небеска
тела. Па како онда из тако маштом богатог света детету окупирати пажњу и понудити му нове и другачије
светове, те га из тих светова поучити и упутити у свет
у којем одраста, да схвати ствари, појаве и односе људског друштва? Игром. Тим неуморним ритуалом који
покреће свет. Игром која је у основи драмског стваралаштва. Искреном, заводљивом и енергичном игром,
пуном догађаја и узбуђења – позориштем које у себи
окупља све друге уметности.
Дете види свет у активним сликама, у сталној
акцији, у новом откривању. Ако нема дешавања, његова пажња слаби, оно тражи неки догађај или га само
креира. Ако му нешто није јасно, оно пита. Ако није
сигурно да ли је добро разумело, тражи потврду, жели
да искаже своје поимање дешавања или употпуни емоционални доживљај. Стога у публици пуној деце ретко
када имате потпуну тишину, али то што деца коментаришу, не значи обавезно и да је представа изгубила њихово интересовање. “Дечије посматрање представе не
тече као једносмерно примање утисака већ као узајамност акције посматрања и акције утисака, тј. акција с
позорнице изазива (акцију) реакцију у детињој психи,

тбог чега се за дете одвијају две представе: прва је видљива и акустична – на позорници, а друга је изазвано
маштање или активност духа покренута у самом детету
пред представом. Из узајамног односа ове две представе
произилази вредност представе коју дете посматра.”1)
Представа за децу не би смела да има падова или
празних корака. Уколико се пажња изгуби и дете се
заигра нечим другим, а не дешавањем на сцени, тешко га је вратити.
“Пошто и код малог детета већ постоје ‘срах и сажаљење’, као два саосећања – по Аристотелу – битна
за драмску или позоришну уметност, то значи да осим
страха и сажаљења због судбине деци драгих животиња,
деца рано испољавају и разне облике социјалног саосећања или сажаљења.”2) Зато позоришна уметност може много допринети у социјализовању дететовог мишљења и понашања. Потакнута инстинктима и игром
она са пуно радости бивају новим чланом ансамбла:
упозоравају или откривају скривене планове, помажу
јунацима да избегну казну или препреку скривајући их
или саучествујући у њиховим смишљеним плановима.
1) Миленко Мисаиловић, Дете и позоришна уметност, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд 1991, стр. 63, ИСБН: 86-1701760-0
2) Исто.
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Из представе Снежна краљица, Фото: Мирко Тодоровић
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Свака представа за децу нуди повод за тумачење
стварности и разумевање живота. У суштини то и јесте
мисија позоришта за децу. Оно треба да буде забавно
али мора бити поучно. Стога је стварати за децу захтеван и одговоран посао који треба да подразумева и оспособљеност стваралаца за такве изазове. Посебно би
редитељи требало да познају психологију детета, да утврде што је прецизније могуће старосну групу деце којој
би се представа обраћала и да у складу са тим бирају
начине и средства којима би представа комуницирала
са њима. На високим школама струковних студија за
васпитаче обрађује се драмско стваралаштво за децу, и
васпитачи јесу обучени да креирају мање форме у непозоришним условима. На уметничким академијама
за образовање редитеља не постоји наставни програм
који би их томе учио, те тако они жељни да раде за децу
уче самостално или кроз дужи период стварања, или
избегавају да режирају представе за децу, или стварају
представе које деца не примају с радошћу.
Вилијам Штерн (Villiam Stern), немачки психолог
и филозоф, један од зачетника науке о развојној психологији детета, утврдио је да у развоју дечјег посматрања постоји неколико стадијума:
• Стадијум супстанције – када дете посматра само поједине ствари и лица,
• Стадијум акције – када се посматрају поступци и радње (почев од друге до 6–7 године),
• Стадијум запажања односа или релације (5–7
година) када дете уочава просторне, временске и узрочне везе.3)
Овиме би се требало водити приликом стварања
и тумачења садржаја за децу. Да млађи узрасти уочавају појединачно па тек касније скупно, пре акцију
него везе и односе, и пре везе и односе него унутарња
3) Вилијам Штерн, Психологија раног детињства (превод др Марија и
Радмило Вучић), Геца Кон, Београд 1938, стр. 209–213. У: Мисаиловић, Миленко, Дете и позоришна уметност, Завод за уџбенике
и наставна средства, Београд 1991. стр. 66.

својства, стога таква изражајна средства треба и користити. Зато су представе са луткама и објектима,
меким материјалима, нежнијим звуцима и споријом
игром подесније за млађе узрасте. Последње деценије
у експанзији су такозване представе за бебе (децу од
једне и по или две гдине). То су аудитивно, фото-сензорно и тактилно надражајни доживљаји. Деца се играју објектима који су главни јунаци ових представа,
испитују њихове облике, материјале од којих су сачињени, понављају њихове кретње или звуке којима
се оглашавају, а улога глумца је попут улоге васпитача или вође у колективним играма.
Деца од три до седам година старости изузетно
лепо учествују и реагују на луткама инсцениране савремене или класичне бајке, басне, приче и песме. С
обзиром на то да представе доживљавају врло интензивно, децу треба добро припремити за први долазак
у позориште. Крупне лутке и маске, груба и агресивна глумачка експресија могу појачати осећај страха
и код детета изазвати отпор према позоришту. Зато је
обавеза сваког глумца који игра за децу да, уз то што
концентрисано и прецизно треба да одигра све што је
договорено, ослушкује публику и да их прилагођеном
игром “безбедно” води кроз збивања на сцени.
Дете старије од седам година већ тежи ка томе
да буде равноправни учесник у друштву. Оно жели да
гледа позориште које гледају његови родитељи. Оно
жели живог глумца на сцени, хоће да га плаше разна мистична и митолошка бића, оно тражи хероја са
којим ће се идентификовати, емпатисати и учествовати у његовим освајањима и савладавањима препрека.
Старија деца желе борбене игре, у којима и у приватној игри уживају, и из којих њихов јунак, победивши
неправду, излази као победник. Деца су увек пуна саосећања и спремна су да подрже оног ко неправедно
пати или страда, те се катарза постиже моментом задовољења правде.
Садржаји за децу узраста од једанаест година и
навише могу бити комплекснији и са дужим трајањем,
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и по сат и по. Преимућство имају бајке. Оне улепшавају и оживљавају постојеће и измишљене светове и
укидају границе живог и неживог, могућег и немогућег,
али “Бајке нису слатка и наивна сањарења: бајке су, у
суштини, сурова и на ватри искуства узаврела далековидост колективног људског духа, пророштво живота
пуног немилосрдне борбе и неопходне правде; бајке
откривају колико човек може бити слаб и спутан, а
колико му се ум и снага пронађеним средствима могу увећати; укратко бајке су људско сневање своје невидљиве скривене или успаване моћи и своје видљиве
и неоткривене немоћи.”4) Уз бајке, садржаји која деца
радо прате чине авантуристичке приче, детективски
комични комади, митолошке приче и легенде, комади у којима се на занимљив начин обрађују историјски
догађаји и личности, елементи и садржаји из наставе,
дела Лондона, Дикенса, Твена, Сент-Егзиперија, Сервантеса, Ростана, Диме, Гетеа, Молијера, Шекспира...
Експозиција комада за децу треба да је кратка,
да пружи само неопходна појашњења како би деца брзо могла да уђу у ток радње и обогате је својим саучествовањем. Привлачност хероја у представи појачава
се уколико се узбудљиво и успешно сукобљава са што
више живописних препрека. Разноврсност препрека
даје могућности глумцу који игра хероја да лик обогати различитим слојевима и да га занимљивије дочара.
Те препреке не морају бити само спољашње (змај, чаробњак, зачарана река, трњем обрасла шума...), већ могу
бити потакнуте унутрашњим превирањима и дилемама са којима се херој бори (питање љубави или сумње
у некога или нешто). Зато, кад глумац ствара сценски
лик у представи за децу, он посеже за свим средствима
и техникама којима је овладавао у школи. Понекад је
довољно да гради лик само као одређени, типизирани,
карактер (није редак случај да се драмска лица и зову
спрам карактера које представљају: Мргуд, Мудрица,
Зеба, Принцеза, Лепотица, Звер...), али, глумац може,
4) М. Мисаиловић, Дете и позоришна уметност, стр. 84.

Из представе Сунцокрети, фото: Бранислав Лучић

попут Хамлета, имати дилему и да ли да ступи у акцију
или не. Свакако да у представама за децу нема простора да те психолошке фазе иду у мрачне дубине људске
психе, јер глумац овде то мора да уради активно, брзо,
без дугих солилоквија, те да буде способан да у секунди прелази у различита стања и емоције.
Играти за децу подразумева имати добру кондицију. Глас глумца који игра за децу мора да је утрениран
и способан за разне врсте модулација. Када се играју
измишљене појаве, бића из маште и неког другог света, морају се дочарати свим изражајним средствима.
Глас таквог лика не може бити уобичајен, као што ни
кретња, став и изглед глумца не могу бити уобичајени.
Глумац треба да произведе гласове бића, ствари и животиња, звуке простора и времена, да гласом дочара
стања и емоције. Уз то, публика за коју се игра воли да
гласовно учествује, те глумац пред собом нема групу
уснулих гледалаца, већ активног саучесника који жели
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и да каже али и да чује и разуме. Пошто се при таквим
модулацијама гласа, праћеним појачаном гласношћу,
врши “насиље” над говорним апаратом, није чудно што
глумци позоришта за децу чешће имају проблема са
здрављем гласница. Зато је неопходно додатно водити рачуна о техници, хигијени, нези и тренингу гласа.
Представе за децу обилују музиком и песмама.
Глумац који игра за децу треба да влада ритмом и да
уме да пева.
Тело глумца мора да буде утренирано, врло изражајно и пластично. Пошто су кореографије уз певање
честа појава у представама за децу, глумац треба да
влада својим телом, као и да познаје што већи спектар
различитих плесова и техника игре. Осим што у готово свакој представи треба одиграти кореографисане
делове, ликови који се тумаче траже неуобичајену и
стилизовану кретњу, став и гест. Акциони комади, које
деца радо гледају, обилују сценским борбама и техникама руковања сценским оружјем. Добро осмишљена и
уверљиво изведена сцена мачевања очараће и одраслу
публику. Пошто садржај доживљавају динамички, у покрету, сценске слике треба да су управо такве: стално
у акцији, пуне унутрашњих напетости и осмишљене
тако да изненаде. Стога тело глумца мора бити оспособљено да се брзо нађе на различитим пунктовима
на сцени, да изведе ударце, падове, окрете, колутове,
да нестане или полети. Владање акробатским и циркуским вештинама постаје нужност у позоришту које
треба да инсценира дечја маштарења.
Глумчево тело је често оптерећено живописним
костимом, тешком шминком или маском. Сложени
костими су додатни изазов за игру. Како у представама ништа није само декоративно већ мора да буде и у
функцији, тако и костимом треба изнаћи решења којима би се надоградио лик и остварила упечатљивост. А
пошто млади гледаоци и сценографију доживљавају,
попут цртежа, као динамичку слику, она треба да има
могућност трансформације и да буде способна да само у неколико потеза створи задивљујући утисак но-

вог простора. Али, с друге стране, не треба заборавити ни снагу маште коју млади гледаоци поседују, те су
у стању да домаштају и виде и просторе који реално
не постоје на позорници, уколико их сугестивна игра
наведе на то.
Све вештине којима глумац може да влада овде су
употребљиве и укључене у свакој представи. Театар за
децу тражи младе и енергичне извођаче, попут својих
гледалаца. С обзиром на то да ликови који се тумаче
захтевају стилизованост и артифицијелност, посебна
наглашеност глумачко-изражајних средстава приметна је код глумаца који често играју за децу. Уз то, често
играње физички захтевних представа, пред публиком
која очекује себи равну енергију и код хероја са којима се идентификује, одржава тело глумца за децу дуго
у доброј форми, а глумци зраче појачаном енергијом.
На крају, дечја публика не посматра глумца на
сцени, она види само лик који он игра. Без визуелно-аудитивног идентитета лика/хероја, глумац за њих није
инересантни уметник чијој се глумачкој вештини треба дивити. Он је само она особа коју познају или не.
Деца нису свесна процеса дејства позоришта, јер
она су у представи учествовала а нису представу гледала. Само уз помоћ старијих деца ће бити способна
да процењују своје доживљаје, да рационално анализирају и вреднују, етички или естетички разлажу или
образлажу. Дакле, важно је да и пратилац буде пажљиви гледалац, како би с дететом могао да пролази кроз
све паралеле и теме које је представа понудила. Да ли
је представа оставила добар утисак и остварила свој
циљ сазнаћете уколико дете пожели поново да се игра те игре, односно да поново дође на исту представу.
“Па ако деца од старијих могу да уче како треба
гледати, откривати или процењивати неку представу, и
одрасли могу од деце учити како треба саучествовати
у представи, како се у њу уживљавати и како је снажно доживљавати.”5)
5) М. Мисаиловић, Дете и позоришна уметност, стр. 79.
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Образовање глумаца у
позоришту за децу
ва, предаје глуму на БК академији уметности, оснивач
је и уметнички директор “Пан театра” у Београду. На
питање да ли има разлике у начину глуме за децу у односу на глуму за одрасле, одговара – “Наравно да има.
Глума за одрасле углавном је документарнија, осим ако
жанр не захтева другачије (гротеска, водвиљ...). Глума
за децу је шира, транспарентнија и често пружа велике
могућности глумцу да се поигра, измашта, трансформише. Ја искрено волим свој посао и једнако уживам
играјући и за децу и за одрасле, само што сматрам да
позориште за децу сноси већу одговорност јер оно васпитава публику за сва друга позоришта.”

Како бисте у том контексту описали глуму у пред‑
ставама за децу?

О

Oливера Bикторовић

Искрено волим свој посао

ливера Викторовић је глумила у више од сто
представа на сценама Београдског драмског позоришта, Народног позоришта, Југословенског
драмског, Српског народнoг позоришта, Крушевачког,
Суботичког, Зрењанинског, али и позоришта “Бошко Буха” и “Душко Радовић”, снимила је више од 70 филмо-

Глума за децу захтева једнаку искреност и уверљивост као и глума за одраслу публику. Деца морају поверовати да су глумац или глумица заиста Ивица, Марица, Вештица, Цвет, Дрво, Петао итд. Дакле, глумац
се мора озбиљно бавити анализом ликова које игра и
њиховим особинама. Деца су далеко искренија публика
и ако вам не верују, она, за разлику од одрасле публике, одмах показују своје негодовање. Деца, за разлику
од одраслих, често и искрено учествују у представи
навијајући, љутећи се на неправду и негативце, поку-
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шавајући да упозоре на опасност по главног јунака или
јунакињу и глумци морају, дословно, да знају да се носе
са тим, али и да остану у лику који играју. Мислим да је
у сваком позоришту за децу врло важан избор текстова, како би те представе биле и едукативне и забавне.

Дипломирали сте глуму на новосадској Академији
уметности, да ли се током студија учило како се иг‑
ра за децу?
Нико ме није директно упућивао у игру за децу,
али смо на трећој години, бавећи се глумом у различитим жанровима, кад смо и сами предлагали професору сцене, имали могућност да се позабавимо и глумом за децу. Оно што апсолутно није заступљено на
нашим факултетима, јесте луткарство и рад глумца са
лутком. Сматрам да је то велики пропуст наших академија, и државних и приватних. У Хрватској, у Осјеку,
постоји Катедра за луткарство. Највише сам о глуми
за децу научила након школовања, играјући у дечјим
представама “Бухе”, “Радовића”, Позориштанца “Пуж”,
дакле кроз праксу.

С обзиром на то да последњих петнаестак година и
сами предајете студентима глуму, да ли им преноси‑
те то своје искуство?
Са својим студентима бавила сам се и позориштем
за децу. На првој години студија, када се ради на ослобађању кроз сценске игре и ситуације “ја у датим
околностима”, користила сам ту могућност и бавила се и бајком која је, по мени, врло важна за развој
креативности студената као и за њихово ослобађање.
Имам снимке тих испита и невероватно су занимљиви, а мислим да су им били врло значајни у даљем
глумачком развоју. Користила сам и могућност коју
пружа трећа година када се ради жанр, па сам радила
и сцене из дечјих драмских текстова, а с једном генерацијом студената чак сам радила и дечју представу у
целини. Дакле, та тема не постоји у плану и програму,
али постоји могућност да је професор обради у оквиру постојећих тема.

Славица Вучетић

С

Глума не зависи од
врсте позоришта

лавица Вучетић је стални члан Позоришта младих у Новом Саду. Дипломирала је глуму на новосадској Академији уметности, завршила је мастер
студије на УНЕСКО Катедри за културну политику и
менаџмент у култури у Београду, сарађивала је и на
представама Српског народног позоришта, Брод театра, СКЦ-а, синхронизовала је цртане филмове, играла
у ТВ серијама… Тренутно глуми у десетак представа
Позоришта младих, на обе њихове сцене, Драмској и на
Сцени за децу. Каже да у новембру, кад смо разговарале, игра петнаест представа, “што је сваки други дан”.

Да ли вам је напорно?
Не, заиста није. Некад играмо и по две представе
дневно, на фестивалима чак једну за другом, уз малу
паузу између, а у нашем позоришту понекад имамо
представу пре подне, па затим опет на вечерњој сце-
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ни. Временом стичеш кондицију и навикнеш на такав ритам.

Да ли се по вама глуми другачије за децу него за
одрасле?
Свака представа зависи од редитељске замисли,
да ли треба да буде стилизована или је реалистичка.
Другачије ћете глумити, на пример, гротеску, а другачије представу у којој је редитељски поступак заснован на брехтовском отклону. Не постоји априори разлика између глуме за децу и за одрасле, већ зависи од
самог стила и жанра представе. Једина разлика коју
бих могла да нађем тиче се енергије: глумцу који игра
у представи за децу понекад је потребно много више
енергије него колеги у представи за одрасле зато што
су представе за децу често физички захтевније, у њима је обавезна кореографија, па сонгови, па промене
– пуно елемената ту има.
Младим глумцима луткарске представе јесу проблем, зато што је неопходно да сву своју експресију из
тела и лица пренесу на лутку. То је условност која се нигде не учи. Истина, моја генерација је имала срећу зато
што смо на Академији уметности имали факултативне
часове луткарства које је држала Емилија Мрдаковић,
стални редитељ Позоришта младих. Ти њени факултативни часови били су скроман додир са луткарством,
али ипак довољан да вам пренесу лепоту тог позива.

Да ли младе колеге имају отпор према ангажману у
позориштима за децу?
Типично је за младост да је привлаче Хамлети и
Јулије, а не Андерсенове бајке. Међутим, кад ступе на
дечју сцену, многе младе колеге осете сатисфакцију коју
она пружа. Ми смо недавно урадили врло занимљиву
представу На Вуковом трагу, насталу по роману Џека Лондона Зов дивљине. Мислим да та и њој сличне
представе руше све предрасуде о позоришту за децу.

Н

Ненад Ненадовић

Прилика да не одрастеш

енад Ненадовић је дебитовао у тринаестој години, играо је у серији Повратак отписаних, и до
сад ни једном није одиграо ни једну представу
намењену одраслој публици, али је глумио у четрдесетак филмова и телевизијских серија. Од првог дана
професионалне каријере, Ненадовић је члан позоришта “Бошко Буха”, једно време био је и на његовом
челу. У својој школи глуме бави се децом и њиховим
глумачким талентом.
Неко паметан рекао је да је играти за децу исто
као играти за одрасле, само мало боље. Зашто мало
боље? Зато што одрасли, мислим на младе гледаоце
сцена за младе, којих имају многа дечја позоришта, али
и на оне сасвим одрасле, могу, а често то и раде, да се
претварају да им се свиђа то што гледају, да у њиховој
оцени представе буде неки проценат неискрености.
Ја то знам зато што играм на обе “Бухине” сцене, и на
дечјој и на вечерњој. А деца, она то никад не раде! Док
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играте представу, врло је лако уочити шта заиста мисле о томе што гледају. Ако не уживју, ако представа
није остварила интеракцију са публиком, ако се деца
не “приме”, будите сигурни да представа неће имати више од 50 извођења, без обзира на сав труд нашег
маркетинга. На основу искуства већ на првим пробама могу да претпоставим да ли ће нека представа бити
дуговечна или не – на основу текста, на основу пута
којим те редитељ поведе у представу. Да ли зато што
сам старији, или је нешто друго у питању, али нисам
присталица тренутно модерних редитељских радионица:
да три месеца разговарамо и анализирамо своје личности долазећи до представе. Учествовао сам у неколико таквих радионица и ни једна представа која је из
њих настала није имала више од 30 извођења. Боље је
кад редитељ унапред зна какву представу жели да направи, као што то ради, на пример, Милан Караџић.
Процентуално, од десет његових представа седам играмо више од 100 пута!

ви и, као што знате – остао. Схватио сам да је мени у
“Бухи” феноменално, да га не бих мењао. Позориште
за децу је прилика да не одрастеш и да се дружиш са
децом, зар има неко лепше место? Мислим да сам за
ових тридесет и нешто година одиграо 3200 представа. То је богатство каквог нема!

Док разговарамо, Милан Караџић припрема нову “Бу‑
хину” премијеру, представу “Немушти језик”.
Да, и у тој представи има само једна мушка улога
за лик који је млађи од 30 година, што је мене одмах
елиминисало из конкуренције. Играо сам скоро у свим
Караџићевим представама, од њега сам много научио.

Он вас је и довео у “Буху”, ту сте дебитовали на по‑
зоришним даскама?
Да, након друге године студија, у представи Све
је добро што се добро сврши. Поштено да признам, ни
“Буха”, ни било које друго позориште за децу, нису
била места на којима сам током студија себе видео
као глумца. Чак сам и одбио “Бухину” стипендију, а
претпостављате да студенту није било лако да одбије
сигуран месечни џепарац. Нисам хтео да искористим
њихову стипендију, па да после одем у неко друго позориште. Међутим, након дипломирања, тачније након одслуженог војног рока, прва понуда опет ми је
стигла из “Бухе”, отишао сам да играм у тој предста-

Богдан Богдановић

Б

Ми нисмо имали отклон
према дечјем позоришту

огдан Богдановић је дипломирао глуму пре пет година на Факултету драмских уметности у Београду. Од тада је глумио у представама “Мадленијанума”, УК “Вук”, Позориштанцета “Пуж”, “Чича-Мичином позоришту” и Позоришту лектира “Владимир
Јевтовић”, а највише у Малом позоришту “Душко Радовић”. Тренутно је њихов глумац-сарадник. Управо
је постао Краљевић Марко у истоименој “Радовиће-
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вој” премијери, а пре тога је био Свети Сава у представи Прича о Светом Сави, да наведемо само најновије представе.

Како је дошло до сарадње вас и “Радовића”?
Прва представа коју сам радио у “Радовићу” заправо је ускакање у представу Плави чуперак. На обострано задовољство након тога наставили смо сарадњу.

Да ли сте током студија планирали/размишљали да
ћете глумити за децу?
И током студија радио сам представе за децу у
оквиру трупе “Чича- Мичино позориште” са којом још
увек радим и планирам нове пројекте. Наш професор
Владимир Јевтовић увек нас је охрабривао да радимо
дечје представе. Сећам се његовог коментара да је представа Позоришта “Пуж” Свирано де Бержерак једна од
најбољих које је гледао те године. Хоћу да кажем, ми
нисмо имали отклон према дечјем позоришту. Благонаклоно смо гледали на рад у позоришту за децу, барем
они које ја знам. Свако друштво мора систематски да
се развија, а у дечјим позориштима школује се публика за вечерња позоришта. Нажалост, у нашем друштву

дечјим позориштима није дат довољан значај. Верујем
да ће се то променити.

Да ли сте током студија учили како се глуми за децу?
На Факултету драмских уметности пролазимо
кроз све што потенцијално можемо да сретнемо у
каснијем професионалном животу. Наравно да су ми
старије колеге с којима сам глумио у “Радовићу” веома помогле да остварим лик. Имао сам прилику да
радим са Бранком Коцкицом, мислим да та чињеница
објашњава саму себе.

О чему се највише води рачуна кад се игра пред дечјом
публиком?
О ономе што је договорено на пробама и о идеји
која треба да се спроведе. Мислим да је одговорност
појачана чињеницом да су ваша публика деца. Деца захтевају повлашћену позицију у друштву и ми као старији треба да их сачувамо. Да верујемо, макар на сцени, у љубав, храброст, поштење, пријатељство... Нека
њихова почетна позиција у будућности буде за корак
боља од наше – то је већ успех.

ИС ТОРИЈСКА

Приредила > Исидора Поповић
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Пише > Јасмина Латиновић

У поводу 100 година УДУС-а

Снага глумачке части

Н

а истеку године у којој је обележена стогодишњица Удружења драмских уметника Србије, привилегија је имати
на увид Фонд под називом Удружење глумаца Краљевине Југославије, који је у поседу Историјског архива Београда.
На основу Записника о преузимању, надлежном Архиву је
предато на чување и манипулицају 47 књига и више од 50 кутија различитог садржаја.
Анализом деловодних протокола1) може се установити да
је Удружење имало своје секције у Осијеку, Бања Луци, Нишу,
Крагујевцу, Херцег Новом, Белој Цркви, Петровграду, Сомбору, Сенти, Загребу, Вараждину, Љубљани, Цетињу, Скопљу, Марибору, Сарајеву. Дунавска Бановина – Нови Сад такође је била једна од секција Удружења глумаца Краљевине Југославије.
Деловодни протокл централне управе сведочи о разним
препискама које је руководство Удружења водило са надлежним
иснтитуцијама али и појединцима. Занимљиво је истаћи да се у
то време свака Молба/Захтев за пријем у чланство Удружења глумаца Краљевине Југославије заводила појединачно. Пажљивим
ишчитавањем читалац би могао сазнати имена глумаца која су
нашла “упориште” у овом Удружењу – Јелена Пустај, Видосава
Фазковска, Крста Радовановић, Катица Анђелковић, Драгољуб
Анђелковић, Милутин Средоч, Стеван Грбић, Есад Казановић,
Душан Станојевић и други.
1) Фонд број 1103 Удружење глумаца Краљевине Југославије, Деловодни протокол инвентарни број 2465 1929–1932; Деловодни протокол инвентарни број
2466 1932–1934, Деловодни протокол инвентарни број 2468 1936–1938
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Да је Удуржење заиста помагало своје чланове
потврђује чињеница да извесни Алберт Херберман,
судећи по деловодном броју 420, Дописом број 47 од
7. 12. 1936. тражи помоћ из Фонда за брзу помоћ да би
могао да отпутује. Одмах сутрадан, дакле 8. 12. 1936,
одобрен му је зајам у висини 100 динара за брзу помоћ.
Претрагом Деловодника наилазимо на занимљив
податак да су чланови често од Удружења тражили
одређену суму новца као “позајмицу”, што је уредно
поименце заведено. Из деловодника се може сазнати
и то да су појединци одбијани јер нису претходно позајмљену суму уредно вратили.
Познато је да су глумци одувек припадали повла
штеној категорији људи, који су били цењени у свом
послу и јавности, а као такви имали су различите врсте повластица. Томе сведочи податак из Деловодника2) на основу којег се утврђује да су глумци, на основу
чланства у Удружењу, могли имати и субвенционисане
карте за вожњу железничким саобраћајем. Пример је
молба која је упућена, посредством Удружења, генералном директору Државне железнице:
Молим генералноиг директора државне железнице
да изда повластице у !/2 цене г. Рајчехоту са женом и једним чланом, што је и одобрено Решењем Министарства
саобраћаја број 16727. – повластице уручене имаоцу.
Из Деловодника3) под редним бројем 700 сазна
јемо да је и Народно позориште Дунавске бановине у
Новом Саду упутило надлежном Министарству Допис
број 241 од 27. 2. 1937, у коме се, између осталог, тражи да се глумцима запосленим у новосадском позоришту омогуће повластице за превоз.
Чланови Удружења могли су бити ослобођени и
градског намета. Под редним бројем 130 Деловодни2) Фонд број 1103 Удружење глумаца Краљевине Југославије, инвентарни број 2466, редни број 20
3) Фонд број 1103, Деловдни протокол, 1936–1938, инвентарни број
2468

ка Удружења глумаца Краљевине Југославије4), наводи се Молба градском поглавару – Земун, да ослободи,
два представника, таксе у корист оболелих глумаца. У
наставку се јасно види да су предложени ослобођени
градског намета од 5%, одобрен му паушал 30 динара
по претстави.
Судећи по преписци из Деловодника под бројем
336, која је вођена у периоду 1–22. јун 1938. и насловљена на Централну управу Удружења глумаца,
наведена је чињеница да су надлежни у Удружењу на
различите начине излазили у сусрет не само својим
члановима него и запосленима у другим установама
и институцијама.
Сарадња и преписка вођена је са Комитетом за
културу и уметност ФНРЈ, Министарством просвете
Србије, Министарством унутрашњих послова ФНРЈ,
Подружницом савета просветних радника у Загребу,
Народним позориштем Дунавске бановине (у преписци под бројем 305 позориште тражи повластице
од 50% за превоз позориштних ствари од Беле Цркве
до Велике Кикинде). Постојала је кореспонденција са
Војвођанским народним позориштем, Српским народним позориштем у Панчеву, народним позориштима у
Сомбору, Крагујевцу, Београду, Цетињу, Скопљу, Бањој
Луци те Народним позориштем Моравске Бановине у
Нишу, Народним казалиштем у Вараждину и Загребу,
Народним гледалишчем у Марибору и Коларчевим
народним универзитетом.
Удружење је финансијску али и разнолику уметни
чку подршку пружало својим секцијама у унутрашњости.
Народна књижевна читаоница у Шапцу5) замолила је
мали прилог у новцу или у књигама за приредбу дана
књиге 24. 5. 1939. године. Удружење одговара: Народној
књижници и читаоници Шабац – достављају се “Позо4) Фонд број 1103 Удружење глумаца Краљевине Југославије, инвентарни број 2466, редни бро 130.
5) Фонд број 1103, удружење глумаца Краљевине Југославије, Деловдни протокол централне управе удружења глумаца, 1938–1939,
деловодни број 1127.
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риште” и “Јоаким Вујић” на поклон за прославу и напредак нашег села.
Удружење је подржало и Савез бугарских артиста
у Софији, који је послао позив за претставнике Удружења глумаца да узму учешће на XIX редовном конгресу који ће бити јубиларан а који ће се одржати 23. VI
1945. у Софији. Савез трезвене младежи Београда, у
преписци под бројем 232, позива чланове Удружења
да присуствују свечаној академији трезвености дана
3. 7. 1938. године, а постоји и преписка са Соколским
друштвом Београда. Удружење се дописивало и са Државном хипотекарном банком као и са Акционим одбором организације државних службеника.
Чувена глумица Рахела Ферари, својим потписом код деловодног броја 666), тражила је од Удружења извесну своту новца за личне потребе, што јој је
и одобрено 28. јуна на пленарној седници од 19. и 20.
јуна 1939. Исту врсту финансијске помоћи тражио је
од Удружења и редитељ Бојан Ступица.7)
Фонд Удружење глумаца Краљевине Југославије
поседује и Дневник V за период 1936–1937. године,
инвентарни број 2475, где је списак глумаца који су
на разне начине “требовали” новац од Удружења. Занимљива је колона под називом “Konten-beyeichnung”,
по којој се јасно види име оног ко је посудио новац али
занимљив је опис његовог задуживања и враћања – глумачка реч. Дневник је био документ у којем је вођена
евиденција о чланарини, чланарини пензионера, позајмицама, уписнинама, разним приходима, исплаћеним потпорама, набавци огрева и друго.
Дневник IX са инвентарним бројем 2479 у ком је
обухваћен период од 1939. до 1941. има низ занимљивих уписа као што су: ми и ви, привремени рачун, трош6) Фонд број 1103, удружење глумаца Краљевине Југославије, Деловдни протокол централне управе удружења глумаца, 1938–1939,
стр. 7.
7) Фонд број 1103, удружење глумаца Краљевине Југославије, Деловдни протокол централне управе удружења глумаца, 1938–1939,
деловодни број 337.

Дневник V за период 1936–1937. године

кови одржавања, хартије од вредности, 5% од хонорара,
добротвори, чиста имовина, дужници, кирија од куће,
украден новац.
Неки од ових занимљивих израза директно упућују
на чињеницу шта су запослени радили и како су распоређивали “прилив нивца” у Удружењу, али одређени изрази су крајње нејасни и недокучиви (ми и ви),
јер тешко је доконати које би значење у финансијском
смислу ова одредница могла да има.
Дневник вођен од 1940. до 1947. са инвентарним
бројем 2486 у себи “крије” занимљивости попут “изравњења трошкова” у локалима и ресторанима: Руском цару, Слободи, Трокадеру, Еспленади.
Удружење глумаца секција Београд, књига под
бројем Ц 194, вођена је од 1944. до 1946, инвентарни
број 2500. Занимљив је сам начин вођења ове књиге,
али и већ унапред одштампане рубрике које су обухва
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Удружење глумаца секција Београд, књига под бројем Ц 194

ћене овим дневником. Чланови секције могли су обавити уплату или исплату за: члански улог, чланарину
за потпорни фонд, посмртнину, заосталу чланарину, за
суделовање, привремену позајмицу, прилог секцији, дуг
секцији из (одређеног) месеца, чланарину за читаоницу, за дрва и угаљ, за болеснички фонд... ту су и уплате
познатих београдских трговаца попут Владе Теокаревића, Владе Митића, браће Леви, Вељка Петровића...

Треба додати да је у то доба позната Митићева
робна кућа своју робу продавала члановима овог Удружења на глумачку реч.
Да је Удружење несебично, кад год је требало,
финансијски помагало своје чланове показују књиге
“Привремене позајмице”8) и “Књига брзих позајмица”9).
Благајник је педантно поименце уписивао глумце који
су позајмили одређену своту новца и наводио у ком месецу су паре “уручене”. Позајмљена свота најчешће је
износила од 100, до највише 2.000 динара.
Дневник III, Централне управе удружења глумаца вођен од 25. 8. 1934. до 8. 8. 1935,10) потврђује низ
занимљивих закључака који се лако могу извести из
ове специфичне финансијске преписке. Фасцинантан
је и податак да су на крају овај финансијски Дневник,
својим потписом потврдили, поред секретара Удружења и претседник Управног одбора као и претседник
Надзорног одбора.
Поред многобројних позајмица које је Удружење
уступало глумцима-члановима, ово Удружење издвајало
је динар и за Пензиони фонд. Удружење је дефинитивно водило бригу о својим члановима, те се у Дневнику
благајне11) види да су издвајали значајна средства и за
Комфор лекарима као и за Лекове по рецепту и другу
врсту медицинске помоћи својим члановима. Дневници потврђују да су, и у предратном времену, Удружења
поседовала привремени рачун на који су депонована
средства неопходна за пословање удружења.
Колона под називом “konten-bezeichnung” јасно
показује како се одвијао “прилив” али и “одлив” новца Удружења.
8) Фонд број 1103, Удружење глумаца Краљевине Југославије, инвентарни број 2496, од новембра 1935. до новембра 1939.
9) Фонд број 1103, Удружење глумаца Краљевине Југославије, инвентарни број 2495, од 1934. до 1935.
10) Фонд број 1103, Удружење глумаца Краљевине Југославије, инвентарни број 2473, стр. 1– 220.
11) Фонд број 1103, Удружење глумаца Краљевине Југославије, инвентарни број 2473, стр. 112–113.

М
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еђу актима из предмета по деловодном
протоколу Удружења глумаца свакако је
данас један од најзначајнијих Допис од 15.
августа 1920. упућен Браниславу Нушићу у коме
га именују почасним чланом. Писмо је упућено Књижевнику и начелнику уметничког оделења
Министарства просвете, у пензији “Захвалношћу
према човеку који је се свим силама и вољом бдио
за наш сталеж изналазећи увек на судет нашим
оправданим тежњама и као јавни радник и начелник уметничког Оделења Министарства просвете” на петој делегатској скупштини одржаној у
Сплиту 5, 6. и 7. јула 1920. године изабрала вас
је за свог почасног члана Удружења глумаца Срба
Хрвата и Словенаца. Живели!

У педантно вођеном Дневнику касе12) таксативно се, по месецима, наводи “одлив” средстава из касе (буџета) Удружења. Тако је само у јануару издвојено за “кирију”, “маст за под”, “огрев”, “чланарина за
пензионерке”, што упућује на чињеницу да се новац
од чланарине Удружења трошио за своје пензиониса12) Фонд број 1103, Удружење глумаца Краљевине Југославије, инвентарни број 2493, бр. 21, Дневник касе од 1. 3. 1935. до 24. 1. 1940.

не чланове, за поштарину, одржавање хигијене, плату
секретару, као и хонорар позоришном благајнику, награду послужитељу, плату послужитељу. Купован је и
материјал за пословање попут “депеша за јубилеје” и
“индига за мастило”...
У великој мери Удружење је издвајало, путем Контролника благајне13), значајна средства за репрезентацију. Тако је новац регуларно “одлазио” у тада али и
данас познату београдску кафану “Руски цар”, “Гранд
хотел” у Осијеку, Хотел “Слобода” у Сомбору, Н. Пивара у Загребу, “Рабарет бар” у Загребу, “Три шешира”
у Суботици, “Одеон бар” у Љубљани.
Све у свему овај богат фонд представља одличан
темељ за даље, студиозније истраживање, али може
бити и занимљиво штиво за неки другачији приступ
у односу на научни, јер је очигледно да се проблеми
запослених у театру онда и данас не разликују много.
13) Фонд број 1103 Удружење глумаца Краљевине Југославије, инвентарни број 2483, бр. 21, Контролник благајне, централна управа
уметнички отсек, артистички отсек, од 1935. г. до 1936. године
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Из преосталих соколских архива

Соколско луткарство
у Југославији

Г

ашењем соколских друштава 1941. године, углавном су уништени и соколски архиви (такав је случај у Новом Саду и Војводини). После Другог светског рата наставља се њихова делатност кроз оснивање
спортских друштава и клубова, односно самосталних
луткарских и драмских позоришта. У новије време поједина спортска друштва враћају своја соколска имена,
настоје да поврате имовину, али из својих делокруга
бришу све позоришне активности...
Подсетимо се, укратко, историјата соколских
друштава код нас.
Соколско луткарство, баш као и сам соколски покрет, основано је у Чешкој, одакле се пренело на све
словенске народе, односно њихова соколска друштва.
У историјама луткарства у Чешкој, соколско луткарство добило је место које заслужује1), што, нажалост,
није био случај и у другим историјама луткарског позоришта.
1) Видети: Jindřich Veselý, Marionnete et Guignols en Tchecoslovaquie,
L’ Institut Masaryk pour l’ Education populaire, Praha 1930; Jan
Malik, Loutkařstvi v Československu, Praha 1948; Jaroslav Bartoš,
Loutkařska kronika. Kapitoly z dĕjin loutkařstvi v českých zemich, Praha
1963; František Sokol, Svĕt loutkoveho divadla, Albatros, Praha 1987;
Alice Dubska, Dvĕ století českého loutkářstvi. Vývojové promĕny českého
loutkového divadla od poloviny 18. stoleti do roku 1945, Praha 2004.

У Прагу је почетком ХХ века Просветни савез
основао Луткарски центар, за чијег је председника
изабран Јиндржих Весели (Jindřich Vesely)2). Од 1925.
луткарство је добило и службено покровитељство кроз
Луткарски савет у Институту за народно образовање.
Није се заборављала улога коју је луткарство одиграло
у буђењу националне свести чешког народа.3) Плодно
тло за свој развој луткарство је имало у удружењима
као што су “Соко”, Савез радничких гимнастичких клубова, Католичко гимнастичко друштво “Орао”, па чак
и у Чехословачкој војсци. У раздобљу до 1936. ове организације основале су више од 1350 луткарских дружина. Тај покрет је окупљао аматере али је био добра
основа за будуће професионалне луткарске сцене.4)
И соколске марионетске сцене у Словенији настале су по узору на чешке. У почетку су деловале при
друштвима “Чешка обец” (Česká obec). Еди Мајарон
2) На сајту Jindřich Veselý – Wikipedie.html помиње се да је Весели био
саоснивач Чешког савеза пријатеља луткарског позоришта (Český
svaz přátel loutkového divadla). У Прагу је 1929. основан Међународни луткарски савез (UNIMA), чији је први председник био Ј.
Весели.
3) Исто, стр. 118.
4) Исто, стр. 119.
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наводи да су прве луткарске представе на словеначком језику, при Соколском друштву, игране на сцени
мариборског клуба “Чешка обец”, 1922. године.5) У
Љубљани је “Чешка обец” изводила луткарске представе претежно на чешком језику, иако на соколским
сценама. На овој сцени је 1927. заиграла луткарска
група “Сокола” коју је до Другог светског рата водио
Јозо Зидарич. На другој соколској сцени, “Народни
дом”, од 1929. до почетка Другог светског рата, соколе је водио Векослав Ковач. Број сцена је растао, тако
да их је у Словенији до 1938. било близу педесет, а на
тлу бивше Југославије преко деведесет.6)
Мајарон се позива на Историју словеначког луткарства Хелене Вердел.7) На њу се, углавном, ослањају
и други: Ајда Тепина, у дипломском раду “Луткарство
у Словенији”8) и Петра Собочан, у дипломском раду
“Развој луткарског позоришта у Словенији”.9)
У Државном архиву Словеније у Љубљани, у архиву Сокола, односно у кутији “Соколско луткарство”,
налази се Попис стања на дан 30. децембар 1938. године. Према том попису, у Југославији је било укупно 117 луткарских позоришта10). Број 65 куцан је два
пута, тако да на списку има, у ствари, 118 луткарских
позоришта. До редног броја 94 списак је куцан на писаћој машини, а потом је исписан рукописом, најпре
плавим, а потом и црним мастилом. На свим страни5) Edi Majaron, “Sokolsko lutkarstvo”, u: Edi Majaron, Vera u lutku (sa
slovenačkog preveo Milan Mađarev), Otvoreni univerzitet, Subotica/
Međunarodni festival pozorišta za decu, Subotica i Pozorišni muzej
Vojvodine, Novi Sad 2014, str. 63.
6) Исто, стр. 63.
7) Helena Verdel, Zgodovina slovenskego lutkarstva, Ljubljana 1987.
8) Ajda Tepina, Lutkarstvo v Sloveniji, diplomsko delo, Univerza v Ljubljani,
Fakulteta za družbene vede (mentor: red. prof. dr Aleš Debeljak),
Ljubljana 2010.
9) Petra Sobočan, Razvoj lutkovnego gledališča na Slovenskem, diplomsko
delo, Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta, Oddelek za prešolsko
vzgojo (mentorica: doc Sabina Šinko), Maribor 2012.
10) Lutkovna gledališča. Stanje 30. XII 1938. Arhiv Slovenije, u daljem
tekstu: AS, 641, 37.

цама има каснијих дописивања руком и мастилом, а
поједине бројке су заокружене црвеним мастилом.
Вероватно је према овом попису прављен неки други,
тако да су са њега издвајана нека соколска друштва.
О раду соколских позоришта лутака у Краљевини
Југославији редовно је извештавала Соколска просвета
(весник просветног одбора савеза Сокола Краљевине
Југославије, месечни прилог Соколског гласника). Соколска просвета, од другог броја за 1932. годину, текстом “Позориште лутака и његова организација у соколским друштвима” (стр. 56), покреће нову сталну
рубрику о позориштима лутака, под истим називом.
У Соколској просвети објављивани су прилози о
раду позоришта лутака, о њиховом значају (о психолошкој и васпитној важности), али су давани и неки
практични савети: како се израђује “примитивна” позорница, односно како се прави покретна позорница
(са техничким цртежима), како се облаче поједине
лутке (у првој групи су: цар, царевић, принцеза, витез,
а у другој: вештица, ђаво, добар дух, вила); технички
савети о ацетиленском осветљењу за позориште лутака; савети за покретање марионета (са техничким
цртежима); о електричном осветљавању луткарских
представа помоћу акумулатора; о механизму за покретање лутака; о техници лутке – прављење трупа,
ногу, тела итд. (са доста техничких цртежа); како направити месец на позорници; како направити лутку
змаја; о завеси као елементу позоришта лутака; о изради намештаја за лутке од прућа; о изради ограда и
других реквизита; о ручним луткама, којима се глуми
пред децом у природи...
У два наставка објављен је прилог Јозе Зидарича о историји луткарства међу словенским народима
(бр. 5, мај 1937; бр. 6, јуна 1937). У четири наставка
објављивани су “Савети у вези са режијом луткарских
представа” Мирка Михалџића (бр. 5, мај 1938; бр. 6,
јун 1938; бр. 7, септембар 1938; бр. 8, октобар 1938).
Више пута је писано о “препорученим комадима за
извођење и луткарским књигама”, односно о луткарској литератури (на пример: бр. 6, јун 1936; бр. 9–10,
нов.–дец., 1938).
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У књизи Милоша Станојевића Приручник за соколски просветни рад, детаљно су обрађене јединице:
“Редитељ соколског позоришта”, стр. 19–20; “Изве
стилац за луткарско позориште”, стр. 21; “Позоришна дела”, стр. 34; “Претставе са луткама”, стр. 34–38;
а на крају је дат “Избор и списак дела за позориште
лутака”, стр. 110–113.
“Редитељ соколског друштва има у просветном
одбору колико тешку толико и деликатну улогу. Он
је у исто време и редитељ и глумац, а често и реквизитер и шаптач. Док не створи око себе једну повећу
групу људи, мора у самом почетку обављати већи број
дужности.”11)
“Уз помоћ претседника просветног одбора, а исто тако и уз помоћ начелника друштва, редитељ проналази чланове соколског позоришта. Свакоме може
доделити само оно што може да савлада, што му по
урођеном темпераменту одговара. При томе редитељ
са браћом и сестрама позоришног отсека поступа другарски и целу акцију изводи са њима споразумно.”12)
Из наведеног се види да соколска позоришта
нису имала сталне чланове, већ да су се у њега укључивали по потреби и по афинитетима чланови соколских друштава.
“Преко позоришта са луткама најлакше и најбоље
се врши пропаганда за Соколство код школске деце и
омладине уопште. Што је важно да се истакне, то је да
за ову врсту рада не треба чинити никакве материјалне
издатке. Напротив, луткарско позориште је увек способно да само себе издржава, па чак да доноси и један
сталан приход друштву.”13)
“Соколске претставе са луткама углавном су намењене деци и нараштају. Ово зато што се помоћу
њих долази ближе дечијој и уопште младој души. По11) Милош Станојевић, Приручник за соколски просветни рад, Просветни одбор Савеза Сокола Краљевине Југославије, Београд 1940,
стр. 19.
12) Исто, стр. 19–20.
13) Исто, стр. 21.

моћу лутака изражавају се поуке што их иначе деца
у једном сувом облику, у виду предавања или говора,
неби никако примила. Од лутака деца радо примају и
савете и прекоре. Оно што лутке кажу на сцени то деца потпуно верују и незаборавно задржавају у себи.”14)
Како би се Соколска друштва што боље организовала када је у питању оснивање и вођење луткарских
секција, одсека и позоришта, сачињен је Правилник
отсека позоришта с луткама соколског друштва, који
је усвојен на седници Извршног одбора Савеза Сокола Краљевине Југославије, 1934. године, па је, као такав, обавезан за све јединице у Савезу (како стоји у
последњој, завршној одредби). Правилник има 12 одредби, на пет куцаних страница. Остављан је простор
да се упише сваки основани одсек. У првој одредби се
наводи његово име, уз напомену: да је у дисциплинском погледу одсек подређен друштеној управи Просветног одбора, у соколско-васпитном погледу, док је
уметнички самосталан. Седма одредба наводи дужно
сти управника (или прочелника) луткарског одсека. Он
управља целокупним уметничким и техничким радом
позоришта. Његова дужност је да се стара о томе да
се рад позоришта одвија у васпитно-соколском духу и
да буде на уметничкој висини. Управник врши и дужност драматурга и по могућности саставља изворне
игре, набавља подесне комаде, изворне и преведене
и води рачуна о томе да репертоар позоришта буде
припремљен пре почетка сезоне. Вршећи и дужност
редитеља, управник води и сав рад око увежбавања и
извођења појединих игара (кретање лутака, сценски
ефекти и др.), држеће се при томе прописа са позоришног реда ( 11).15)
Поред овог Правилника, постоје и Пословници о
раду појединих луткарских одсека и пододсека соколских друштава. Круна је Статут Југословенског луткарског савеза, са седиштем у Љубљани. У њему је, већ
14) Исто, стр. 21.
15) Правилник отсека позоришта с луткама соколског друштва, AS
641, 55, 62 33, str. 3.
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Луткарски одсек 1926. године
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Луткарска школа 1933. године

у члану 2. јасно изражена намера ЈЛС да шири и негује
југословенску луткарску уметност, која ће оживљавати наше народне песме, бајке... ЈЛС је основан да
обједињује сва луткарска позоришта у Југославији у
велику и моћну заједницу с истим циљевима, који су
подупрти стремљењем ка уметничкој целини. Потом,
ЈЛС треба да шири занимање за луткарску литературу
и да оснује нова позоришта. Чланом 3. су предвиђене
и друге активности ЈЛС: а) да приређује течајеве, изложбе, предавања, представе о гостовања; б) да издаје
своје стручно гласило; ц) да издаје књиге, брошуре и
тисковине.16)
Соколска друштва Краљевине Југославије била
су подељена на 25 соколских жупа. Према мапи која
16) Статут Југословенског луткарског савеза: AS 641, 55, 62 34; 62 36

је сачувана у Архиву Словеније, на броју један (1) налази се соколска жупа Бања Лука, соколска жупа Београд је на броју два (2), соколска жупа Крагујевац на
броју седам (7), соколска жупа Ниш на броју дванаест
(12), соколска жупа Нови Сад на броју тринаест (13),
соколска жупа Ужице на броју двадесет два (22) и соколска жупа Велики Бечкерек на броју двадесет четири (24).17)
Издвајајући седам (7) од двадесет пет (25) соколских жупа, настојали смо да издвојимо српске од
осталих, али то је механичка и вештачка подела која
17) Списак је, очигледно, према абецеди. У прилогу је мапа Краљевине
Југославије са уписаним бројевима соколских жупа, као и са обележеним границама (најпре државним, потом границама између
бановина, а потом и соколских жупа): AS 641, 37, 4502
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препознаје, у ствари, данашње републичке/државне
границе. У време Краљевине Југославије тај простор
није био национално ограничен, а самим тим ни деловање појединих народа у поменутим соколским жупама, односно соколским друштвима, па и у соколским
луткарским позориштима. Додали смо нашем списку
Соколску жупу из Бања Луке (јер луткарско позориште
постоји у њој и данас и несумњиво припада корпусу
српских луткарских позоришта), а могли бисмо, по
сличном основу (јер су их оснивали, водили, у њима
учествовали и припадници српског народа) додати још
нека соколска друштва и њихова луткарска позоришта
(рецимо у Подгорици, Српској Моравици, Дубровнику, Осијеку, Скопљу, Сарајеву, Мостару, као и у неким
другим местима у Босни и Херцеговини).
Ипак, попис стања луткарских позоришта, на дан
30. децембар 1938, једини који је сачуван18), послужио
нам је као полазна основа за преглед српског сокол
ског луткарства.
Према овом попису, на редном месту 17 је Соколско друштво Суботица – матица, са својим луткарским
позориштем; на редном месту 25 је Соколско друштво
Београд I, са својим луткарским позориштем; на редном месту 41 је Соколско друштво Бања Лука (са напоменом да њено луткарско позориште “не делује”);
на редном месту 45 је Соколско друштво Тител и његово луткарско позориште; на редном месту 46 је Соколско друштво Нови Сад и његово луткарско позориште; на редном месту 60 је Соколско друштво Земун
и његово луткарско позориште; на редном месту 64 је
Соколско друштво Крагујевац и његово луткарско позориште; на редном месту 65 (очигледна је грешка у
куцању, два пута је написан овај редни број, треба број
66) стоји Соколска жупа Вел. Бечкерек (у загради је,
црвеном оловком, дописано: Петровград) и његово
луткарско позориште; на редном месту 85 налази се
Друштво “Мајка Југовића” из Сремске Митровице са
18) Lutkovna gledališča. Stanje 30. XII 1938. Arhiv Slovenije, u daljem
tekstu: AS, 641, 37

својим луткарским позориштем; на редном месту 101
налази се Соколска жупа Београд са својим луткарским позориштем; на редном месту 103 налази се Соколска жупа Ниш са својим луткарским позориштем;
на редном месту 106 налази се Češka obec у Београду,
са својим луткарским позориштем. Списак је 1941. године проширен, па је црним мастилом дописано, на
редном месту 108 Соколско друштво Црвенка и њено
луткарско позориште; на редном месту 113 је Соколско друштво Велика Кикинда и њено луткарско позориште, а на редном месту 114 је Соколско друштво
Сомбор и његово луткарско позориште.19)
Додајмо овом списку Соколско друштво
Скопље-Матица, чији је рад обновљен 1919, односно
жупу “Краљевић Марко”, која је обухватала Македонију,
Косово и Метохију, а основана је 1923. На почетку су у
саставу ове жупе била друштва из Скопља, Призрена,
Куманова, Штипа и Битоља. До 1937. број друштава се
повећао на 32. Соколско друштво Скопље-Матица се
1927. уселило у соколски дом Краљевића Томислава.
У дому су радили соколска књижница, музика, драмски, трезвењачки, стрељачки и коњички одсек, али и
луткарски одсек.20)
Према овом списку, број луткарских позоришта
(секција, одсека), при српским соколским друштвима је петнаест (15), што је, у односу на горе поменуту
бројку од 118 луткарских позоришта у Краљевини Југославији, заиста мали број. При том, активност већине
поменутих луткарских секција или одсека била је слаба, краткотрајна; недостају извештаји о њиховом раду,
па и резултати – луткарскe представe, односно потоњe
представе професионалних луткарских позоришта.
19) Исто.
20) Годишњи извештај о раду Соколске жупе Скопље у току радне 1934.
године, Скопље, марта 1935, стр. 6; Мирко Ф. Јовановић, “Соколство у
Јужној Србији од ослобођења до данас”, Уредио проф. Богољуб Крејчик, Јужна Србија, Београд 1937, стр. 78; Саша Недељковић, Соколи
у Старој Србији, Пројекат Растко (Матица) Соколска књижница.
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БАЧКА СОКОЛСКА ЖУПА / СОКОЛСКА ЖУПА
НОВИ САД
Бачка соколска жупа образована је у Новом Саду и обухватала је читаву Бачку. Жупа је добила назив
“Соколска жупа Нови Сад”, према Закону о Соколима
Краљевине Југославије (од 5. децембра 1929). Овај назив
задржао се до 1941. Живко Бајазет био је први старешина, кратко време, до 1921, када је старешина постао
др Игњат Павлас и остао на том месту све до 1941. За
првог начелника Жупе изабран је Јован Тотовић, а од
1920. то је био Милан Тодоровић. Приликом формирања ове Жупе постојало је 12 соколских друштава. До
1941. број друштава је нарастао до 59. Жупски слетови били су врло важне активности. Слет нараштајаца
у Суботици одржан је 1922, а покрајински слет, такође
у Суботици, био је 1936. Изабрани чланови Жупе узимали су учешћа у свим покрајинским и свесоколским
слетовима у Београду, Љубљани, Прагу и Софији.
Жупа Нови Сад била је врло велика. Подаци говоре да је у Жупи било 58 друштава и 29 сеоских чета. До
1914. радила су следећа друштва, која су била активна
до 1941: Сремски Карловци (1904) са 780 чланова; Нови Сад (1905) са 1577 чланова; Ада (1913) са 203 члана;
Мол (1913) са 203 члана; Петроварадин (1913) са 638
чланова; Стари Бечеј (1913) са 1386 чланова, те Стари
Футог (1907) са 216 чланова и Србобран (1910) са 613
чланова. После 1919. настала су сва остала друштва:
Тител, Товаришево, Суботица, Сомбор, Жабаљ, Врбас,
Бачка Паланка и друга. У 1920. години оснивају се соколска организација у Чуругу, Сенти, Бачком Градишту
и Бачком Петровцу. Сва остала соколска друштва настала су у периоду 1920–1935. Најстарије сеоске чете
у Бачкој, које су настале после 1925. године: Дероње
(1926), Светозар Милетић (1931), Сонта (1930) и Степановићево (1930).21)
21) Велимир Шешум и Зоран Милошевић, “Соколски покрет у Војводини од 1869. до 1945. године”, стр. 16, на сајту: www.fiep-serbia.net

Луткарске одсеке имала су Соколска друштва у
Новом Саду и Тителу, Апатину, Сомбору и Мошорину.
У Извештају о раду соколске жупе Нови Сад за 1936. годину, који је објављен 1937. стоји податак:
“У овој години одржан је први жупски луткарски
течај и основано је позориште у Апатину, а ради се на
оснивању позоришта у Сомбору и Мошорину. Пет позоришта лутака, колико их до сада има, имају 71 члана,
а приказују већином комаде издате од СПО и комаде
прочелника луткарских отсека у Тителу и Суботици,
браћа Мирка Михалџића и Отона Томандла. Морамо настојати да се што више ових позоришта оснује,
јер ће нам она много помоћи у васпитању деце и нараштаја, који се може употребити за рад у луткарским
отсецима.”22)
Исти је известилац, Светислав Марић, и следеће
године. У свом извештају за 1937. годину он истиче:
“Позоришта лутака су још у почетку свога рада, има их свега 7 и она добро раде. Због потребног
стручног знања она ће се организовати спорије али
солидније.”23)
Следеће године (1938), сачињен је само један свеобухватни извештај, у коме се наводи да је известилац
за луткарска позоришта био Борислав Костић, тадашњи
прочелник Позоришта лутака у Новом Саду.24)
Још мање је информација о луткарству у извештају
за 1939. годину. У оквиру просветног рада само се помиње и рад позоришта с луткама.25)
Прочелник луткарског одсека у Соколском
друштву у Тителу био је Мирко Михалџић, који је за22) Светислав Марић, “Извештај о раду СПО”, Извештај о раду соколске
жупе Нови Сад за 1936. годину, Штампарија Браће Грујића, Нови
Сад 1937, стр. 35–36.
23) Светислав Марић, “Извештај о раду СПО”, Извештај о раду соколске
жупе Нови Сад за 1937. годину, Штампарија Браће Грујића, Нови
Сад 1938, стр. 29–30.
24) Извештај о раду соколске жупе Нови Сад за 1938. годину, Штампарија Браће Грујића, Нови Сад 1939, стр. 22.
25) Извештај о раду соколске жупе Нови Сад за 1939. годину, Штампарија Браће Грујића, Нови Сад 1940, стр. 32.
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вршио Други савезни течај за позоришта лутака, писац
комада за луткарско позориште (од којих су најпознатији Голубан, игра у једном чину и Царева кћи), редитељ, аутор текстова о луткарству и сарадник соколске
штампе (Соколски гласник и Соколска просвета).26) О
самом луткарском позоришту у Тителу немамо информација.
Тителској општини припада и село Мошорин,
које је имало луткарску секцију при свом Соколском
друштву, која је основана 1937. И то је једина информација коју имамо о њој. Мошорин је између 1918. и
1922. био део Бачке жупаније, а између 1922. и 1929.
део Београдске области. Од 1929. до 1941. он припада
Дунавској бановини. Што се Сокола тиче, све време је
припадао Соколској жупи Нови Сад.

ЛУТКАРСКО ПОЗОРИШТЕ СОКОЛСКОГ
ДРУШТВА НОВИ САД
У Новом Саду је Соколско друштво основано
1905. године. Иницијативе су постојале још 60-их година XIX века: приликом оснивања “Прве новосадске
јахачке, веслачке и ватрогасачке задруге”, 1872. године (чији је оснивач био књижевник Лаза Костић), Лука Јоцић, угледни новосадски књижар, предложио је
да се Задруга назове Соко… На првој скупштини Уједињене омладине српске 1886. помиње се гимнастика
као важан елеменат прихваћеног програма. На трећој
скупштини Лаза Костић говори о здравственом стању
народа и залаже се за масовну примену телесног вежбања… На четвртој скупштини био је присутан изасланик чешког Сокола… Истакнути професор, културни и
јавни радник Тихомир Остојић, први наставник гимна
стике у Новосадској гимназији, почетком 1900. ствара
гимнастичко друштво Соко, које није добило дозволу
за рад… Тек 1905, када се у познатој новосадској ка-

фани “Бела лађа” састала група родољуба ради договора о оснивању Српског сокола, друштво је основано.
“Од оснивања 1905, па до престанка са радом
1941. године, Соколско друштво у Новом Саду, било је
најмасовнија и најјача организација за физичку културу и спорт, без обзира на верску, класну или националну припадност”, пише на сајту Соколског друштва
Војводине27).
Нису сачувани Извештаји о раду Соколског друштва Нови Сад за године 1930, 1931, 1932. Наводно су изгорели. Нема их ни у архиву Соколског друштва, ни у
Библиотеци Матице српске у Новом Саду. Постоје само извештаји за 1933. и 1934. годину. Сачувани су примерци Соколске просвете, која је излазила од 1931. до
1941. године (од броја 1, 1931. штампана у Новом Саду, од броја 1, 1935. до броја 3, марта 1941. штампана
је у Београду). У њима смо пронашли податке о оснивању, најпре луткарске секције, па луткарског одсека, а
онда и Позоришта лутака. Од оснивања, 1932. године,
до 1936, луткарско позориште је изводило представе
у дворани Соколског дома (који се налазио у згради
Матице српске, односно у приземљу десног крила), у
једном делу вежбаонице старе Соколане, која се тада
налазила у здању Марије Трандафил. (На месту старе Соколане сада је изграђено ново крило Библиотеке Матице српске.) Изградњом Спомен-дома, 1936.
године, Позориште лутака добило је своју наменску
сцену. У тој згради, позориште лутака (од 1968. Позориште младих) налази се и данас. Поред дворане у
средњем делу приземља, између великих, естетски и
архитектонски уређених холова, од 1991, Позориште
младих користи и велику салу на десном крилу, која
је некада била “репрезентативна дворана за свечане
скупове, популарне соколске академије, традиционалне свечаности и друге приредбе”28), а потом и позори
шна сцена Српског народног позоришта (1928–1981).
27) http://www.gimnastika-ns.rs/

26) Видети: З. Ђерић и Љ. Динић, Позориште лутака у Новом Саду/
оснивање...

28) Видети текст “Соколско друштво између два светска рата”, на сајту
Соколског друштва Војводине.

ФЕСТИВАЛИ

167 >

Пише > Лука Курјачки

28. међународни позоришни
фестивал Divadelnà Nitra

К

од нас не толико чувен, Диваделна Нитра је највећи
и најангажованији међународни позоришни фе
стивал у Словачкој, другим речима “словачки Битеф”. Нитра је име града у коме се одржава фестивал,
реч “divadlo” на словачком значи позориште, те би се
назив могао превести као “Позоришна Нитра”. Двадесет осми пут по реду, фестивал се ове година одвијао
од 27. септембра до 2. октобра под слоганом “Лица
слободе”. Програм фестивала састоји се од дванаест
представа, од којих су шест увек домаће тј. словачке.
Друга половина би ове године географски могла да се
одреди и као “позоришни фестивал Средње Европе”,
уз представу Човек из Подолска московског позоришта
Teatr.doc као изузетак. Прва чешка представа, тачније
опера Sternenhoch, свечано је отворила, а друга чешка
представа, пантомимични мјузикл Дубине, свечано је
затворила овогодишњи фестивал. У програму су још
по једна представа из Пољске, Мађарске и Немачке.
После увода, прелазимо одмах на тему овогодишњег програма, а то је “слобода”, што се често везује
са “интерактивним позориштем”. Ово истичем јер су

оба селектора, и за словачки и за међународни део
програма, истицали то као важно у избору представа.
Међутим, тога у већини или није било, или у свом изражају није дотакло “слободу” као појам. Због тога је
и употребљен термин “слоган” а не “тема” фестивала.
Рецимо, мађарска представа Без адресе (трупа STEREO
AKT, реж. Мартин Борош) у свом концепту има учешће
три групе публике у одређивању судбине три бескућника у Будимпешти, а испоставља се као едукативна
за ученике средњих школа у Мађарској, због тога што
је октобра 2018. живот на улици проглашен незаконитим. Публици се даје наизглед велика улога, требало би
да води живот сваког од три бескућника путем игрице
попут Монопола, али се током извођења испоставља
да је све предвиђено једном од две линије сценарија,
уз кратке лекције о стању бескућника у Мађарској. Колико год ово може бити корисно, то је или играње са
жељом за победом у виртуелној стварности (за активну
публику) или просто седење и слушање предавања (за
пасивну публику). Едукативни перфоманс Без адресе
је итекако информативан, али не и слободан за публи-
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ку. Друга отворено интерактивна представа – eu.genus
(трупа Мед и прах [Med a prach], реж. Андреј Калинка)
остварује сасвим супротан ефекат на публику. Публика може да уђе пола сата пре почетка изведбе, да
гледа како се намештају сценографија, шминка и пре
свега тон, а после представе гледаоци могу временски
и просторно неограничено да шетају сценом, која је
у једном делу постала галерија са скулптурама и инсталацијама, а у другом музички студио где се изводи
проба. Заправо, концепт eu.genusа је отворена проба у
уметничком студију, где публика уживо присуствује
раду и вежбању у студију, иако је с друге стране сам
перформанс прецизно режиран у такт све до отвореног краја без аплауза. Музичар-глумац у једном тренутку долази до просценијума као Хитлер, са црним
квадратом залепљеним испод носа као асоцијацијом,
и почиње својевољно да премешта неколико гледалаца
с једног на други крај сале. Свако ко није хтео могао је

то да одбије, али поента је у сатири честих агресивних
поступака према публици у савременим интерактивним представама, али и у могућности да се из другог
угла посматра сцена где се у сваком тренутку дешавају бар две одвојене радње. Након мултимедијалног
плесног мјузикл-перформанса остаје топао осећај пре
свега произведен енергијом плесача, музичара и једног
вајара (Juraj Poliak), од којих свако проба да учествује
у сваком виду уметности изведеном на сцени – плесач
свира, вајар глуми и прави маску глумцу на сцени, музичар изводи перформанс, а глумац покушава да ваја.
По форми свакако најинвентивнија представа од свих
виђених на овом фестивалу.
Сасвим је супротна ситуација у другој словачкој
представи, која би по форми могла да заличи на eu.genus
али је по квалитету најгора у читавом програму. У питању је Библија (позориште Aréna, реж. Растислав Балек), претенциозног и неинвентивног наслова, а таква
је и у изведби. Јурај Кукура, чувени словачки глумац,
чита са белог папира познате одломке из Библије, а у
паузама попут Џексона Полока баца крпе умочене у
боје по белом платну, што ни тад ни касније нема поенту. Притом, првих 40–45 минута половину сцене заузимају столице и контрабас гудачког оркестра, док се
путем звучника емитује снимљена музика. И, гле чуда,
баш док глумац надахнуто чита како Мојсије изводи
Јевреје из Египта, на сцену улази гудачки део Словачке
филхармоније и почиње концерт. Што се тиче интеракције, Кукура седа на ивицу сцене, чита део јеванђеља
као свештеник и кокетира с публиком. Нити сам раније видео поменутог глумца, нити сам седео у првим
редовима, али самопромоција у виду монодраме кроз
Библију деловала је очигледно. Ни “С” од “слободе” у
теми, нити повода за касније размишљање код публике.
Готово исто, уз нешто сложенију режију и добре маске
и костиме, постиже представа Баханткиње у режији истог редитеља, Растислава Балека. Поставља се питање
зашто су селектоване две представе једног редитеља, а
ниједна не дотиче много тему фестивала, нити се из-
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дваја по уметничкој вредности, напротив. Представа
Морално лудило (Prešovské národné divadlo, реж. Júlia
Rázusová) још једна монодрама која поставља још једно
питање за селекцију – зашто локално на интернационалном фестивалу? Почетак је и више него занимљив
јер кроз сјајну глуму и покрете, добијамо слику шовинистичког Словака са села који, пун предрасуда, говори
о разним европским народима, а касније, уз креативну
обраду звука, о томе како медији манипулишу људима.
Међутим, у другој половини све пада у воду јер се тема пребацује на убиство једног новинара у Словачкој
путем референци које ће не-Словаци тешко разумети. Једина представа позоришта домаћина фестивала,
Позоришта Андреја Багара у Нитри, а по роману Џозефа Хелера, истоимена је представа Квака 22 (реж. Ján
Luterán), такође збуњујућа, пре свега сценографски и
драматуршки. Радња се одвија свуда око и изнад публике, у просторима изнад сцене, који обично служе за

Из представе Библија, фото: Ctibor Bachratý

технику. Наизглед добро распоређена сценска радња
убрзо постаје константно окретање и извијање публике. Још већи проблем је адаптација овог иначе веома
сложеног романа, конфузна и слабо повезана, поготово
за оне који слушају енглески превод путем слушалица, до те мере да су многи од мојих колега критичара
у једном тренутку или скинули слушалице, или пре
стали да се муче и окрећу. Слична је ситуација и у већ
поменутој чешкој опери Sternenhoch (Опера Народног
позоришта Праг, реж. Michal Dočekal). Високобуџетно
и визуелно импресивно, написано на есперанто језику
(!), уз савремену електронску музику на сцени, али и
у плејбеку. На почетку делује “епски”, али испоставља
се да је савремено само љуштура, а на самој сцени је
просто класична опера обучена у гротескну одећу и
све досаднија како одмиче.
Сва срећа па се најбоље углавном чува за крај,
што је био случај и на овом фестивалу. Представа Ду-
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бине (трупа Wariot Ideal, заједничка режија тројице
перформера – Vojtěch Švejda, Jan Kalivoda, Jan Dörner)
неодољива је мешавина пантомиме уз живу музику са
традиционалним формама позоришта Далеког истока, нō драмом и индонежанским позориштем. Немо
извођење, где три извођача од почетка на сцену уносе
све што ће искористити на својим рукама и на својим
леђима, преко танке даске разапете између две столице, касније кулминира у самурајски вид опхођења и
ритуале са острва Бали, урађено на начин као да гледамо мајсторску чешку анимацију Јана Шванкмајера
и Јиржија Трнке уживо, на сцени. Притом све време
духовито, универзално и свима који укључе и емоције
у позоришту, и разумљиво и дирљиво. Као последњу
од “топ 3” представе овогодишњег фестивала у Нитри издвојио бих изузетно креативну луткарску представу Приче зидова (Bratislavské bábkové divadlo, реж.
Katarína Aulitisová). Настала на основу пет кратких

прича о зидовима и границама, ова представа на основу виспрене режије користи сваки реквизит и делове сценографије по неколико пута, а саму сценографију на различите начине у свакој од пет различитих
прича. Треба похвалити селекцију не само зато што
се ова представа најбоље бави темом слободе, већ и
за уврштање луткарске представе у главни програм,
мада би било још храбрије и боље да су Приче зидова,
а не чешка Есперанто опера, отвориле фестивал. Нажалост, иако често мислимо да смо позоришно савремени и свесни, на луткарске представе се у Србији и
даље већински гледа као на “оно за децу”. Зато хвала
фестивалу Диваделна Нитра што нам је дао прилику
да искусимо изведбу Братиславског луткарског позоришта, које је, барем судећи по реакцијама публике
разних старосних доба, успело да направи представу
за оне “од 7 до 77” година.
Од осталих представа треба поменути Човека из
Подолска (реж. Михаил Угаров и Игор Стам), забавну
и снажну. Ипак, сам текст, истоимена драма Дмитрија
Данилова – тренутно хит у руским позориштима – бо
љи је и инспиративнији од саме изведбе. Ту је и с јед
не стране занимљив комични перформанс Други есеј
о гимнастици (заједничка режија креативног тима
Hauptaktion из Минхена) који уназад кроз историју
описује немачку идеологију путем фасцинираности
гимнастиком, а с друге стране је аматерска верзија
представе Ein Sportstück редитеља Ајнара Шлифа по
тексту Елфриде Јелинек. Ту је и пољска представа Света Нудла (трупа Komuna Warszawa, реж. Агњешка Смочињска), која, упркос наизглед шокантом визуелном
изгледу и савременој музици на сцени, упада у сивило поменуте четири словачке представе. Хронолошки,
прва – Приче зидова – и последња словачка представа
– eu.genus – у програму, као и чешка пантомима Дубине, која је затворила овогодишњи фестивал, изазвале
су најснажнији ефекат и биле најзанимљивије по стилу и сценским решењима.
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Живот посвећен луткама
Владимир Влада Грубанов

(Зрењанин, 11. мај 1946 – 10. октобар 2019)

В

ладимир Влада Грубанов, дугогодишњи руководилац Луткарске сцене Народног позоришта “Тоша Јовановић”, преминуо је у Зрењанину 10. октобра 2019. после дуге и тешке болести. Рођен је 11.
маја 1946. у Зрењанину, где се и школовао.
Свој рад у култури започиње 1963. у родном граду
и делује кроз институције као што су Трибина младих,
Дом омладине, Центар за културу. Тај период обележили су изузетни успеси младих стваралаца омладинског
Драмског студија (двоструки победници на фестивалима омладинских позоришта Србије), победници на
југословенским фестивалима рецитатора уз низ награда на фестивалима у тадашњој Југославији. У Народно
позориште “Тоша Јовановић” долази 1978. као већ успешан организатор културних активности и покретач
манифестација посвећених афирмацији стваралаштва младих, а 1980. преузима руковођење Луткарском
сценом зрењанинског позоришта која убрзо доживљава
свој суштински препород. Висок професионални ниво, специфична луткарска естетика, иновативност, непресушна инспирација, те велика енергија и амбиција
Грубанова утицали су на то да зрењанинска Луткарска
сцена у свом домену израсте у једно од најзначајнијих

позоришта у Европи. О томе сведоче учешћа и награде
на бројним међународним и домаћим фестивалима.
Збиља, зрењанински луткари прокрстарили су Европом, наступајући на сценама у Холандији, Немачкој,
Аустрији, Италији, Мађарској, Румунији, Бугарској,
Грчкој, Словенији, Хрватској, Босни и Херцеговини и
Црној Гори. Ако би нешто требало посебно издвојити, то су свакако њихова учешћа на Битефу, Стеријином позорју, Тријеналу европског луткарства у Печују
(Мађарска), “Златном Делфину” у Варни (Бугарска) и
Светском фестивалу луткарства у Атини (Грчка).
Владимир Грубанов је биран у најзначајније форуме везане за делатности позоришта: Извршни одбор
Савеза драмских уметника Србије, Председништво
Заједнице професионалних позоришта Војводине,
Председништво Међународне асоцијације луткара
УНИМА; био је стручни консултант за формирање
луткарског позоришта Косова и Метохије по препоруци Министарства културе Републике Србије, као и
члан организационих одбора бројних међународних
и домаћих фестивала.
Потпуном припадношћу и преданошћу свету позоришне уметности у непрекидном низу од 30 година
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Влада је оставио антологијске представе, ниску од 324
награде, учествовао је у конституисању бројних пре
стижних фестивала позоришта за децу, али је и велики
део себе уградио у нове пријатеље и поштоваоце српског театра и државе Србије. Јединствен по много чему, померао је границе, истраживао и обликовао део
модерног српског театра. У том смислу, као најплодотворнију, треба истаћи његову дугогодишњу сарадњу
са редитељем Србољубом Лулетом Станковићем. Њих
двојица су се савршено разумели у откривању нових
простора и могућности луткарске уметности.
Значајан сегмент у подизању нивоа луткарског
позоришног живота представља Драмско-луткарски
студио за едукацију младих. Оправданост постојања
оваквог облика образовања потврђена је са 14 младих
глумаца-луткара који су професионално ангажовани
у позориштима. Недостатак кадрова у луткарству Ср-

бије инвентивно и врло успешно премостио је управо
Владимир Грубанов као оснивач и предавач у Студију,
попунивши тако празнину услед непостојања специфичних образовних институција. И то је био Влада.
Ако постоји проблем, не чекај да се реши сам од себе,
већ предузми нешто.
Вишеструки таленат и способности Владимира
Грубанова дошли су до изражаја и на музичком плану.
Успешно је компоновао музику за бројне представе,
доприносећи на тај начин и у овом домену позоришног стваралаштва.
Бројне награде и признања обележиле су богату
каријеру Владимира Грубанова. Из мноштва издвајамо: Награда за најбољу оригиналну музику у представи
Мала Ружа на Југословенском фестивалу позоришта
за дјецу у Котору; Награда “Златна искра” за допринос
развоју истоименог фестивала у Крагујевцу; Награда
“Златна ружа” за допринос стваралаштву за децу; Награда Града Зрењанина; Награда “Лаза Телечки” за
допринос развоју позоришне уметности; Годишња награда Народног позоришта “Тоша Јовановић” (четири
пута); Награда “Бошко Зековић” Позоришта младих за
свеукупан допринос развоју луткарства за 2010. годину; Награда “Звезда међу звездама” Позоришта Звездариште 2012. године.
Имао сам срећу да готово једну деценију непосредно сарађујем са Владимиром Грубановим. Било је
право задовољство радити са њим. Све смо решавали
брзо и ефикасно, без сувишних речи и мистификација.
Уједно, имао сам привилегију да ми он, као један од
најближих сарадника, буде и пријатељ. Зато себи дајем
слободу да издвојим представе до којих је Влада, по његовим речима, највише држао и које су му биле најомиљеније: Мала Ружа (њему толико драга), Крилата
крава, Царски певачи, Кандид, Митови Балкана... Да.
Отишао је Влада, отишао је наш Ђепето, луткотворац.

> 174

IN MEMORIA M

Пише > Александра Колар

Цацин богати легат
Слободанка Цаца Алексић
(1941–2019)

О

Слободанки Алексић у енциклопедијској јединици би, сасвим пoједностављeно, писало да је била
редитељка, једнa од оснивача и управница београдског Позориштанца “Пуж”, да је у класи професора Хуга Клајна дипломирала режију на Академији за
позориште, филм, радио и телевизију у Београду, да
је паралелно студирала књижевност, од 1963. до 1971.
била ангажована као стална редитељка у Народном позоришту “Тоша Јовановић” Зрењанин, да је режирала
у Атељеу 212, Београдском драмском позоришту (Савременом позоришту), Малом позоришту “Душко Радовић”, али и у театрима у Пироту, Лесковцу, Приштини, Љубљани... И, разуме се, у свом и Бранковом “Пужићу”. Остаће забележено и да је добитница многих
признања за режију, награда Фестивала позоришта за
дјецу у Котору, па и награда “Никола Пеца Петровић”
за најбољег позоришног управника (1999/2000) и “Бојан
Ступица” за најбољу режију (2000).
Критичари ће лаконски констатовати да се Цаца
изразитом маштовитошћу, сценским минимализмом и
духовитим решењима посебно истакла режијама драмских текстова њеног супруга Бранка Милићевића Коцкице, глумца, писца и најближег сарадника у “Пужу”,

те да ћемо је, између осталог, памтити по режијама
Хамлета у подруму, Тома Пејна, Окованог Прометеја,
Кенедијеве деце, Чеговића, Кад су цветле тикве... Међутим, ко зна колико деце је у театар први пут крочило (и позориштем се на разне начине “инфицирало”)
благодарећи њеним режијима комада које је углавном
написао њен Бранко, дакле уз Откачену балерину, Гусаријаду, Џиновску торту, Пепељугу, Острво с благом,
Снежану и 7, 8 патуљака, Пинокија, Ивицу и Марицу,
Усповану лепотици, Мачка у чизмама...
Цаца није пропуштала прилику, нарочито након
премијера у “Пужићу”, да ми с осмехом на лицу (али
сасвим озбиљно) каже: “Не занима ме твоје мишљење!
Ти си само критичар. Хоћу да чујем шта о представи
мисли Иван!” Иван, мој син и некоћ редовни посетилац Цациног и Бранковог Позориштанца, у међувремену се није професионално запатио у театру. Отишао је у хотелијерство. Када сам то рекао Цаци, одговорила ми је: “Па, говорила сам ти! Одувек сам знала
да је Иван паметан. Сада ће настављати да долази на
представе као растерећен човек и моћи ће и даље да
ужива у позоришту.”
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За разумевање начина на који се Цаца бавила позориштем важно је неколико чињеница. Једна је садржана у томе да не знам никога ко, изговарајући име
театра који су основали Цаца и Бранко, не користи
демунитив, па каже: Позориштанце “Пуж” или Позориште “Пужић”, а најчешће је у употреби двоструки
деминутив – Позориштанце “Пужић”. Нежност је аутоматски вишеструко везана за ово позориште, а понајпре, заправо, за Цацу и Бранка. Он је, као познати
глумац “Коцкица”, увек био у првом плану, Она је, као
редитељка, била “видљива” само из другог плана. Он
је био гласан на сцени, Она је галамила ван ње. Он је
анимирао децу и публику уопште, Она је анимирала
све остале, индиректно их увлачећи у чаролију театарске игре.
Другу чињеницу открио сам у приватним дружењима. Занимала ме је веза између “Пужића” и Ца-

циних и Бранкових театарских почетака и атмосфере
која је концем шездесетих и почетком седамдесетих
година прошлог века била одређена бунтом младих.
Бутом који се из живота преливао на позорницу, па и
у представе које је режирала Цаца, а у којима је Бранко играо. Њих двоје, дакле, не само што су били део те
атмосфере него су је својим театарским ангажманом и
креирали. Узгред, отуда и Цацине и Бранкове снажне
везе са Елен Стјуарт, славном Ла Мамом. (Имена Цаце
и Бранка су ми, много година доцније, иако Елен више није била међу нама, отворила њујоршка врата “Ла
Маме”.) Једне звездане ноћи у Котору објаснили су ми
да су основали “Пужић” када су одустали од намере
да позориштем мењају свет одраслих и одлучили да
театром мењају поглед на свет малог човека – детета.
То су Цаца и Бранко заједнички радили мае
стрално, док би анализа њених режија у “Пужићу”,
утемељена управо на овој њиховој “которској” тези, показала на које су све позоришне начине у дечји поглед
на свет ушли честитост и искреност. Па и бунтовништво.

Александар Милосављевић
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Режије које су промениле
савремени театар

Ксенија Радуловић
СУРОВА КЛАСИКА: РЕДИТЕЉСКИ ЗАОКРЕТИ
У ТУМАЧЕЊУ СЦЕНСКЕ КЛАСИКЕ
Факултет драмских уметности у Београду
Београд 2019.

У
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књизи Сурова класика: редитељски заокрети у тумачењу сценске класике Ксенија Радуловић анализира неке од представа заснованих на редитељ
ским приступима који су радикалним односом према
дотадашњим сценским тумачењима мењали парадигму и откривали често неочекиване димензије драмских предложака. На првом месту, упозорава ауторка,
ваља констатовати разлику у редитељским приступима савременим драмским текстовима с једне, и драмске класике, с друге стране. Док у првом случају важи
неписано правило да живог писца ваља максимално
уважавати, што подразумева и избегавање одвећ крупних драматуршко-редитељских интервенција, у случају
сценских поставки класике пред редитељима се отварају много већи простори интерпретативне слободе.
Она, између осталог, омогућава и релативизацију до
тада доминантног традиционалног става те омогућава
промену интерпретативног кода.
Иако свака сценска интерпретација драмске класике, дакле дела која су успела да се изборе с околностима и условностима епохе у којој су настала, нужно
подразумева одмак од такозваног изворног контекста,
релативно је мало позоришних извођења која представљају релевантне заокрете у сценским тумечењима класике. Ауторка констатује да пресудну разлику између
представа којима се у књизи бави и осталих интерпретација класике чини промишљени редитељски концепт
оних првих, који надилази ниво повесних, друштвених и продукцијских разлога, а резултат се очитује у
специфичној реактуелизацији драмског предлошка,
у откривању димензија драмског текста које су до тада на известан начин остајале прикривене. Не ради се
овде, дакле, о насилном редитељском учитавању нових
значења или свесној потреби да применом драматур
шко-редитељских средстава и поступака по сваку цену буде установљена корелација између драмског дела
и епохе у којој представа настаје, него о аутентичном
сценском откривању дубљих слојева који су у драми
одувек били присутни.
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Већ нас и овако начињена дистинкција између две
врсте представа које су засноване на драмској класици, дакле између два сценска приступа класици – оног
утемељеног на историјским, друштвеним или продукцијским околностима, с једне, те оних које произилазе из промишљене редитељске концепције, с друге
стране – јасно упућује на временски оквир у којем су
настајале представе које ауторка овде анализира. Реч
је, наиме, о другој половини прошлог века, о периоду
највећег успона такозваног редитељског позоришта
(Радуловићева га прецизно диференцира у односу на
драмско позориште у ширем смислу), дакле о епоси у
којој се режија афирмисала као истинска уметност, што
кореспондира с тезом Патриса Пависа по којој је врхунац режије драмске класике досегнут око 1980. године.
Важан сегмент књиге чини детаљна и аргументована анализа сложених околности које су условиле
настанак редитељског театра, а из ње произилазе и
разлози на основу којих се ауторка одлучила да пише
управо о конкретним примерима редитељских заокрета у тумачењу драмске класике. Критеријум на основу којег је Ксенија Радуловић омеђила избор представа којима ће се бавити уважавао је понајпре њихову
уметничку релевантност, те не чуди што ове предстве
одавно имају статус антологијских. У првом плану
ауторкине анализе нашло се пет дела: Чеховљеве Три
сестре у режији Отомара Крејче (1965), Шекспиров
Сан летње ноћи у редитељској поставци Питера Брука
(1970), Расправа Маривоа коју је режирао Патрис Шеро (1973), Вишњик Чехова у режији Ђорђа Стрелера
(1974), док је пета представа најрепрезентативнији
пример из домаћег театарског живота – инсценација
Стеријине Покондирене тикве у редитељској поставци
Дејана Мијача.
Реконструкцијом представа и редитељских проседеа ауторка утврђује да промена интерпретативног
кода у свакој од њих није реализована по једноставном
моделу, нити је остварена применом јединственог решења. Негде је одмак од традиционалне интерпретације

резултат новог редитељског односа према појединим
сценографским решењима, у другом случају је, рецимо, било евидентно да се редитељ руководи потребом
да на нов и нимало традиционалан начин дефинише
позиције и мотиве појединих драмских ликова, док је
у неким случајевима раскид с традицијом заснован на
радикалној промени атмосфере у којој се одвија радња
комада или на редитељевом препознавању друштвене
и политичке димензије као значајних фактора који су
у дотадашњим инсценацијама конкретне драме бивали занемарени.
Једна од најзначајнијих режија Отомара Крејче и
несумњив раскид са до тог часа доминантним интерпретативним кодом сценских поставки Чеховљевих
дела свакако је инсценација Три сестре из 1965. године. Опште је прихваћено мишљење да је основни код
у сценској интерпретацији Чехова успоставио још Станиславски који је, супротно пишчевим интенцијама,
инсистирао на “плачевном” тону представа, на лирски
постављеним односима и наглашеној сентименталности,
што је резултирало такозваним академским стилом. На
другој страни, Крејча драмске јунакиње и јунаке своје
позоришне приче препознаје као неуротичне особе
које више нису “чеховљевски” пасивне и меланхоличне. Наједном се, благодарећи оваквој интервенцији,
комплетан Чеховљев универзум променио, а унутар
њега, тако измењеног, на другачији начин су почели
да функционишу и драмски ликови па се између њих
успостављају односи новог квалитета и смисла.
За Брукову режију Шекспировог Сна летње ноћи
из 1970. с разлогом се вели да означава не само револуцију у дотадашњем односу према инсценацијама
овог дела него и да је једна од најзначајнијих сценских
поставки неког Шекспировог комада свих времена. У
прилог овој тврдињи иде и чињеница да су нека од решења које је тада Брук применио (удвајање аналогних
ликова владара световног и вилинског краљевства, на
пример) доцније прихваћена не само као цитат но као
стандард од којег се више не одступа. Редитељ лон-
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донске продукције укинуо је вилинску лепршавост
амбијента у којем се одвија радња представе, одустао
је од чаробног праха, балетских костима од тила и
свечаних тонова Менделсоновог Свадбеног марша, а
радњу је сместио у велику белу кутију да би, на трагу
анализе Шекспира из пера Јана Кота, показао наличје
привидне идиле и афирмисао анималну еротику чија
је димензија била наглашена циркуско-акробатским
ангажманом глумаца. Тако се наместо бајколике, вилинске стварности која се још од викторијанске епохе наметнула као аксиом у инсценацијама Сна летње
ноћи, пред савременим гледаоцем указао нимало наиван, сурови свет дефинисан интригама и манипулацијама.
Суровост, наизглед неочекивану, препознао је и
Патрис Шеро у Расправи Маривоа из 1973, комаду готово заборављеног писца чија су дела по дотадашњем
правилу била сценски интерпретирана у духу и маниру
љупког стила, такозваног мариводажа. Отуда је Расправа
бивала третирана као прича о наивном научном експерименту, док је у њој Шеро открио нимало безазлену
игру засновану на безочном испољавању друштвене
(и политичке) моћи, што је отворило простор за реактуелизацију драмске класике, али и успостављање
дијалога са, у том часу, и те како актуелним друштвено-политичким тренутком у којем неприкосновеног
просвећеног владара препознајемо као окрутног воајера и манипулатора.
Закључујући анализу ове две представе, Брукове
и Шероове, Ксенија Радуловић скреће пажњу на још
једну важну димензију у којој их ваља разматрати:
“Оне су [Сан летње ноћи и Расправа, прим. А. М.] по
томе и прави репрезентанти, па и врхунски примери
такозваног позоришта слика које се постепено развија
током ове епохе. Међутим, Бруков и Шероов приступ
укрштају се на још једном плану, ономе који је у духу
(ране) постмодерне заснован на креирању представе
као посвете позоришној уметности, који слави театарски чин по себи.”

Стрелерова инсценација Чеховљевог Вишњика из
1974. године пример је који указује на то да наизглед
само један детаљ – у овом случају сценографски – може да промени поглед не само на једно дело но и на целокупан опус одређеног аутора. Италијански редитељ
је напокон отворио чувени орман у соби у којој су детињство провели Рањевска и њен брат Гајев, те пустио
да из њега на позорницу нахрупе трагови прошлости –
старе, заборављене играчке, а с њима и протекло време.
На тај начин је, употребом фино пласиране метафоре,
изненада отворена и сасвим другачија димензија која
осветљава судбину главних јунака драме, заробљених у
давно прошлим временима, успостављен је нови кључ
за разумевање њиховог односа према животу прекривеном дебелим наслагама прашине. И ова представа
припада корпусу режија које су промениле постојећу
парадигму, које су успоставиле нови интерпретативни
кôд у сценском читању класике, али и, како вели ауторка, означиле врхунац такозване синтетизујуће струје
у савременим поставкама Чехова, оне “засноване на
изоловању једне централне теме која сублимира многобројна, амбивалентна значења текста”.
И режија Стеријине Покондирене тикве Дејана
Мијача из 1973, попут Шероове поставке Расправе, радикализује однос редитеља према традицији, у овом
случају то чини преко лика Феме. Њу Мијач више не
види у духу традиције интерпретације Стеријиног комедиографског наслеђа као комичну фигуру напрасно
успаљене примитивне провинцијалке која из своје накарадне и неосвешћене визуре сагледава далеки свет
“ноблеса”, него је препознаје као трагикомичну јунакињу која, очајна, с чежњом слути да негде, изван густог
равничарског блата и мимо простора окађеног смрадом штале и штављене коже, постоји нека другачија,
боља и лепша стварност. Промена визуре на главну јунакињу намах одређује и нови жанр, а с њим диктира
и стил глумачке игре. Ауторка књиге констатује да је
ова Мијачева режија реактуелизовала дубинске слојеве комада, али и утрла пут низу нових представа које

> 180

су доцније настајале у овдашњем позоришном животу,
не увек нужно по Стеријиним делима.
Куриозитет на који Ксенија Радуловић скреће
пажњу односи се на чињеницу да су Покондирена тиква и Расправа премијерно изведене исте године, и то
прво новосадска, а потом париска, што сведочи о тада
актуелном сензибилитету и духу времена, те потврђује
већ наведену Пависову констататацију о годинама узлета редитељског театра.
Ауторка наглашава да је анализирала ових пет
представа јер оне означавају врхунске домете одређеног погледа на позориште и најизразитији су и најутицајнији примери промишљеног редитељског концепта
који је утицао на промену парадигме (или је уводио
нову парадигму), но да у светском театру има још и
те како релевантних сличних примера. У том смислу
она пише и о Штајновим режијама Гетеовог Торквата
Таса, На летовању Горког и Орестији Есхила, о инсценацији Лоркине Јерме Викторија Гарсије, Стрелеровим
режијама Голдонијевог Слуге двају господара и Бергмановим поставкама Стриндберга. “Оне, наиме, нису
нужно засноване на радикалној промени доминантног
интерпретативног кода, али на друге, мање или више
аутономне начине остварују значајан допринос у овој

области (актуелизација, проналазак сценске формуле
за драмски текст и сл.)”, закључује Ксенија Радуловић.
Примере и анализе релевантних редитељских
заокрета у тумачењу сценске класике ауторка смешта
и у контекст одређен једним од програмских токова
Битефа, фестивала који је од самих својих почетака,
између осталог, обраћао пажњу и на класику сценски
интерпретирану на нов начин. Публика Битефа је видела четири од пет представа које су овде разматране, а стицај техничких околности хтео је да Стрелеров
Вишњик, као ни његову поставку Слуге двају господара,
Битеф није могао да прикаже. Истина, једна од шест
верзија представе коју је Стрелер режирао по овом
Голдонијевом комаду приказана је у оквиру програма
Битеф на филму, а једина на Битефу виђена Стрелерова режија била је инсценација Брехтовог Изуетка и
правила 1996. године.
Ова чврста веза између редитељског позоришта
као једне од најзначајнијих тенденција у савременом
светском театру и Битефа није само својеврсна похвала
нашем фестивалу, него и потврда да смо посредством
овог фестивала благовремено добијали релевантне информације из света те били његов део.

Пише > Марина Миливојевић Мађарев

Чему нас учи историја?

Сњежана Бановић
СЛУЖБЕНИ ИЗЛАЗ
Фрактура, Загреб 2018.

О
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д своје прве књиге Држава и њезино казалиште
Сњежана Бановић истражује како политика утиче
на живот позоришне институције. У тој књизи је
анализирала однос Независне Државе Хрватске према
хрватском државном позоришту. Ауторка приступа истраживању историје позоришта с уверењем да је историја важна јер открива корене савремених проблема и
то је њено полазиште како у написима за медије, тако и
у текстовима припремљеним за научне скупове. У овој
књизи сабрала је различите текстове настале различитим поводима. Неко ко не познаје Сњежану Бановић
могао би помислити да је реч о текстовима различитог квалитета и стила. Но, било да пише за интернет
портал или за симпозијум, она писању приступа темељно и бескомпромисно. Зато су текстови уједначеног квалитета, а књига, Службени излаз, конзистентно
и консеквентно дело.
У првом делу књиге ауторка је прикупила текстове о историји хрватског театра. Овај део, дакле,
кореспондира с њеном првом књигом. Текстови су
поређани хронолошки тј. од оних који говоре о позоришним тенденцијама започетим пре Другог светског рата (Дружина младих и загребачке културно-политичке прилике у раздобљу 1939–1946), до актера
хрватског театра с краја 20. века (Томислав Нералић:
одлазак посљедњега судионика златног доба загребачке
опере). Овај блок има симпатичан и помало ироничан
назив Приче из давнина. Назив је позајмљен из чувене
збирке бајки Иване Брлић-Мажуранић, чиме ауторка
даје благо ироничан однос према нашем разумевању
претходних историјских периода. За разлику од опште
раширеног мишљења да је некада све било боље, лепше,
веће или макар јасније, Сњежана Бановић нуди комплексну слику прошлости. Први текст Дружина младих... открива нам како је група младих људи, од којих
ће неки касније постати веома значајни позоришници,
чинила прве покушаје у домену театра у једном турбулентном времену, како су се њихова хтења сударала с тим временом, како им се дружина распала, али
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жеља да се баве позориштем није минула. Следи текст
о пролећу 1945. у Загребу, односно о томе како је преврат у држави условио преврат у позоришту и како се
то одразило на живот уметника тј. сваког појединца. О
појединцу у сопственем контексту и његовом (не)сналажењу у истом говори и текст о интенданту ХНК Маријану Матковићу. Време његове интендантуре данас
може деловати као време полета, али из ауторкиног
текста видимо комплекснију слику. Она у тексту прати његов мандат који почиње негде 1949. и завршава
почетком педесетих година. Овај интендант прошао
је кроз заиста бурно и динамично време: резолуција
Информбироа, покушај да се успоставе критеријуми
у раду, сукоби са техником, одлазак дела ансамбла
заједно за Бранком Гавелом и оснивање новог театра
(данас је то “Гавела”). Ауторка детаљно описује и значајне позоришне успехе (нпр. представа Скуп у режији
Бранка Гавеле), али и политичке забране једног комада
који је претходно без проблема изведен у Словенији
(то је позната прича о различитим аршинима цензуре
у различитим деловима социјалистичке Југославије).
Посебна ставка је употреба позоришта у политичке сврхе – или, да будемо прецизни, прослава политичких дешавања у позоришној сали. О томе се данас доста говори (нарочито у Хрватској), али Сњежана Бановић указује да је власт и раније у овим крајевима била склона да за културом посегне када јој је
то потребно, али и да је одбаци (а институције остави
у финансијској дубиози) када јој она није у фокусу.
Све ове невоље Матковић је као интендант успевао да
превазиђе, но оно што је њему као управнику “дошло
главе” јесте јасно изражена критика спрам првих покушаја увођења самоуправљања у театар. Тада је на
себе навукао гнев веома утицајног уметника, културСавић,
Жарко Миленковић
и Мирјана
Матић,
ногСвенка
радника
и комунисте
Вјекослава
Афрића
и морао
Футура
публикације
и
Удружење
“Женске
студије
ис‑
је да напусти театар. Тиме се потврђује теза да ии онда
траживања”
Нови
Сад
и сада на судбину директора позоришта више утиче
његов однос са политичким врхом, него стварни успеси и неуспеси куће.

Вашој знатижељи посебно препоручујем текст о
великим уметницима хрватског театра, Бранку Гавели, његовом ученику Кости Спаићу и оперском певачу Томиславу Нералићу – текстови из којих можете
добити добар и сажет увид у рад ових уметника, али и
у њихов пут кроз теснаце, меандре и брзаке хрватске
политике 20. века. Овај део књиге може бити солидан увод у историју хрватског театара за све оне који
о томе не знају пуно (већина од нас) и истовремено је
увод у у причу о савременим феноменима културног
живота у Хрватској.
У наредном поглављу, Културна политика или
политика напросто, ауторка кроз приче о судбини
значајних театарских кућа и појединаца говори о томе
како политика утиче на свакидашњи позоришни живот у њеној земљи. Практична политика морала би да
има задатак обезбеђења финансирања институције и
организовање правног оквира за несметан рад. Међутим, у пракси, по мишљењу ауторке, ствари стоје другачије. Кроз разне системе опстаје чиновнички однос
спрам театра тамо где би интерес уметности и стварања морао бити на првом месту. Недовољно уређен
правни оквир изазива проблеме у организовању театра.
Посебно лош утицај дневне политике види се у избору кадрова који руководе новцем у култури. Стога је,
као и у Матковићево време, важније не замерити се
утицајним људима, него какви су уметнички резултати. Међутим, и онда и сада поједини врсни уметници
и интенданти успевају да изађу накрај с овом ситуацијом. Из тог аспекта посебно је интересантан текст
о судбини Театра ИТД. Ауторка полази од историје
зграде у којој се налази ИТД, затим прелази на рад
његовог најуспешнијег управника Вјерана Зупе. И
Сњежана Бановић али и многи други Зупин период
сматрају врхунцем рада овог позоришта. Тада су се у
њему изводиле неке од најзначајнијих југословенских
савремених драмских дела. Сигурно је најпознатија
и најуспешније Представа “Хамлета” у селу Мрдуша
Доња. Ауторка затим говори о новом успону, када ИТД
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преузимају Наташа Рајковић и Бобо Јелчић, 2004. године, и када се у ИТД-у окупљају уметници из Хрватске као што су Оливер Фрљић, Монтажстрој, Bad/Co
(да наведемо само нама овде најпознатиjе). На крају
овог поглавља долазимо до занимљивог и истовремено тужног сазнањa да хрватски театар болује од истих
болести деценијама.
Последњи сегмент зове се као и књига Службени
излаз, у коме је значајан број текстова посвећен ситуацији у Грчкој непосредно пре и након доласка Си-

ризе на власт. Овај сегмент, условно речено, може се
сматрати блоком посвећеним левичарским идејама
и антифашизму у савременој Европи и Хрватској, те
разматрањем питања да ли нова левица може да понуди излаз из ове ситуације. И док Сњежана Бановић
најављује да ће изаћи из ове тешке и неравноправне
борбе са силама инерције у хрватском театру, српска
театрологија још чека свог историчара који ће дa постави питање како смо стигли довде, докле смо догурали и зашто не можемо ни макац даље?
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Писац из властите кухиње

ПЕТЕР ХАНДКЕ У НАРОДНОМ ПОЗОРИШТУ
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Народно позориште Републике Српске Бања Лука

П

етер Хандке је по мишљењу бројних теоретичара
књижевности један од најважнијих драматичара модерног доба. Парадоксално, јавности, па и
стручној, познатији је по свом књижевном раду. Још
парадоксалније, Хандке је најпознатији оној јавности
која уопште не познаје његово дело већ га, и ту разум
губи трку, зна само по његовом ангажовању у вези са
Србима и Србијом. Међутим, проглашење Хандкеа за
добитника Нобелове награде за књижвност био је сигнал за почетак трке у “псовању писца”. У ствари, тек
тада многи су се осетили позваним да без зазора нападну овог писца. Чинили су то чак и безначајне ћате
и чиновници, о угледницима, нарочито широм нашег
простора, да и не говоримо.
Из свега тога Хандке је поново изашао као онај
који је увек био писац кога воли публика и заобилазе
институције.
Током ове године, када је поново скренута пажња
на овог писца, у Бања Луци је објављена књига Петар
Хандке у Народном позоришту Републике Српске у издању бањалучког Позоришта, у којој су садржани Хандкеови комади Кухиња и Тренуци у којима ништа нисмо
знали једни о другима. Радња овог другог одвија се на
тргу чији актери су пролазници који се смењују, чије се
путање укрштају, секу под одређеним углом или који
се мимоилазе. Ту је реч о мушкарцу, старијој жени,
двојици са ватрогасним шлемовима, фудбалском навијачу, неком неодређеном, возачу ролшуа, продавцу
тепиха... може се појавити и проћи тргом каубој или
гонич стоке, Босонога, са великим словом, и још много других. Представа Тренуци у којима ништа нисмо
знали једни о другима изведена је у сезони 2015/16. у
Народном позоришту Републике Српске Бања Лука, у
режији Младена Матерића, за кога се може рећи да је
редитељ који редовно, истрајно и упркос свему, ради
Хандкеове комаде.
Петер Хандке постао је светски познат након што
је написао кoмад Псовање публике, док је у Србији извођен у лабораторији Љубише Ристића. Познат је по-
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кушај да се Хандке игра у Народном позоришту у Бео
граду и сва је прилика да је то што се Србије тиче било све. Народно позориште Републике Српске у Бања
Луци једно је од ретких, ако не и једино место, где се
на српском језику у неком континуитету играју Хандкеова драме и то објављене у овој књизи која излази
као засебо издање.
Хандкеов истрајни и верни тумач Матерић, радио је у Бања Луци и представу Кухиња састављену од
Хандкеових и својих дописаних фрагмената. Реч је о
изузетном комаду који у једној реченици обухвати цео
један период светске културе као што је, на пример,
онај о Хераклиту чија кухиња представља место “где
живе богови”. Или реченица о дечаку који је у кухињи
показао мајци ђачку књижицу док је она, као у немом
филму, “дуго брисала руке пре него што ју је узела”.

Премијерном извођењу комада Кухиња које је
иначе било прво извођење овог комада на српском
језику, присуствовао је 2014. и сам писац.
Хандкеов драмски опус биће, изгледа, предмет
пажње тек у временима пред нама, будући да је реч о
изразито необичном начину изражавања који је давно
пре многих теорија које сматрамо модерним, назначио
одређени начин приказивања света у “пуној ширини”
односно као “онога што је одувек било ту”.
Није мали број ни оних који Хандкеа сматрају
најважнијим драмским писцем савременог доба који
није наишао на разумевање и који све више постаје заниљив савременицима. Објављивање његових комада
није никада незанимљиво, а поготово данас у сенци
граје и вике којом је дочекано његово увођење у ред
добитника најважнијег књижевног признања које савремени свет познаје.

Р
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• 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 увучен 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 –
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