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УЗ НОВИ БРОЈ

Д

а, одувек сам веровао да се бунтовничка песма Ко
ће зауставити кишу Џона Фогертија, фронтмена групе Криденс клирвотер ривајвл (Creedence
Clearwater Revival) односи на неприкосновену виталност наше уметности – неукротивог позоришта, славодобитног театра, префињеног казалишта и тријумфалистичког гледалишча. Вероватно се тако чинило
свима онима који су посвећени свом послу и вери да
најбољима увек треба сунца, те их је изненадио мали
инфективни агенс који се репликује само унутар живих
ћелија и других организама. Ишли смо напред, планирали, сањали, и одједном се нашли пред амбисом, све
је стало, само је киша наставила да пада, али су опу
стеле позоришне сцене, којима ни пљусак често није
могао ништа. Трећи овогодишњи број Сцене излази у
време новог почетка, нових услова за извођаче и пу
блику, и ми верујемо да ће исконска флексибилност
театра учинити себе могућим и у таквим околностима.
Ипак, све је под сенком сумње, стрепње, ишчекивања.
Верујем да ћемо ускоро и ми, као редакција Сцене, понудити један широки спектар модела кроз раз-

говоре и обраћања наших и иностраних театролога и
позоришних стваралаца, а до тада, успели смо да задржимо уобичајену форму часописа, који љубоморно брани свој континуитет, као битан сегмент у овом
расцепканом времену пуном отрова (лат. вирус).
У овом броју, поред драма Дејвида Крука и Жељка
Хубача, рубрике Образовање која, овај пут, истражује
тему драмске литературе заступљене у средњошколској лектири, текстова Радивоја Динуловића и Мие
Кнежевић у рубрици Сценски дизајн, интервјуа Радмиле Ђурице с редитељем Томијем Јанежичем, те “похода” Радивоја Додеровића кроз Библиотеку Драгана
Клаића у Библиотеци Матице српске у историјском
блоку, препоручујемо извештаје селектора отказаних
и одложених позоришних фестивала. Они су траг теа
тра у заустављеном времену, сведочансто које ће некада посведочити о жељи и настојању да се ради и ствара без обзира на страх да се неће појавити нико ко
уме да заустави кишу.

Савремени светски драматичари

Дејвид Крук (David Crook)

Дејвид Крук

Дејвид Крук

П

рви комад Невидљиви мајмун написао
је за децу у стиху. Његова модерна
верзија опере Моцарта/Да Понтеа Дон
Ђовани премијерно је изведена у eнглеској
источној опери. Његова комедија Истиноговорник у режији Светлане Димчовић изведена је 2012.  
Ј***te.com – Прича о мехурима и краховима је Дејвидова прва драма, премијерно
изведена у Траверс позоришту у Единбургу
2016, у режији С. Димчовић.
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Дејвид Крук

У чељусти медведа
Превела > Светлана Димчовић

Мојој кћерки, Хани

Аутор је захвалан Ници Шпиро за подршку у току рада на комаду

© Дејвид Крук 2017
podasokus@yahoo.com/weisman@pweisman.com
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ПОДЕЛА:
РАУЛ ВАЛЕНБЕРГ – шведски дипломата, 32 године у
почетним сценама, постепено стари у комаду до
четрдесетих
АГЕНТ – члан тајне службе Совјетског Савеза; у већини
комада има 20 и нешто година, све до 30 и нешто,
а у првој и последњој сцени има 93 године
Агента може да игра жена, источног порекла, на
пример из совјетских земаља као Туркменистан
или Киргистан.
ДЕКОР И РЕКВИЗИТИ:
Драма може да се ради без декора.
Потребни су: две столице, сто, телефон, диктафон,
пиштољ, боца вотке и две чаше, свежњеви папира.
ТРАЈАЊЕ:
80 минута.
ИНТЕРПУНКЦИЈА:
Цртица на крају фразе значи прекидање.
… користе се када дијалог јењава у тишину.
ИСТОРИЈСКА НАПОМЕНА:
Догађаји поменути у комаду заснивају се на информацијама које имамо, аутору није познато да
ли су неке нетачне.
Много тога је познато у вези са Валенберговим активностима у Будимпешти, политичкoј позадини
његове мисије у Будимпешти током рата. Зна се
доста и о Валенберговом детињству и младости.
Врло мало знамо о периоду у притвору, највише
од затвореника који су се враћали из Совјетског
Савеза.

Није деловао као неко ко је изгубио, већ неко ко је добио.
(Данте, Инферно XV)

ПРВА СЦЕНА
На телевизији снимци Русије у Светском првенству у фудбалу 2018, на руском, позорница у мраку. Светла се пале, види се мали стан у Москви, у
социјалистичкој згради, старац, Агент, тумара
около док гледа програм. Сипа себи вотку. На полици – фотографије породице, неке са децом. На поду
играчке. Идеално би било да имамо и мачку на сцени, која све време шета по стану.
Телефон зазвони, Агент се јавља, говори у слушалицу.

АГЕНТ: Да.
Агент искључује ТВ.
Да, али не сећам се ничега о њему или о томе, па
како бих могао?
Помогао бих да могу, то знате, али не могу.
Не знам зашто. Једноставно, не могу.
Наравно да не… ако се не сећам, шта ја ту могу?
Не могу ништа. Он ми је био један од првих Да, знам… али… не сећамо се свега подједнако...
знате… тако функционише… тако памћење функционише… то је нормално Шта да радим? Ако није могуће, онда није могуће.
[Пауза]
Ви то озбиљно?
А зашто би он сада био заинтересован? Зашто
уопште?
Сад ми не може ништа Разумем. Али шта да радим ако Особа која разговара са Агентом спушта слушалицу, опет у пола реченице. Агент гледа кроз прозор.

> 10

Укључује ТВ. Искључује га. Окреће бројчаник телефона:
Ту сте?
Хоћу.
Да.
[Пауза]
Да.
Спушта слушалицу. Узима дигитални уређај, гледа га подозриво, поиграва се њиме, онда га ставља са
стране. Одлази до полице, узима диктафон. Почиње
да снима.

ДРУГА СЦЕНА
Валенберг улази у собу за испитивање. Мало је неуредан, мамуран, пробуђен и доведен у пола ноћи. На
ногама је. Агент седи за столом, има око двадесет и
нешто година.
ВАЛЕНБЕРГ: Добро вече.
[Пауза док се Валенберг оријентише.]
Можете ли ми рећи колико има сати?
Само да појасним… Ценим све што сте урадили до
сада. Свидела ми се тура по Московском метроу. И
импресиониран сам. Наравно. Веома импресиониран. Па хвала вам на томе.
И све пријатности које су ми ваше колеге уприличиле на путу овамо – и њих ценим, такође.
Али сада, морам да вам кажем... неке ствари везане
за тренутну ситуацију сасвим су неприхватљиве... и
имам неке захтеве који морају бити испуњени комплетно, и то одмах.
Морам да видим амбасадора. Инсистирам да пошаљем писма породици да им кажем да сам на
безбедном. И услови у соби, у ћелији у којој ме држите... наравно, то није најважније… али заиста не
разумем зашто би био случај…

Као сто сам објаснио вашим колегама, ја сам представник Шведске Круне. Ја сам дипломата, с пуним
дипломатским статусом, и апсолутно морам да инсистирам да се поштују моја права.
Написао сам писмо за гувернера овог објекта. (Пружа писмо.) Молио бих вас да му га одмах уручите.
Господине – Друже – када сам дошао у ваш штаб у
Мађарској, то је било мојом слободном вољом, и
урадио сам то са специфичним циљем да продискутујем свој план за послератну реконструкцију
са генералом Малиновским, али не само да ми тада није дато да видим генерала, већ од када сам у
Москви, није ми дат приступ ниједном надлежном,
упркос многобројим захтевима!
Друже, као што мој план указује, неопходно је да
процес реконструкције почне одмах.
Прво морамо да обезбедимо храну и лекове, а онда да почнемо да сједињујемо породице... такође
да формирамо нове институције – и све то мора да
почне што пре. У мом плану су наведени поступци.
Претпостављам да су ваши другови имали прилике
да га прочитају до сада, али ми нико то није потврдио.
[Пауза]
АГЕНТ: Да ли сте завршили?
[Кратка пауза]
ВАЛЕНБЕРГ: Да.
АГЕНТ: Добро.
[Кратка пауза]
Хвала. Господине Валенберг, знам да сте већ нешто
слично говорили.
ВАЛЕНБЕРГ: … Да.
АГЕНТ: И оно што бих хтео је… да вам дам могућност
да будете отворени са нама.
ВАЛЕНБЕРГ: Не знам на шта мислите.
[Кратка пауза]
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АГЕНТ: Господине Валенберг, знате да смо са вама ухапсили и вашег возача.
ВАЛЕНБЕРГ: Наравно… како је? Вилмош АГЕНТ: - у последњих пар дана имали смо прилике да
га детаљно испитамо.
ВАЛЕНБЕРГ: Добро, драго ми је. Можете се уздати у све
што вам је рекао.
АГЕНТ: То и ми мислимо.
ВАЛЕНБЕРГ: Питајте кога хоћете – он је био један од
најпоштенијих људи у Будимпешти.
АГЕНТ: Сигуран сам да јесте.
ВАЛЕНБЕРГ: Да… То је чињеница. И такође је добро информисан. Ради за мене већ пет месеци.
АГЕНТ: Тражили смо му изјаву.
ВАЛЕНБЕРГ: Добро.
АГЕНТ: Речено ми је да је његова прва изјава, коју још
увек имам овде, у сагласности са вашом причом.
ВАЛЕНБЕРГ: ... Наравно.
АГЕНТ: Али он је после кратког времена одлучио да
нам каже истину.
ВАЛЕНБЕРГ: Сигуран сам да вам је рекао целу истину.
[Пауза]
Не разумем вас?
АГЕНТ: Мислим… после испитивања, сложио се да је верзија коју нам је иницијално испричао тотална лаж.
ВАЛЕНБЕРГ: Не разумем на шта мислите.
АГЕНТ: Променио је изјаву.
ВАЛЕНБЕРГ: Променио је изјаву?
АГЕНТ: Да. И понудио да нам да тачнију. [Показује на
извештај у гомили на столу.]
И оно што бисмо желели је... да ви урадите исто.
Ако одлучите да то урадите сада, то би нам уштедело много времена, и незгоде. Ми бисмо да нам
кажете тачно шта су били ваши прави циљеви, какве сте све активности спроводили, и ко су вам били
контакти.

ВАЛЕНБЕРГ: Дао сам потпуну изјаву вашим... друговима.
[Од сада ликови говоре углас.]
АГЕНТ: Господине Валенберг, већ имамо доста информација о догађајима у Будимпешти 1944.
ВАЛЕНБЕРГ: - Већ сам вам рекао АГЕНТ: - Господине Валенберг, молим вас, поштедите
себе а и нас. Само нам реците истину ВАЛЕНБЕРГ: - Још једном мораћу да вас подсетим да
сам дипломата у функцији Шведске Круне АГЕНТ: - ми знамо да сте имали статус дипломатског
посматрача у Будимпешти ВАЛЕНБЕРГ: - и моја влада неће толерисати –
АГЕНТ: - нисмо у контакту с вашом владом.
[Сада престају да говоре у глас.]
ВАЛЕНБЕРГ: Бићете. Бићете.
АГЕНТ: Господине Валенберг, зашто не размислите мало о томе.
ВАЛЕНБЕРГ: Можда да сачекате да моја амбасада то
појасни… среди…
АГЕНТ: Господине Валенберг, кад будете имали времена
да размислите, можемо поново да продискутујемо.
Сада можете да идете.
ВАЛЕНБЕРГ: Колико дуго ће то трајати?
АГЕНТ: Сада можете да идете, господине Валенберг.
ВАЛЕНБЕРГ: Колико дуго ће то трајати?

ТРЕЋА СЦЕНА
Неколико недеља касније. Валенберг улази у собу за
испитивање.
АГЕНТ: Добро вече, господине Валенберг.
ВАЛЕНБЕРГ: Могу ли рећи, још једном [Агент прекида]
АГЕНТ: - Не.
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ВАЛЕНБЕРГ: Морам - [Агент диже руку да ућутка Валенберга.]
АГЕНТ: - Господине Валенберг, не сада. Седите. Молим вас.
Ја бих да наставимо нашу дискусију, али пре тога
желим да вам кажем…
ВАЛЕНБЕРГ: Шта?
АГЕНТ: Желим да вам кажем, хтео сам да прођем још
једном извештај вашег возача… као део истраге...
морам рећи, увукао ме је.
ВАЛЕНБЕРГ: Како мислите, ‘увукао вас је’?
АГЕНТ: Фасцинантно је!
ВАЛЕНБЕРГ: Фасцинантно...
АГЕНТ: Да!
ВАЛЕНБЕРГ: Па, могу да вас уверим, све је сигурно тачно.
АГЕНТ: Да. Свакако, у свом послу, морам да читам много изјава. Превише, у суштини. Ви се жалите на услове у ћелији, помислите мало на мене!
Али ово је било…
ВАЛЕНБЕРГ: Шта?
АГЕНТ: Неуобичајено. Једноставно другачије. Слушајте
овај део [Чита, потпуно изненађен]:
“Валенберг је стигао на Јозефварош станицу баш
пре поласка воза за Аушвиц са 5.000 људи. Лактом
је гурнуо два немачка војника да дође до официра.
Када је стао испред њега, у неверици је гледао двадесетдвогодишњака који је био бесан што се људи
са Шуцпасом укрцавају.”
… Шуцпас?
ВАЛЕНБЕРГ: То је документ који смо издавали у мисији.
Омогућавао је безбедан прелазак у Шведску.
АГЕНТ: Реците ми, господине Валенберг, ко би, здравог разума, прелазио из Европе у Шведску 1944?
ВАЛЕНБЕРГ: Нико.
АГЕНТ: Па?

ВАЛЕНБЕРГ: Нацисти су то знали. Али су ипак поштовали документа. Знам да звучи апсурдно, али то је
чињеница. Делимично јер нису хтели сукоб са неутралним земљама, и делимично… па… због самих
Шуцпасова…
Знате какви су нацисти. Њих је импресионарала та
форма… униформе, марширање... и бирократска
документа, такође. Па смо им дали нешто што су
поштовали. Шуцпасови су били прекривени симболима, печатима и одобрењима која су их чинила…
папирним верзијама зграда Алберта Шпера. И веровали су им! Углавном. И онда АГЕНТ: - “Рекао је да има списак, и ко год је на њему
иде са њим. Наместио је климав сто на расклапање
насред перона, и позвао све чија имена је имао да
стану са стране. Поручник се уплашио. Мало се
свађао, онда се само повукао.
Било је невероватно. Видео сам Валенберга како
се свађа с наци официром – и онда се издерао на
њега! Рекао му је да се не меша. Да има дозволу. И
тако је спашено неколико стотина људи. Можда, на
пример, 400.”
ВАЛЕНБЕРГ: Да, хвала Богу! Иако није увек успевало.
И онда АГЕНТ [Надглашава Валенберга, маше руком да га ућутка.]: - И овде:
“Чуо сам Валенберга како тихо и дискретно шапуће
часовничару кога сам знао: ‘Ако немате документ,
дајте ми било који папир – рачун за плин! Било
шта. Неће приметити… само будите брзи.’ Старац
је почео да тражи, извукао возачку дозволу, пошто
је била на мађарском, нацисти нису могли да прочитају.”
ВАЛЕНБЕРГ: Не бисте веровали колико пута је то упалило. Спасило је много, много живота! И АГЕНТ: - “Полако, поручник се одважио, и заповедио
да воз крене.
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[Сада је Агент потпуно изненађен.] И како је кретао, Валенберг је устао од свог стола. Пришао возу,
и попео се на кров вагона. И док се воз кретао – пошто је већ кренуо – он се сагнуо, и успео да гурне
још Шуцпасова кроз прозоре.”

ВАЛЕНБЕРГ: Само два, нажалост! Али онда АГЕНТ: - Сачекајте… “… у том моменту, немачки војник је испалио метке из митраљеза преко Валенбергове главе -”
ВАЛЕНБЕРГ: - да АГЕНТ: “- пуцањ га је за длаку промашио. Видео сам да
су чак и неки наци војници имали шкрто поштовање. Тек онда је сишао са воза.”
Ваш опис је био сличан, али мање… живописан.
И онда имамо ово… кад су наше чете окупирале Будимпешту, и биле на пар сати од освајања… каже да
су Немци намеравали да ликвидирају све Јевреје у
Централном гету.
ВАЛЕНБЕРГ: 70,000 људи. Жене, деца и старци. Мушкарци су били у логорима.
АГЕНТ: Да, мислим да он то каже.
ВАЛЕНБЕРГ: 70,000. Сваки од њих драгоцен људски живот. А Немци су знали да су изгубили! Није било
никаквог смисла. Чак и по њиховим стандардима.
АГЕНТ: Каже да сте, “улетели код наци генерала који
је командовао…” ВАЛЕНБЕРГ: - Шмитхубер АГЕНТ: - и изгрдили га и рекли му да, ако настави, то ће
бити сматрано као кривично дело и он ће висити.
ВАЛЕНБЕРГ: Да. Том приликом можда чак и нисам
блефирао!
АГЕНТ: И он је повукао наредбу.
И тако… ето…
Има још таквих примера.
[Он листа извештај.]

Само мало. Ево још један, о мађарским фашистима.
“Партија стреластог крста је регрутовала децу
од 14. године, узбуђену што су им давали пушке
и пуштали их да тумарају улицама. Били су фанатични јудомрсци, и често пијани. На Бадње вече,
неки од њих су ушли у Јеврејску дечију болницу,
постројили их, и почели да пуцају у њих, једно по
једно. Неки су били малишани. Њима је било забавно. По њима те бебе нису били људи.
Валенберг је отишао. Док се свађао са њима, сукобили су се. Све време, један му је држао цев пиштоља
на слепоочници… мали је могао да пуца у било ком
тренутку… прст му је био на окидачу… Најзад, Валенберг је успео да их подмити румом и цигаретама, и отишли су. Отприлике половина деце је спашена.”
И онда странице и странице о другима.
ВАЛЕНБЕРГ: То је оно што сам вам рекао. Звучи као да
је он дао више детаља, али сигуран сам да није рекао ништа што противречи ономе што сам изјавио.
Дакле, сада кад сте имали времена да прочитате
Вилмошев извештај на миру, имате праву слику,
зар не? Сада схватате шта смо радили? Тако да те
сумње које сте имали… можете да ставите по страни?
Драго ми је да сте се потрудили да прочитате шта
је рекао… Хвала вам на утрошеном времену.
АГЕНТ: Али Валенберже, имамо проблем.
ВАЛЕНБЕРГ: Шта? Шта је проблем?
АГЕНТ: Проблем је… то су све лажи.
ВАЛЕНБЕРГ: Лажи?!
АГЕНТ: Чак и да све јесте тачно, иако очигледно није,
као што рекох… чак и да јесте тачно, то ништа не
би променило.
ВАЛЕНБЕРГ: Тачно је. И јасно можете да видите из тога шта сам радио прошле године у Будимпешти…
мој циљ -
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АГЕНТ: - Не, молим вас.
ВАЛЕНБЕРГ: Не разумем. Зашто бисмо?... Мислим, зашто
бисмо, уопште...?
АГЕНТ: То вам је алиби.
ВАЛЕНБЕРГ: Молим?
АГЕНТ: Било ми је занимљиво да прочитам пошто није
као оно што ми уобичајено дају… баш је… необично…
ВАЛЕНБЕРГ: Била су веома необична времена.
АГЕНТ: Драго ми је да се у нечему слажемо. [Кратка
пауза] Ипак, рећи ћу ово. Импресиониран сам како сте се вас двојица добро увежбали.
ВАЛЕНБЕРГ: Како то мислите?
АГЕНТ: Мислим, обично када имамо две верзије, ту су
несугласности, али не могу да нађем много места
где возач говори другачије од онога што сте нам ви
рекли. Али и даље имамо проблем.
ВАЛЕНБЕРГ: Кажите.
АГЕНТ: Проблем је, као што сам рекао, што су то лажи.
Морате да обратите пажњу.
ВАЛЕНБЕРГ: Не. Питајте било кога у Будимпешти. Било
кога! Вилмош никада не би лагао.
АГЕНТ: - Да. Од главе до пете, од почетка до краја. Валенберже, морам да вам кажем, проникнућемо у
то шта сте радили у Будимпешти у току окупације
прошле године, између јула и децембра. Сазнаћемо који вам је крајњи мотив.
ВАЛЕНБЕРГ: Али већ знате.
АГЕНТ: Знамо да су вас Американци плаћали. То је нама
позната чињеница. Већ видимо многе ствари које
се не слажу. И стално добијамо нове информације
из наших извора, тако да би било много боље да
сарађујете са нама. Толико би нам уштедело времена, и муке!
ВАЛЕНБЕРГ: Ја сарађујем.
АГЕНТ: Само нам реците истину! Што је то тако тешко?
ВАЛЕНБЕРГ: Мени је генерално то увек било лако.

АГЕНТ: Хмм. И, нарочито нас занима да знамо ко су
вам били тајни контакти. Било би веома корисно
да нам дате нека од њихових имена.
ВАЛЕНБЕРГ: Немам ништа да додам.
АГЕНТ: Па, ми умемо да будемо стрпљиви кад треба.
ВАЛЕНБЕРГ: Мора да сте до сада добили нешто од моје
амбасаде?
АГЕНТ: Мислим да нисмо.
ВАЛЕНБЕРГ: Уверавам вас, добићете ускоро.
АГЕНТ: Можете да идете сада… Господине Валенберг,
можете да идете сада.
ВАЛЕНБЕРГ: Још једном, мораћу да АГЕНТ: - Господине Валенберг, идите, молим вас.
[Кратка пауза]
Не желим да зовем стражу.
Зашто не одете и не размислите?

ЧЕТВРТА СЦЕНА
Валенберг сам у ћелији, лежи на помоћном лежају.
Буди се, кришом вади мали крај оловке и одсечак
згужваног папира из решетке за вентилацију (или
сличног места), и пише:
ВАЛЕНБЕРГ: Драга Мај,
Мај, морам да ти кажем…
Морам да ти кажем... ставили су ме у ћелију са Гу
ставом Рихтером!
Са Густавом Рихтером!
Рихтер није обичан наци официр… он је…
У Румунији… кад је већ било договорено да сва сирочад могу да иду у Палестину, он је тај који је осигурао да оду у логор.
И у Паризу... кад је одлука била донета да се румунски Јевреји не депортују, он је осигурао да буду
депортовани.
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Морам некоме да кажем!
Теби. Морам да ти кажем, драга мајко…
[Кратка пауза]
Од хиљаду нових у Љубљанки, како да су ме ставили баш са овим?
Бићу са њим 22 сата дневно, у овој малој каменој
кутији, ко зна колико дуго!
[Кратка пауза, Валенберг устаје и размишља.]
И… ево нас, неразлучиви… заменљиви… Затвореник А и Затвореник Б, Затвореник Б и Затвореник
А?
‘Да’.
Наравно.
Затвореник Валенберг и Затвореник Рихтер. Два непријатеља народа. Два осумњичена странца, обојица причају приче, обојица налазе разлоге…

ПЕТА СЦЕНА
Агент седи за столом. Опет је прошло одређено време – недеље или месеци. Валенберг улази. Заклања очи
од јаког светла.
АГЕНТ: Господине Валенберг, ово је ваш срећан дан.
ВАЛЕНБЕРГ: Јесте?
АГЕНТ: Да, у суштини и не знате колико сте срећни.
ВАЛЕНБЕРГ: Реците ми.
АГЕНТ: Ваш амбасадор.
ВАЛЕНБЕРГ: Да?
АГЕНТ: Ваш амбасадор, Стефан Содерблом, позван је
код друга Стаљина!
ВАЛЕНБЕРГ: Јесте?
АГЕНТ: Да, знате ли која је то част?
ВАЛЕНБЕРГ: Хвала вам.
АГЕНТ: Код друга Стаљина!

ВАЛЕНБЕРГ: Хвала вам на почасти.
АГЕНТ: Да, знао сам да ћете бити задовољни. Друг Стаљин
обично само прима амбасадоре важних земаља, као
што је Америка, не Мики Маус земаља, као што је
Шведска. Тако би Американци назвали вашу земљу,
зар не – Мики Маус?
Тако да ваша земља има прилику да уради нешто
за вас, ако жели.
ВАЛЕНБЕРГ: Хоће. Ја представљам Шведску Круну. Нисам ништа од онога за шта ме ви и ваши другови у
суседној просторији оптужујете. Мој амбасадор ће
то потврдити другу Стаљину.
АГЕНТ: Нисам сигуран да је то поента.
ВАЛЕНБЕРГ: Реците ми, а шта је поента?
АГЕНТ: Поента је… да ли је ваша влада спремна да заузме конструктиван и прагматичан став.
ВАЛЕНБЕРГ: Што значи?
АГЕНТ: … Не могу да спекулишем…
ВАЛЕНБЕРГ: Наставите.
АГЕНТ: Не могу да коментаришем ваш случај.
ВАЛЕНБЕРГ: Не, наравно.
АГЕНТ: Нећу, и не могу.
ВАЛЕНБЕРГ: Разумем.
АГЕНТ: То је апсолутно.
ВАЛЕНБЕРГ: Разумем.
АГЕНТ: Изузетно је важно да разумете.
ВАЛЕНБЕРГ: Разумем.
АГЕНТ: Добро.
[Кратка пауза, док размишља]
Али… претпостављам… опште је познато да многе
европске владе налазе да је најбоља стратегија тражити заједничке интересе. Све оне су то, чини ми
се, заправо и урадиле.
ВАЛЕНБЕРГ: Не знам на шта мислите.
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[Пауза]
Да ли мислите на размене?
АГЕНТ: Не мислим ни на шта. Нисам рекао или сугерисао било шта те врсте.
ВАЛЕНБЕРГ: Не. Нисте. Заиста нисте.
АГЕНТ: Нисам коментарисао било који део овог састанка. Само сам рекао да ће доћи до сусрета у току ког
ће ваш случај можда бити размотрен, или неће, то
је прецизна информација за коју имам одобрење да
је поделим са вама. Ако хоћете да спекулишете, то
је до вас. Али да будемо јасни, нисам рекао ништа
друго, и нећу.
ВАЛЕНБЕРГ: Не, Друже.
АГЕНТ: Ви сте неуобичајен затвореник, господине Валенберг.

ШЕСТА СЦЕНА
Валенберг је сам у ћелији. Усред писма за Мај.
ВАЛЕНБЕРГ: … и проблем је, Мај, што Рихтер мене такође мрзи.
У његовим очима, ја сам био део отпора. А много
његових пријатеља убијено је у Будимпешти у току
рата.
Објаснио сам му шта ми је била мисија… и… како
сам чувао тај стари пиштољ из Шведске умотан у
ранцу и ниједном га нисам извадио…
Али он не може дотле да досегне… не разуме зашто
нисам!
Рекао је да сам умислио да сам Махатма Ганди.
Али… Рекао сам му да нисам имао филозофију или
било шта те врсте… Само сам ишао једним путем…
По шинама које су биле ту, тачно испред мене.
Мислим да ми већ можда верује која ми је била
мисија, само не може да схвати да нисмо хтели да
убијемо пар људи успут…

[Валенберг спушта оловку, па устаје, шета држећи је.]
Најдража Мај, не могу да замислим да су висибабе
већ процвале… Обожавам да их видим по целом Кевингу у ово доба године! Као нека војска окупатора,
не као ови које знамо, већ војници наде и лепоте!
Стави их у вазу, за мене, хоћеш? Имаћу ту слику у
глави, да ме чекају.
Као што мислим... као што сам сигуран… да ме ти
чекаш.
Ако се не вратим на време да их видим, бар ћу се
радовати нарцисима.

СЕДМА СЦЕНА
Агент седи за столом, Валенберга гурну унутра. Агент једе сендвич, не нуди Валенберга.
ВАЛЕНБЕРГ: Да ли сте у контакту са мојим амбасадором?
Имате ли неке вести? Ја - [говори углас са Агентом]
АГЕНТ: - Господине Валенберг, размишљао сам ВАЛЕНБЕРГ: - Реците. Да ли сте разговарали са мојим
амбасадором?!
АГЕНТ: Мислим… ваша прича... стварно није јасна...
ВАЛЕНБЕРГ: Зашто нећете да ми дате тако једноставну
информацију?!
АГЕНТ: Суштина је, Валенберже… Нико неће Јевреје,
зар не?
ВАЛЕНБЕРГ: Људи хоће Јевреје… хоће Јевреје, ако већ
тако желите да се изразите… мислим да АГЕНТ: - Не! Наравно да неће. Уозбиљите се. Нико их
неће! Не кажем да је то исправно. То стављам на
страну. У ствари, нисам заинтересован. Али то је
чињеница коју не можете да расправљате.
ВАЛЕНБЕРГ: Американци –
АГЕНТ: - Хајде, будите озбиљни. Американци понајмање! Понајмање! Тако да – када кажете да је ваша
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мисија била у њихово име – некако не иде, зар не?
Схватате на шта мислим? Требало је ипак измислити другачији алиби. Стварно сте аматери! Скоро
депресивно. Хоћете цигарету?
[Агент даје Валенбергу цигарету, упали је.]

ВАЛЕНБЕРГ: Они су хтели –
[Агент надглашава Валенберга, прекида га.]
АГЕНТ: - нису ништа хтели. Гледали су како их гуше гасом без најмање интервенције.
ВАЛЕНБЕРГ: Покушавали су да добију рат… шта су могли док је трајао…? Американци –
АГЕНТ [Агент надглашава Валенберга, опет га прекида.]: - Американци су могли да бомбардују пругу
до Аушвица. У било ком моменту! У било ком моменту!! Слажете се?
ВАЛЕНБЕРГ: Не знам.
АГЕНТ: Не знате? Зашто не знате? Бомбардовали су све
остало. Изабрали су да то не ураде… Изабрали су
да то не ураде… Зашто?
ВАЛЕНБЕРГ: Не знам.
АГЕНТ: Не знате!
Шта вам је, Валенберже, до сада сте све знали. Да
чујем?
ВАЛЕНБЕРГ: Аха.
АГЕНТ: У сваком случају - схватате шта хоћу да кажем.
И… могли су да пусте више него шачицу избеглица
у своју земљу… или чак у току рата, кад смо већ ког
тога. Да су пустили милион, тај милион би и даље
био ту. Али су изабрали да то не ураде. Да ли сада
капирате, Валенберже? Схватате? Идеја да сте били
део мисије да се спасу Јевреји... Мислим, стварно…
Они су мука. Свако то зна.
Али... оно што хоћу да кажем је да је ваш алиби нелогичан.
ВАЛЕНБЕРГ: Морам да размислим -

АГЕНТ: - Нећете ваљда да ми кажете да је ваша маленкост
својим присуством у Будимпешти била одговор савезника на Холокауст?! Нећете ваљда?! Шта се овде
дешава – да немате потајне комичарске таленте?!
Или можда… можда је идеја да помислим да сте помало луди, да замишљате себе као неки фактор?...
Мислим, да ме збуните… И?
Валенберже, да вам објасним. Ако сте узели новац
од Американаца, што јесте, сигурно није било, и
није могло бити, да помогнете Јеврејима.
ВАЛЕНБЕРГ: Можда су имали интерне политичке проблеме, мислим на Американце, можда су постојале
специфичне интересне групе АГЕНТ: - Специфичне интересне групе?!!
ВАЛЕНБЕРГ: Или се можда заглавило у политичком
процесу.
АГЕНТ: Молим вас!
ВАЛЕНБЕРГ: Не знам… у демократији, треба времена
да одлуке дођу на снагу…
АГЕНТ: Је л’ то најбоље што можете?
ВАЛЕНБЕРГ: Не знам.
АГЕНТ: Не знате!
ВАЛЕНБЕРГ: Не. Али знам да су покушај финансијски
помогли. Не могу да објасним њихове разлоге.
АГЕНТ: Не.
ВАЛЕНБЕРГ: Не. Нисам експерт за политику.
АГЕНТ: Тако испада.
ВАЛЕНБЕРГ: Нисам. Знам. Али могу да објасним свој
циљ, који је једноставно био спасавање живота.
АГЕНТ: Спасавање живота.
ВАЛЕНБЕРГ: Тачно.
АГЕНТ: Само сте хтели да спасавате животе.
ВАЛЕНБЕРГ: Да. То је све.
АГЕНТ: Људске животе.
ВАЛЕНБЕРГ: Да. То је све што сам хтео да учиним.
АГЕНТ: Ви сте нека врста несебичног хуманитарца.
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ВАЛЕНБЕРГ: Не бих баш тако рекао.
АГЕНТ: Је л’?
ВАЛЕНБЕРГ: Хтео сам да урадим нешто једноставно.
Хтео сам да урадим шта могу. Чинило ми се… Као
да нема избора.
АГЕНТ: Валенберже, није уверљиво. Хоћу само да ми
кажете истину.
ВАЛЕНБЕРГ: Рекао сам вам толико пута…
АГЕНТ: Рекли сте јако мало.
ВАЛЕНБЕРГ: Немам одговоре на сва ваша питања… Ја…
Не знам… Не могу да знам...
[Пауза. Агент пали цигарету.]
АГЕНТ: Реците ми, Валенберже, никад нисте пробали
да спасете живот хомосексуалца?
[Кратка пауза]
Па?
[Кратка пауза]
ВАЛЕНБЕРГ: Не.
АГЕНТ: Не волите хомосексуалце?
ВАЛЕНБЕРГ: Не.
АГЕНТ: Не?
ВАЛЕНБЕРГ: Не.
АГЕНТ: Не?!
ВАЛЕНБЕРГ [Непријатно му је]: … Не много.
АГЕНТ: Да ли сте икад пробали да спасете цигански
живот?
Па, хајде, јесте ли? Да ли сте спасли макар једног
члана благословених Рома?
ВАЛЕНБЕРГ [Тихо]: Не.
АГЕНТ: Неиздрживо је, Валенберже. Валенберже, морате признати да прича све више и више шкрипи. Ви
сте посвећени хуманитарац, ваш једини циљ је да
спасите животе од сигурне смрти, али само хоћете да спасите специфичан део њих. Хоћете да дате
људскост, али само ако људскост у питању потпада
у прави профил.

ВАЛЕНБЕРГ: Мислио сам…
АГЕНТ: Реците. Шта сте мислили?
ВАЛЕНБЕРГ: Имао сам аргумент везан за Јевреје.
АГЕНТ: Стварно?
ВАЛЕНБЕРГ: Да… Могао сам да кажем да имају пословне
контакте, и родбину у Шведској. То ми је дало резон. Нацисти су поверовали у то. Али не би било
уверљиво за Цигане.
АГЕНТ: Аха. А за хомосексуалце?
ВАЛЕНБЕРГ: Американцима они нису били важни.
АГЕНТ: Нису?…
ВАЛЕНБЕРГ: Не, стварно нису.
АГЕНТ: Били су им важни Јевреји, а не и хомосексуалци?
ВАЛЕНБЕРГ: Ја не могу да контролишем Американце…
ни Швеђане… а требао ми је њихов новац да било
шта урадим. Требала ми је њихова подршка. За мене, живот је живот.
АГЕНТ: Јесте…
ВАЛЕНБЕРГ: Урадио сам шта сам могао. Урадио сам све
што сам могао. Покушао сам.
АГЕНТ: Не мислите да ово само показује да та ваша
прича како сте хуманитарац, како бринете о непознатим људима, просто не пије воду?! Има више
рупа... него дечије игралиште у Хамбургу након
бомбардовања савезника.
Ја сам разуман човек, Рауле, али молим вас. Ми
знамо шта сте тамо радили. Ништа нећете постићи
инатом, и вашим бесмисленим причама. Само себи
наносите штету.
ВАЛЕНБЕРГ: Не, не, не. Све је тачно.
АГЕНТ: Нажалост, истина је да је одговор “Да”.
Сад, молим вас, седите, и да опет прођемо, још једном, оно што бисмо желели да знамо…
[Светла се гасе]
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ОСМА СЦЕНА
ВАЛЕНБЕРГ [Држи згужван папир, и крај оловке, али не
пише – говори директно публици.]
Проблем са Густавом је што хрче.
[Сада се окреће и почиње да пише.]
Драга Мај,
Проблем са Густавом је што хрче. Каже ми да хрче
зато што је повредио нос када је пао с тобогана као
дечак... У ствари, ја сумњам да је повреда од туче...
Управо га гледам. Ено га… нежан - рањив… повезан
неком невидљивом мрежом са свим другим људским
бићима која спавају ноћас... у мору мира, ништа га
не обележава као убицу хиљаде деце.
Кад је будан, Густав проводи много времена тражећи инсекте. Експерт је за бубашвабе. Такође је
окрутан ловац на вашке. То су му омиљене занимације… што ми одговара пошто би број малих створења у ћелији могао слободно да се смањи.
Каже да је био посвећени ловац, и ако већ нема
медведа и вукова, мора да се задовољи вашкама.
Дуго је хтео да ради у золошком врту. Али у време
кризе у Немачкој су се затворили. Мислим да је
имао исте проблеме као ја када сам хтео да постанем архитекта.
Кад се само сетим… мој план за нова купатила у
Стокхолму никада не би био изводљив… био је превише луксузан за та времена.
Сад већ нема много што не знам о њему. Провели
смо дане и ноћи заједно, месецима.
Видим да је и даље нациста… барем, делом… у ства
ри доста, претпостављам…
Мислим да зато тако добро разуме ауторитет… боље
него ја.
Скоро након мог доласка, написао сам писмо гувернеру затвора, жалио сам се на услове, и инсистирао

на неким променама… а он ме је натерао да мало
ублажим. Мислим да је био у праву - Дугујем му за то.
Тако да… сада када је далеко од рата и света нациста… Нећу рећи да је постао нормалан… не, драга
мајко… Не бих рекао да је као други људи, пошто је
много тога остало… али вероватно се приближио…
виде се мали трагови хуманости који провирују…
И… може се рећи, у ствари… да смо скоро постали
пријатељи…

ДЕВЕТА СЦЕНА
Агент седи у соби, за столом. Валенберга гурају
унутра.
АГЕНТ: И ваш амбасадор, господин Содерблом, био је
да види друга Стаљина.
ВАЛЕНБЕРГ: Да?
АГЕНТ: Знате ли уопште која је то част?!
ВАЛЕНБЕРГ: … Да.
АГЕНТ: Друг Стаљин! Кормилар наше нације!
У ствари, начуо сам мало о том састанку.
ВАЛЕНБЕРГ: Јесте?
АГЕНТ: Да, мислите ја не знам неке људе одозго?
ВАЛЕНБЕРГ: Нисам то…
АГЕНТ: Имам везе у највишим круговима.
ВАЛЕНБЕРГ: Да.
АГЕНТ: Само кад бих могао да вам кажем.
ВАЛЕНБЕРГ: Реците ми.
АГЕНТ: Не.
ВАЛЕНБЕРГ: Шта се десило?
АГЕНТ: Нема шансе да вам кажем – уозбиљите се. Не.
Само… помогло би ми да вам кажем. Али проблем
је у томе што је то немогуће. Не би смели да знају
да сам дискутовао са вама…
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ВАЛЕНБЕРГ: Како би знали?
АГЕНТ: Знали би.
ВАЛЕНБЕРГ: Како би могли?
АГЕНТ: Ха! Знали би.
Немогуће је. Заборавите!
ВАЛЕНБЕРГ: Јасно ми је.
[Пауза]
АГЕНТ: Али… мислим…
ВАЛЕНБЕРГ: Наставите.
АГЕНТ: Мислим…
ВАЛЕНБЕРГ: Шта? Реците.
АГЕНТ: Могао бих да вам кажем мало шта амбасадор
наводно прича са својим људима... Мислим... Да,
то бих могао да вам кажем.
ВАЛЕНБЕРГ: Да.
АГЕНТ: … то сте могли било где да чујете, од неког другог
затвореника – изненадили бисте се шта ми знамо…
ВАЛЕНБЕРГ: Ви знате шта је рекао? Знате?!...
АГЕНТ: Наравно. Хоћете да вам кажем његов утисак?
[Пауза] Могу да вам цитирам његове речи: “Желим да се захвалим Вашој Екселенцији што сте ме
примили. Не бих да ваше драгоцено време узурпирам пошто немам разлог да предлажем било шта
конкретно или да споменем неке изузетно тешке
проблеме.” Свиђа вам се? А знате шта је онда господин Содерблом рекао?
ВАЛЕНБЕРГ: Кажите.
АГЕНТ: Рекао је, и опет цитирам - “Убеђен сам, лично,
да је Валенберг доживео несрећу или је ликвидиран,
тако да више није жив.” Мада, наравно, он је знао
да то није случај. Значи, мислим да сте разумели?
ВАЛЕНБЕРГ: Разумели шта?
АГЕНТ: Значи можемо да радимо шта хоћемо са вама…
Мислим да је израз ‘остављен на цедилу’, зар не?
[Кратка пауза]
ВАЛЕНБЕРГ: Да ли је рекао још нешто?

АГЕНТ: Да, у ствари јесте.
ВАЛЕНБЕРГ: Наставите.
АГЕНТ: Хоћете да знате?
ВАЛЕНБЕРГ: Да.
АГЕНТ: Рекао је да је друг Стаљин јако добро грађен.
ВАЛЕНБЕРГ: Аха. Још нешто?
АГЕНТ: Да. Рекао је да је прилично леп.
ВАЛЕНБЕРГ: То је све?
АГЕНТ: Не.
ВАЛЕНБЕРГ: Па?
АГЕНТ: Рекао је да изгледа отмено у униформи маршала.
Тако да сте сами, у суштини. Нема наде за вас. Нико није заинтересован за вас.
У ствари, чак ни Јевреји којима сте помогли…
У ствари, то је тачно - где су они? Заузети су стварањем свог новог живота – ко може да им замери
на томе? Они немају времена за вас.
А ваши земљаци. Видите, ви сте мала иритација за
њих. Није им чак стало толико да вас размене.
Могли су да вас извуку! Али неће.
Оно што хоће јесте појашњење, да буде коначно, да
се реше ове ситнице која одвраћају пажњу у односу
са… са нашом веома важном земљом. Ви сте само
коштица у компоту, када бисмо могли само бисмо
вас извадили и имали бисмо перфектан дезерт. Ако
мене питате, они хоће да моји другови овде у ходнику заврше њихов посао.
Разумете? Када ви не бисте били ту, могли би да
успоставе важне споразуме са нама. Не би морали да нас нервирају тиме што вас стално спомињу,
што тренутно морају да раде пошто неки од ваших
земљака, а и неки Јевреји, стално причају о вама.
Они хоће да ви нестанете. Они нас питају да допринесемо да нестанете. Али ја могу да вам помогнем
да се то не деси, само ако ви мени помогнете.
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Рауле, немате ниједног другог пријатеља сем мене.
Ја сам једина особа која вам може помоћи. И желим
да вам помогнем. Ви заслужујете помоћ. Осећам да
испод свих тих лажи и збрке ту је једна душа идеалисте која жели да исплива на површину. Осећам
идеалисту. Ко зна? Можда ћете увидети да имамо
једине идеале који доносе бољу будућност.
Рауле, можете да ми верујете. Али једино могу да
вам помогнем ако ми дате истину. А сада, реците
ми. Молим вас. Говорите ми.
Светла се гасе.

ДЕСЕТА СЦЕНА
Агент за столом у соби за испитивање. Валенберга
гурају унутра. Сада се види да су га тукли.
АГЕНТ: Господине Валенберг, у последњих пар месеци
имали смо још информација из многих извора о
вашим активностима.
ВАЛЕНБЕРГ: Којих извора?
АГЕНТ: У ствари, ми сада имамо доста добру слику о
догађајима у Мађарској у другој половини ‘44.
ВАЛЕНБЕРГ: Значи, сада су вам познате чињенице….
АГЕНТ: Да, мислим да знамо чињенице. Тако да стварно нема смисла да негирате и даље.
ВАЛЕНБЕРГ: Ако знате, зашто ме и даље испитујете?
АГЕНТ: Зато што још увек имамо неке рупе… неколико… али морамо да их попунимо…
ВАЛЕНБЕРГ: Рупе… рупе…
АГЕНТ: Рупе! То је неизбежно чак и у најефикаснијим
организацијама. Тако да… једноставно би било од
помоћи ако потврдите неколико детаља.
ВАЛЕНБЕРГ: Као на пример?
АГЕНТ: Коме сте подносили извештаје.

ВАЛЕНБЕРГ: Рекао сам вам то.
АГЕНТ: Молим вас.
ВАЛЕНБЕРГ [Пажљиво]: Даниелсон. Даниелсон. Извештавао сам господину Карлу ван Даниелсону.
Шефу мисије.
АГЕНТ: Коме још?
ВАЛЕНБЕРГ: Само њему.
АГЕНТ: Као што знате, хтели бисмо да сазнамо ко је још
тајно радио за Американце, и против наших интереса. Само нам треба још пар имена. То је разумно
што желимо да сазнамо.
ВАЛЕНБЕРГ: Немам ништа да додам ономе што сам
вам већ рекао.
АГЕНТ: Господине Валенберг…
ВАЛЕНБЕРГ [Пажљиво]: Ја сам водио одсек шведске делегације са хуманитарном мисијом. Хтели смо да
спасемо јеврејске животе.
АГЕНТ [Уздахне]: Господине Валенберг, ми знамо истину… Знамо да нас лажете – што није добро. Молим
вас, допустите ми да вам помогнем.
ВАЛЕНБЕРГ: Не. Све је истинито.
АГЕНТ: Господине Валенберг, ми знамо да су вас Американци финансирали. [Вади парче папира из џепа.]
Имам овде списак... можда није комплетан, али…
има један у износу од хиљаду шведских круна из
Енскилда банке… послато преко Швајцарске… онда још један у износу од 600.000 мађарских пенга,
ни мање ни више! Има и других већих, такође…
Не разумем зашто бисте уопште покушавали да негирате да сте били њихов агент? Па?
[Кратка пауза]
Када смо ушли у Будимпешту, тридесет две зграде
су имале шведску заставу! Тридесет две! Не једна,
три – не чак шест, него тридесет две! Шта је то осим
покушаја да се формира упориште у Мађарској?
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ВАЛЕНБЕРГ: Не. То није… ми смо хтели да спасимо што
више људи…
АГЕНТ: Молим вас.
ВАЛЕНБЕРГ: Што је било више кућа, то је била већа
шанса заштитити што више људи…
АГЕНТ: Били сте ефикасни. Успоставили сте добру базу.
Ваш циљ је био да обезбедите Мађарску за Запад у
послератном добу, зар не?
ВАЛЕНБЕРГ: Не! Толико пута сам вам рекао шта је био
наш циљ.
АГЕНТ: Може се назвати малим Маршаловим планом…
прикривеним, специјално осмишљеним малим Маршаловим планом за Мађарску, са вама као првим
стражаром.
ВАЛЕНБЕРГ: Куће су биле уточишта гладним људима
угрожених живота. Морате разумети АГЕНТ: - Одлично разумем.
ВАЛЕНБЕРГ: Морате разумети како је било... ако... ако
би Партија стреластог крста ухватила Јевреје, ставили би лисице на тројицу, пуцали би у средњег, и
бацали сво троје у ледени Дунав. То су радили скоро свако поподне. Да им време прође!
АГЕНТ: Аха, али ваш возач је рекао да то није било важно, зато што бисте ви и ваши херојски пајташи
одлазили, низводно, скакали у воду и вадили их.
ВАЛЕНБЕРГ: Само понекад. Кад смо могли. Али… суштина је… нацисти и Партија стреластог крста нису
смели да приђу сигурним кућама. И једни и други
хтели су да одрже добре односе са шведском владом, из различитих разлога, тако да смо успевали
да им забранимо приступ… у већини случајева…
АГЕНТ: Видите. То је био разуман алиби. Разуман, у
тим околностима... Али то је све. Ја разумем сврху
‘сигурних кућа’. Верујте ми.
Такође знамо за ваше опсежне контакте с наци официрима.
ВАЛЕНБЕРГ: Не.

АГЕНТ: Не? Не?! У вашем роковнику, који сте тако љубазно донели са собом, има дванаест састанака са
њима између октобра и новембра ’44. Дванаест!
Хоћете да поверујемо да су били приватни? Зашто
бисте се дружили са нацистима?! Јесам ја нешто
овде пропустио? Да ли су агенти Гестапоа познати
по својој духовитости? Да ли есесовци знају доста
добрих вицева?
ВАЛЕНБЕРГ: Не!
АГЕНТ: Па, да ли су познати као шармантни и саосећајни, онда?
ВАЛЕНБЕРГ: Не.
АГЕНТ: Не. Значи, шта ми говорите? - да сте ви, који
твдите за себе да волите Јевреје, неиздрживо желели лаку конверзацију о најновијим методама истребљења? Искрено вас питам. Лепо - молим вас ми
реците све - играли сте дуплу игру, зар не?
ВАЛЕНБЕРГ: Не.
АГЕНТ: Знате шта ја мислим? Ви сте се осигуравали, у
случају да, против свих очекивања, Немци победе.
Да чујем?
ВАЛЕНБЕРГ: Била ми је потребна њихова сарадња или
ништа не бих успео. Ми смо преговарали са њима.
Добили смо повластице.
АГЕНТ: Повластице...
ВАЛЕНБЕРГ: Да, повластице – апсолутно! Како мислите да сам их навео да поштују шуцпасове? Како сам
могао да добијем њихову помоћ да спрече Партију
стреластог крста од рације сигурних кућа? Требало ми је да високи наци кадар буде са нама колико
год је то било могуће.
АГЕНТ: Хајде да замислимо да то пролази за ваше састанке с мајором Брехером, за ваших шест састанака с мајором Брехером ВАЛЕНБЕРГ: - пролази, верујте ми.
АГЕНТ: - Као што кажем, хајде да замислимо да засад
пролази -
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ВАЛЕНБЕРГ: - пролази. Можете да урадите више него
што можете да замислите. Морате схватити да је
било незаменљиво за то што смо покушавали да
урадимо. То није била пријатна дужност, већ нешто
од највеће важности.
АГЕНТ: Али, Валенберже, шта ћемо са господином Билицом?
ВАЛЕНБЕРГ: Шта с њим?
АГЕНТ: Препознајете то име?
ВАЛЕНБЕРГ: Да.
АГЕНТ: Да ли је Билиц био нациста?
Па, је л’ био?
ВАЛЕНБЕРГ: Не.
АГЕНТ: Не. Билиц није био нациста, већ мађарски колаборациониста, следбеник, пословни човек који
је радио са нацистима, мада би радио и са ђаволом
да заради пенг или два...? Па, то је тачно, зар не?
ВАЛЕНБЕРГ [Тихо]: Да.
АГЕНТ: Молим?
ВАЛЕНБЕРГ: Да, то је тачно.
АГЕНТ: Господине Валенберг, ако инсистирате да лажете, не могу вам помоћи. Покушавам да вам помогнем. Могу да вас заштитим од мојих другова овде у
ходнику. Могу да средим да буду бољи услови, чак
да напустите Лефортово, рецимо, и одете у природу.
ВАЛЕНБЕРГ: У природу?
АГЕНТ: Да, апсолутно. Можда не знате, али Совјетски
Савез има одређени број привлачних и комфорних
објеката у природи.
То је ако сарађујете. Али то једино могу да урадим
ако помогнете сами себи.
[Кратка пауза]
Наравно, увек сте хтели да правите паре, такође.
Користили сте сваку могућу прилику. Заклели сте
се министарству Спољних послова у Шведској да

се нећете бавити пословним комерцијалним активностима, али нисте испунили то обећање, зар не?
ВАЛЕНБЕРГ: Не!
АГЕНТ: И лагали сте сопствену владу, зашто ја да вам
верујем? Зашто?
[Кратка пауза]
Надали сте се да ће Брехер и остали наци официри, ако њихова страна победи, да дају вашој MidEuropean Trading Company, фирми коју сте основали
са Јеврејином... како се беше звао?
ВАЛЕНБЕРГ: Лауер.
АГЕНТ: Лауер. Надали сте се да ће дати Лауеру и Валенбергу неке лепе послиће. Молим вас, немојте опет
са ‘Не’ – превише је било ‘Не’! Да сам баш хтео да
чујем ‘Не’, пробао бих са оном прилично привлачном шефицом кухиње… Свега смо свесни. Ствар
је у томе да сте капиталиста, скроз наскроз, и то
је суштина, зар не? Ви сте Валенберг – како бисте
могли бити било шта друго?! Све може ако се заради, како кажу у Америци – је л’ тако?
ВАЛЕНБЕРГ: Не. Не. Не.
АГЕНТ: Жао ми је али неоспорно је ‘Да’! Ваши рођаци
Валенбергови, Јакоб и Маркус, били су номиновани чувари представништва Бош, са договором да
га врате Немцима две године после рата, за велики
профит, зар ћете и то да оспорите? Ваш рођак Јакоб
је одлично прошао од свих тих послова у Немачкој
кроз цео рат, све до пре пар месеци. Ваш допринос
је само још једна грана породичног пословања Валенбергових са нацистима.
ВАЛЕНБЕРГ: Не!
АГЕНТ: Не? Али ово су чињенице. Познате, доказиве
чињенице. Господине Валенберг, молим вас немојте да ме вређате. И, наравно, ваша влада, која је
по вама била нека врста велике добровољне организације, не само да је одобрила већ је то исто радила. Гурала је своје комерцијалне интересе кроз
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цео рат са великом енергијом. Може се рећи да су
Швеђани били кухиња која је хранила глад Немачке индустрије.
ВАЛЕНБЕРГ: То није тачно. Моја влада АГЕНТ: - Хајте. Без шведског снабдевања индустријским
деловима Немачке кроз цео сукоб – мислим баш
до новембра 1944. – рат би се завршио макар годину дана раније. Што је значило много изгубљених
руских живота. И није нам баш свеједно. Нимало.
ВАЛЕНБЕРГ: Није уопште тако. Стварно није било тако…
АГЕНТ: И ви. Ми разумемо вашу мисију. Под окриљем
овог прилично чудног, и ако смем да приметим,
веома невероватног хуманитарног напора, ви сте
увек мислили на себе на првом месту.
ВАЛЕНБЕРГ: То једноставно није случај!
АГЕНТ: Да, господине Валенберг. Ваш циљ је био да радите са било ким, користите свакакве методе, све
док је ваш љубљени капитализам побеђивао, а ви
се богатили у међувремену.
ВАЛЕНБЕРГ: Не, не, не!
АГЕНТ: Да, да, да! Господине Валенберг!
ВАЛЕНБЕРГ: Ја сам објаснио…
АГЕНТ: Чињенице не лажу! Ово су све чињенице! Сад, све
што нама треба јесте да ви попуните једну или две
рупе. Једну или две малене рупе. Само их попуните.
Коме сте извештавали? Коме?!

ЈЕДАНАЕСТА СЦЕНА
Валенберг сам у ћелији. Корача до скривеног места,
вади оловку и парче папира, почиње да пише још једно писмо за Мај.
Моја најдража Мај,
У другом затвору сам, и делим ћелију са другим
човеком. И овај пут је то криминалац. Мислим да
је убио неког… више људи, у ствари.

Спава тренутно. Проводи доста времена у сну. Има
50 година али стално је у покрету - онда - када падне завеса, он заспи! Као мало дете…
Гледам га. Људско тело у дубоком сну… стање које
нам свима даје нову снагу да радимо, градимо, постижемо... живимо…
[Валенберг уздахне, меланхолично, онда устаје, одједном промени расположење.]
Зашто сам тако нерасположен? Ово је срећан дан
за нас обоје. Немој да помислиш да сам заборавио!
Сви сте ми увек у мислима!
Знам! Данас је мојој нећаки рођендан!
Драга Нани - срећан сам само кад помислим на њу!
Можда нисам ту за славље, мајко, али прославићу
на свој начин... Урадићу најбоље што могу, у сваком
случају.
Она је тинејџер! Бог да је види! Последњи пут кад
сам је видео била је у стомаку! – још увек у материци – још мало!
Али пратио сам њен раст што сам боље могао... Како је расла... како сам ја замислио да је израсла…
Обележавао сам њену висину на довратку дршком
од кашике. Мале цртице, као што си ти радила са
нама у соби када смо били мали!
Понекад гледам црте и замишљам колико ли је сада велика!
Мора да је висока као драга Нина! Тако да сам јој
обележио висину изнад мог рамена.
И прекрио сам ћелију твојим сликама, па Нине,
Гаја, и мале Нани! Велике, јарке фотографије целе
дужине – свуда по зидовима!
Не праве фотографије, наравно. Али замишљене –
то ми никада не могу узети… и неће никада избледети…
Моја драга мајко, у најмрачнијим моментима, ти и
породица сте увек поред мене, уз мене... ваша лица
су предамном, и љубав ме држи.
А сада морам да идем. Буди ми се цимер.
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ДВАНАЕСТА СЦЕНА
Агент седи у соби за саслушавање, за столом. Валенберга гурају унутра и он пада на под – сад је у још
горем стању, крвав и дрхтав.
АГЕНТ: Знаш шта, Рауле?
ВАЛЕНБЕРГ: Шта?
АГЕНТ: Размишљао сам.
ВАЛЕНБЕРГ: И?
АГЕНТ: Стварно си врло интригантна особа.
ВАЛЕНБЕРГ: Хвала.
АГЕНТ: Да, и одлучио сам… Одлучио сам да те поштујем.
Стварно те поштујем.
ВАЛЕНБЕРГ: Хвала вам на поштовању.
АГЕНТ: Хоћеш пиће?
ВАЛЕНБЕРГ: Пиће?
АГЕНТ: Да, пиће. Право пиће. Имам овде вотку.
[Агент вади вотку са скривеног места и даје чашу
Валенбергу.]
ВАЛЕНБЕРГ: Хвала.
[Пауза док обојица пију вотку.]
АГЕНТ: Од кад је умро друг Стаљин, ствари су мало попустиле.
ВАЛЕНБЕРГ: Ја нисам приметио промену.
АГЕНТ: Можда не. Али попустиле су.
ВАЛЕНБЕРГ: У ком смислу?
АГЕНТ [Кратка пауза]: Неке ствари које пре нисмо
имали, сада имамо.
ВАЛЕНБЕРГ: Шта, на пример?
АГЕНТ: … Видео сам фотографије.
ВАЛЕНБЕРГ: Какве фотографије?
АГЕНТ: Фотографије. Фотографије твојих активности у
Будимпешти. Показали су ми их.
ВАЛЕНБЕРГ: Оне што је сликао Том Вереш?
АГЕНТ: Немам појма ко је сликао.

ВАЛЕНБЕРГ: Фотографије нас у Будимпешти… на железничкој станици и у гету и АГЕНТ: - Да.
ВАЛЕНБЕРГ: Онда мора да су исте те које је Том Вереш сликао скривеном камером – Лајка. Како сте
их добили?
АГЕНТ: То се тебе не тиче.
ВАЛЕНБЕРГ: Па сада знате… знате!… Фотографије не
лажу. Имате доказе које сте тражили. Сада знате
да говорим истину.
Па? Реците!
АГЕНТ: Ништа не знамо.
ВАЛЕНБЕРГ: Али имате фотографије… имате фотографске доказе…
АГЕНТ: Могу да значе било шта.
ВАЛЕНБЕРГ: Како могу?
АГЕНТ: Ко зна шта су, или шта значе.
ВАЛЕНБЕРГ: Фотографије су!
АГЕНТ: Навикли смо да гледамо свакакве такозване доказе. Моји надређени су одлучили да их изоставе,
и сигуран сам да је то исправан корак.
ВАЛЕНБЕРГ: Али АГЕНТ: - то је наша одлука.
[Следеће две реплике говоре углас]:
ВАЛЕНБЕРГ: Али ја не могу АГЕНТ: - То је наша одлука.
ВАЛЕНБЕРГ: Разумем.
АГЕНТ: Добро је.
И тако, као што сам почео... Размишљао сам… ако
је то што кажеш тачно, а очигледно није, ти си заиста добар човек. Што је заиста запањујуће... баш...
запањујуће…
ВАЛЕНБЕРГ: Добар човек…
АГЕНТ: Да, али, ко је добар?! Нико. Бити добар… то је
као… па ментални поремећај!
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ВАЛЕНБЕРГ: Не мислим да је АГЕНТ: - Јесте! Није у природи човека да буде добар. То
захтева… захтева неку врсту мутације.
ВАЛЕНБЕРГ: То није тачно. Уверавам вас АГЕНТ: - наравно да је тачно! Погледај око себе! Размисли о историји! Ко је добар?! Свако има своје мане,
веће или мање. То је људска природа.
Само да знаш… Слушао сам о Исусу од баке кад
сам био мали. Знаш - Исус Христ. Какав тежак човек! Какав надмен и неморалан човек! Јасни су његови мотиви. Био је тако сујетан! Обожавао да маса буљи у њега. На чамцу, било где!… Морао је да
буде у центру пажње, није могао да поднесе ако се
још неко нађе ту. Чак мислим да је једном пробао
да буде већи домаћин од домаћина на неком скупу.
Волео је да командује, и омета било кога ко је држао
ред. Он је био рани анархиста, у суштини. Сујета,
аргументи, мегаломанија… Али ако је твоја прича
истина…
… у случају да је твоја прича истинита… ако би била
истинита… рекао би ми да си се водио само жељом
за бољитком људске расе. Како се то теби чинило.
На твој начин. Који је погрешан, наравно.
Али само да видиш себе на прави начин, дозволи
ми да ти кажем како си пратио свој хуманитарни
идеал – претпоставићемо да је тако – не зато што
си имао и неки извор добре воље, већ из стида.
ВАЛЕНБЕРГ: Молим?
АГЕНТ: Из стида, да!
ВАЛЕНБЕРГ: На шта мислите?
АГЕНТ: Морао си да надоместиш осећај неуспеха који
си увек имао. Зато што и јеси неуспешан, зар не,
Валенберже? Цео живот си незапослен.
ВАЛЕНБЕРГ: Није АГЕНТ: - Да-а! Да. Штавише, ниси баш био прави Валенберг, зар не? Ниси испуњавао стандарде тог прези-

мена. Досегао си до друге класе Валенберга у сваком случају. Јесам у праву?
[Кратка пауза]
Хајде. Имао си име, али нису те пустили у клуб?
Ниси баш досегао стандард, зар не?

ВАЛЕНБЕРГ: Не, то није тачно.
АГЕНТ: Колико пута си питао рођака Јакоба за посао?
Било какав! Неплаћени посао – само да је у Валенберговој банци! Колико пута?
[Кратка пауза]
Па? Стално се извлачио, зар не? Тако да ниси радио ништа. Висио си около, чекајући. Чекајући, чекајући… Чекајући-чекајући-чекајући! Био си осрамоћен, зар не, Валенберже? Осрамоћен! Зар не?
Зар не?
ВАЛЕНБЕРГ [Тихо]: Да.
АГЕНТ: Молим?
ВАЛЕНБЕРГ: Да!
АГЕНТ: Толико осрамоћен. Ништа! Све док ниси постао
асистент за увоз банана. Оном Јеврејину. Како се
беше звао?...
ВАЛЕНБЕРГ: Лауер.
АГЕНТ: Лауер. Лауер. Сад, да те питам, је л’ то посао за
једног Валенберга? А?
ВАЛЕНБЕРГ: Не.
АГЕНТ: Не. Тако да и по твојој причи, одлазак у Будимпешту био је твој први нормалан посао. Једина шанса да направиш нешто од себе. И у мојој верзији,
правој верзији, био си извидница за послератни
амерички протекторат. У сваком случају, гурао те
очај, махнит, последњи покушај да направиш нешто
од живота пуног неуспеха. Тако да, чак и по твојој
причи, немој да тврдиш да си добри анђео.
И?
[Кратка пауза]
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Признајеш ту истину, зар не?
ВАЛЕНБЕРГ: Не.
АГЕНТ: Не?
ВАЛЕНБЕРГ: Тачно је да нисам успео све што сам хтео,
али како то мења оно што сам вам рекао? Када сам
отишао у Будимпешту, отишао сам зато што сам хтео
да помогнем људима. Да спасавам животе. То је све.
АГЕНТ: Да, али шта те је навело на то? Реци ми, занима
ме. Из неког разлога, занимаш ме.
ВАЛЕНБЕРГ: Било је неправедно.
АГЕНТ: Према њима или према теби?
ВАЛЕНБЕРГ: Какве везе има? Нема… нема везе... има
везе шта сам урадио!
АГЕНТ: Значи, слажеш се са мном?
ВАЛЕНБЕРГ: Не знам.
АГЕНТ: Не знаш?!
ВАЛЕНБЕРГ: Нисам психолог. Видео сам то само као задатак. Нешто што сам морао да урадим. Тако сам
осећао. Шта је било у мојој глави потпуно је неважно.
Само је важно да сам помогао. Ја јесам помогао.
АГЕНТ: Истина је да си постао амерички шпијун из
очаја, пошто је то био једини посао који си добио.
ВАЛЕНБЕРГ: Не! Не! Не! [Светла се гасе]

ТРИНАЕСТА СЦЕНА
Валенберг лежи склупчан на поду. Агент улази.
АГЕНТ: Ствар је да… ти мислиш да држиш монопол у
херојству. Мислиш да си једини прави херој, зар не?
ВАЛЕНБЕРГ: Не. Не мислим то.
АГЕНТ: Само да знаш, ја сам био са НКВД трупама које
су браниле Москву 1942. Да ли ти то ишта значи?
ВАЛЕНБЕРГ: Да. Да, значи.

АГЕНТ: Да спрече Немце који су користили блато кад
год су стигли. За све. Знаш чега је било на претек,
Валенберже?
ВАЛЕНБЕРГ: Чега?
АГЕНТ: Лешева. Пут се састојао од смрзнутих лешева.
Један од њих био је мој брат. Неколико њих су били моји пријатељи.
И… Морао сам да легнем под лешеве пријатеља и
да се правим мртав, да бих се извукао.
ВАЛЕНБЕРГ: Да.
АГЕНТ: Да. Да, Валенберже, тако је било. И… другог дана… Чуо сам глас како виче изнад мене, док је пешадија пратила тенкове, човек је пажљиво корачао
међу лешевима. Његова цокула ми је закачила ухо
док је пролазио. Да сам се померио… наравно… и
како су пролазили, полако сам се окренуо и убио
једног који је заостао. Тако да… нисам морао да се
излажем опасности али сам то урадио. Ти мислиш
да имаш монопол у томе?
ВАЛЕНБЕРГ: Не. Наравно да не.
АГЕНТ: Био сам храбар исто као и ти. Ризиковао сам
исто тако непромишљено као и ти. Али урадио сам
то за своје другове и своју домовину. За њих. Ту се
ми разликујемо. За моју храброст постоји разлог. И
ти хоћеш да верујем да си се борио за људе који ти
нису ништа… са којима уопште немаш везе. Никакве! Који су само део овог огромног човечанства…
бесконачна маса небитних људи.
[Пауза док размишља.]
То је оно што је нелогично, зар не? То нећу да прихватим. То је лудо! Што ми лепо не кажеш шта си
радио у Будимпешти?
ВАЛЕНБЕРГ: Објаснио сам.
АГЕНТ: Ти људи нису имали ништа с тобом.
ВАЛЕНБЕРГ: Да, да, јесу. Били су само људи… као ја…
били смо потпуно повезани.
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АГЕНТ: Били су непознати, Валенберже. Нема смисла
то што причаш. Нико не ризикује, дан за даном, у
име непознатих. Нико не уступа комфоран живот,
лежаљку између два храста у лепом крају Стокхолма... да оде… да оде да помогне хрпи људи који
немају ништа са њим, који су безличне бројке… у
некој рупи с друге стране континента…
[Сада говори сам са собом.]
Није логично...
[Окреће се ка Валенбергу.] Види, само хоћу да ми кажеш истину. Истину! То је тако, тако једноставно.
Све је тако једноставно. Био си агент Сједињених
Америчких Држава, они су те наградили, имамо
доказе о знатним сумама које су ти платили ВАЛЕНБЕРГ: - Не!
АГЕНТ: Да!
ВАЛЕНБЕРГ: Да, дали су ми новац, али [Светла се гасе.]

Сетио сам се његове слике изнад свог кревета кад
сам био мали. Сваки дан смо стављали свеж букет
у вазу испред слике. Он је мени био стваран – звао
сам га мој тата. Понекад смо разговарали са њим.
До… можда сам имао три или четири године – схватио сам да слика није стварност.
Питао сам те где је, и када ће доћи…
И онда, знатно касније, дошао је… сиви облак од
прашњавог ваздуха.
Рекао сам му да, иако није био жив кад сам се родио, ја сам га тако осећао… да, иако звучи чудно,
увек је био ту... да сам имао неку врсту односа са
њим – али не као са њим какав је био док је био жив,
како су ми испричали, не после смрти, него са њим
какав је могао бити, или можда био...
И… рекао сам му где је његов живот изненадно прекраћен, ја сам хтео да се настави, да некако дам
смисао том животу који је могао да има… прави
смисао, нешто чиме би могао да се поноси… био
сам одлучан у томе…
Увек је био ту.

ЧЕТРНАЕСТА СЦЕНА
Валенберг је у ћелији. Вади прибор за писање са скривеног места.

Као што си увек говорила, мртви су ту са нама, само не у истој просторији.
Драга и вољена мајко, тако је тешко провести толико година, тако велики део мог живота, без тебе…

Да ли се сећаш оног топлог дана у јуну? Служавка
је извадила најбољи есцајг за веранду испред куће.
Вечерње сунце било је жуто изнад зеленила.

Али на неки начин била си ту са мном… Овде… чинила си да ова мала мемљива ћелија изгледа топло…
доносила утеху и доброту у сав бол и претње. Свих
ових година… И то је мени било важно… битно да
могу да се поверим некоме.

Рекла си ми да ће нас бити троје на вечери: ти, ја и
отац.

И сада мислим да је ово вероватно моје последње
писмо теби.

Сад, то је било чудно, пошто је отац преминуо пар
месеци пре него што сам се родио.

И, наравно, као и сва остала, никада га нећеш добити.

Драга Мај,

Тако да сам те питао како је то могуће.
Ти си ми рекла да је могуће пошто смо у сну.
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ПЕТНАЕСТА СЦЕНА
Светла се пале, види се Валенберг, склупчан у ћошку,
крвав. Онда улази агент.

АГЕНТ: Значи причали су са њим.
ВАЛЕНБЕРГ: Да?
АГЕНТ: Нема вајде.
ВАЛЕНБЕРГ: Хоћете да кажете…
АГЕНТ: Мислим, како сам ја чуо, господин Унден неће
ни да размотри.
ВАЛЕНБЕРГ: Комплетно су?... Да ли сте сигурни да су
комплетно…?
АГЕНТ: Готово је. Ваш министар спољних послова финално је потврдио оно што је ваш амбасадор говорио годинама уназад – можемо да заборавимо било какву размену.
Рекао је да не може да замисли како се Шведска
петља с тим. Да се понаша као Италијани.
[Кратка пауза]
Или Данци, или, кад смо већ код тога, Швајцарци
– или чак Немци.
Немци су чак разменили твог старог цимера из ћелије Рихтера.
ВАЛЕНБЕРГ: Рихтер је на слободи?
АГЕНТ: Већ дуже време.
ВАЛЕНБЕРГ: Рихтер је на слободи!
АГЕНТ: И добро му иде, чуо сам.
Има радњу за кућне љубимце.
Али ти, Рауле, ти си сам. Нико није ту за тебе. Ово
ти је била последња шанса.
[Кратка пауза]
Негде дубоко у твојој глави, имао си осећај да, ако
радиш нешто добро, да ће некако, у неком моменту, бити награде. То је био инстинкт. Дубоки нагон.

Веровао си у то… као да постоји неки универзални
закон.
Али нема награде. Само црна рупа. Твоја доброта
је била као бацање камења у црну рупу.
Тако да мораш да помогнеш сам себи. Што значи
да се ослониш на мене.
Ја сам једини који ти сада може помоћи. Али једино ако ти помогнеш мени. Ја сам на твојој страни!
Али мораш да ми то омогућиш, Рауле. Да ми даш
нешто чиме могу да радим. Сада је озбиљно. Веруј
ми.
Веруј ми.
Рауле, слушај ме. Хајмо поново… све што нам је потребно су имена људи… неких од тих људи… који су
били и сада су у Будимпешти и раде против нас, да
тражимо да их њихове амбасаде врате, одатле или
из места где су сада. Зар је то толико страшно?
ВАЛЕНБЕРГ: Можда не.
АГЕНТ: Па?
ВАЛЕНБЕРГ: Не могу.
АГЕНТ: Рауле, размисли! Американци… Мађари…
Швеђани…. и остали… Шта ти њима дугујеш? Није
баш да су уз тебе. Зашто да си одан њима кад они
нису одани теби?!
И коме ће то да штети?
Молим те уради то.
ВАЛЕНБЕРГ: Не могу. Не могу да живим свој живот на
рачун других…
АГЕНТ: Објаснио сам да то не би радио.
ВАЛЕНБЕРГ: Да. Да, објаснио си.
АГЕНТ: Па?
ВАЛЕНБЕРГ: Извините, просто немам то у себи.
АГЕНТ: Пронађи га!
ВАЛЕНБЕРГ: Ја… не могу то да пронађем… Не могу… и…
АГЕНТ: Шта? Реци.
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ВАЛЕНБЕРГ: Осећао бих се као да то поништава све што
сам урадио! Све у Будимпешти… све овде… године овде…
АГЕНТ: Рауле, то је мала ствар – и изашао би одавде.
Би! Сигурно!
Хајде, буди разуман, молим те.
[Кратка пауза]
Хоћеш ли?
Свиђаш ми се, Рауле. Има нешто у теби што ми се
свиђа, на шта позитивно реагујем, иако не верујеш
у напредак, а имаш и те буржујске идеје.
ВАЛЕНБЕРГ: Ха!
АГЕНТ: Обећавам, Валенберже, истина је. Иако си нам
направио доста проблема, обојици.
[Кратка пауза]
Рауле, хоћу да то урадиш за мене.
ВАЛЕНБЕРГ [шмркне]
АГЕНТ: Мислиш да је сулудо. Уверавам те, није сулудо. Никада нисам био окрутан према теби. Чак ни
груб. Шта мислиш, што су се ови моји другови ту на
спрату устручавали? То што су ти урадили, то је за
малу децу. Знаш и сам. Чуо си вриске. Видео си како
је нестало много, много других затвореника. Видео
си стални дим из димњака. Не ложе угаљ, зар не?
Зар не?
ВАЛЕНБЕРГ: Не.
АГЕНТ: Не. Мислиш да те је заштитио дипломатски
статус?! Ма какви! У то уопште нису поверовали.
Мислиш ови твоји обожаваоци и праћеници на Западу имају имало ауторитета у Кремљу? Зезаш ме.
Милион потписа да те пусте? Могли су да уштеде
на мастилу.
Ја сам их задржао!! Говорио сам им, ако ми само
дају времена, натераћу те да изговориш имена. Хтео
сам да живиш!! Помогао сам ти да живиш.
Рекао сам ти да сам ти једини пријатељ, а ти си
мислио да је то неки трик, тактика – превара. Али

није било тако. То је била истина. Дугујеш ми, Рауле, дугујеш ми!
Дугујеш ми.
Рауле?
Рауле, молим те. Молим те.
Уради то због мене, Рауле, ако већ нећеш због себе,
или из неког другог разлога!
[Кратка пауза]
Рауле, сада је стварно озбиљно.
[Агент устаје од стола, приноси храну коју ставља
на сто, као у четвртој сцени, али овај пут дели са
Валенбергом.]
Ево.
Молим?
[Мисли да је Валенберг нешто рекао – иако није.]
Шта?
Реци ми.
ВАЛЕНБЕРГ: Не могу. Ваљда сте до сада то схватили.
АГЕНТ: Рауле, мораш да ми кажеш. Ти мораш да ми кажеш, сада.
ВАЛЕНБЕРГ: Нема више ништа да се каже.
АГЕНТ: Рауле, мораш.
Мораш.
Молим те.
Молим те.
[Пауза. Агент седа за сто, са главом међу рукама.
Онда телефон на столу зазвони. Он говори у слушалицу.]
Да.
Да.
Разумем.
Сада?
Не.
Разумем.
Да.
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[Спушта слушалицу, окреће се ка Валенбергу – погледи се сусрећу. Светла се гасе.]
ВАЛЕНБЕРГ [Следеће реплике чују се преко звучника. Понекад углас, прво тихо, па све гласније.]
Био сам шеф дела Шведске мисије са хуманитарним
циљевима. Хтели смо да спасимо јеврејске животе.
	 То је све што сам хтео!
Немам одговоре на сва ваша питања… Ја… Не знам…
Не могу да знам…
Мој једини циљ био је да спасим животе.
Нисам чак ишао ни по принципу… Само једним
путем… Шинама испред себе…
То је све што сам хтео.
За мене, живот је живот.
Нисам психолог. Само знам да сам то гледао као задатак. Нешто што сам морао да урадим. Тако сам
се осећао. Шта је било у мојој глави уопште није
важно. Само је важно да сам помогао. Помогао сам.
Урадио сам шта сам могао. Урадио сам све што сам
могао. Покушао сам.
Били су само људи… као ја… били смо повезани,
свакако.
Све је истина.
Немам ништа да додам.
Све…
Немам ништа више да вам кажем.
[Чује се пуцањ.]

ШЕСНАЕСТА СЦЕНА
2018 опет. Светла се пале, види се Агент, сада старији, како се обраћа публици.
АГЕНТ: Пуцао сам у њега. Две, три секунде да саберем
мисли, и онда сам уперио цев ка средини његовог
чела. Притиснуо сам крај у меко, попустљиво месо
док нисам осетио кост испод. Гледали смо се очи у
очи, што ме је поколебало, само на секунд. Поглед
му је био сив и влажан. Није се видео страх.
Метак је прошао кроз главу, тако да су мале честице ткива и крви стигле до белог зида иза. Као група мрља... као карта острва Сахалин, где сам се у
ствари родио.
Донео сам крпу да обришем зид. Благо сам прешао
преко флеке. На почетку сам само размазао крв,
али после четири хоризонтална покрета, црвена
течност почела је да се губи с креча и упија у крпу.
На кречу је остала само розе превлака.
У том моменту, та радња је била једноставна. Имао
сам наређења, те нисам имао избора. Тако да је било једноставно у суштини. Размишљати о томе било
је бесмислено. Самим тим потиснуо сам било које
мисли на ту тему.
Али оно што је једноставно у тренутку, временом
постаје комплексно. Као да почну мали организми
да шире своје пипке по твом уму.
После њега, и пре њега, убио сам доста људи,
укључујући Вилмоша Лангфелдера… А доста сам
их послао и друговима у ходнику… И њих се сећам,
такође. Али они немају велики ефекат на мене.
Можда зато што су на неки начин били криви – не,
наравно, за оне злочине за које су осуђени… али за
лоша дела. На крају крајева, свако је крив, ако се
удубимо. За нешто.
Можда зато што су били одговорни за дела која смо
морали да санирамо, зато што смо одлучно хтели
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да градимо свет који не понавља историјске грешке – за шта се, наравно, плаћа цена.
Али овај човек био је другачији…
Један од неколицине који није хтео да каже било
шта само да остане жив… одбио је понижење… издају самог себе… што само по себи заслужује поштовање.
Али поврх тога, ја верујем… Верујем да је његов
једини циљ био да помогне људима. Да помогне
одређеној групи људи, али код мене то не умањује
његове поступке, нимало.
Стварно је имао извор доброте негде у себи.
Зашто? Одакле та доброта? Зашто би он, не једном
или двапут, него стално, сваки дан, доводио себе
у опасност због непознатих људи, угрожавао свој
живот због људи које није знао, није имао никакве
везе са њима…
и… и ово нисам видео ни код једног другог затвореника… није било због породице, земље или вере…

КРАЈ

или разлога, идеологије… и… било је урађено без
насиља…
Мења шта знамо о човечанству… Шта ја знам, барем…
Нема Бога – наравно – али да је постојао… могло
би се рећи да је радио оно што Бог није успео.
Немам илузије. Знам да је мој живот био неважан…
Знам да има много, много мушкараца као што сам
ја, људи који су живели живот као ја, можда боље,
можда горе… али он је био… није био као ми.
Био је… другачији од свих других које сам видео
кроз деценије, у многим затворима у којима сам
радио – или ван њих... или било кога из историје,
за кога знам, или неко кога знам сада… и ја сам га
убио.
Ја сам био тај који га је убио. Носим ту одговорност… тај терет. И носио сам га толике године…
сваки дан… сваки сат.
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Пише > Милош Латиновић
Драматуршка белешка / Дејвид Крук, “У чељусти медведа”

Утамничена доброта

К

... у случају да је твоја прича истинита...
ако би била истинита...
рекао би ми да си се водио само жељом за
бољитком људске расе.
Како се то теби чинило, на твој начин.
Који је погрешан, наравно.

омад У чељусти медведа Дејвида Крука више
струко је значајан литерарни предложак, почев
од економичности за сценско извођење, коју данас не морамо посебно наглашавати, па све до универзалности приче, без обзира на чињеницу да се догађа у
годинама непосредно после Другог светског рата, јер
отвара низ питања човековог трајања, понашања и релација од најранијих дана бројања времена до данас.
Зашто?
“Да, али ко је добар?! Нико. Бити добар... то је
као... ментални поремећај”, каже Агент тајне службе
Совјетског Савеза, који саслушава Раула Валенберга,
шведског хуманитарца, који је током рата деловао у

Будимпешти. Претходна реченица, уз тврдњу да “није
у природи човека да буде добар”, нераскидиво, попут
лајтмотива, повезује времена наше цивилизације у којој
је природно, очекивано, прихватљиво бити лажљивац,
сурови командант, злочинац. Крук, очито истражујући,
али и искуствено, јасно уочава и ставља у контекст свог
литерарног обраћања свету управо ту немогућност човечанства од Христа до наших дана да прихвати доброту као кључни принцип трајања.
Турбулентна времена – рат, разарајуће непогоде, пандемија – управо појачавају потребу за емпатијом, тако британски аутор користи несрећу доброг
човека из Будимпеште – Раула Валенберга – како би
још једном прозборио о односу политичке/идеолошке моћи наспрам идеје доброте, напретка, узвишеног
деловања. То што се прича/саслушање одвија у неком
од казамата можемо третирати као небитно, јер таквих
дијалога у служби “истеривања бога” или доказивања
истине имамо сваког дана на сваком месту. Истина је
свакодневна жртва. Као и човек. И то је усуд нашег
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времена, које, без обзира на технолошки напредак, не
успева духовно да помери камен који му се нашао на
путу. Трагично је то да и камен и истина остају, као и
Валенберг и Агент, на својој позицији/ставу, па је немогуће очекивати промену. У таквим околностима могућа су само оправдања. И лажи победника, којима и
за храброст треба разлог.
Дејвид Крук, међутим, ауторски не остаје само на тој суровој и неравноправној расправи двојице
идеолошких неистомишљеника, него, низом монолога
утамниченика, даје и одређену елегичну ноту драми,
која још јасније потцртава снажну мотивацију једин-

ке да константно чини добро, искрено верује у лепоту
и најбоље за човека.
Језик драме је прецизан у односну на концепт и
динамичан је. Градација сукоба је потентна за сценско
упризорење, а монолошке структуре особене и важне
за комплетно сагледавање проблема односа и карактеризацију ликова. Посебно Раула Валенберга, невине
жртве и храброг хуманитарца “који није хтео да каже
било шта само да остане жив”.
Одличан превод Светлане Димчовић је још
један ваљан разлог да ова драма Дејвида Крука брзо
пронађе место на некој од сцена у Србији.

Интервју: ТОМИ ЈАНЕЖИЧ
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Разговарала > Радмила Ђурица

Интервју: Томи Јанежич

Лауреат Гран прија на Фестивалу Борштниковo сречање 2019.

Уметност није имитација
реалности него нова реалност

И

ако се у први мах чинило да се представа Младинског гледалишча необичног наслова še ni naslova
(још без наслова), у режији Томија Јанежича, добитника Гранд прија на Борштниковом сречању 2019,
базирала на психодрами, или, макар на моменте, на
неким њеним техникама, по редитељевим речима, психодрама као метод у самом процесу ипак није играла
значајну улогу. На 54. издању словеначког националног фестивала, традиционално одржаног у Марибору,
представа še ni naslova била је полазна тачка креативног
процеса извођења истоименог дела Симоне Семенич,
у којем је, по ко зна који пут, обрађен мит о Дон Жуану. Представа је почела у 11 сати ујутро, а завршена
је увече: укупно око 11 сати солидног позоришта! У
свом делу Семеничева се бавила примарном женском
храброшћу, сексуалношћу, одјецима мита о Дон Жуану, којег је Јанежич третирао као референтну тачку у
лабораторијском приступу театру, где различите приче
причају глумци, разноразни љубавници, а редитељ је
слатко-горке догодовштине претворио у богату, слоје-

виту целину, те начинио једну од верзија књижевног и
театарског донжуанства. Ако је секс животна крв Дон
Жуана, онда су потрага, завођење и издаја његов стандардни оперативни поступак, док је ова архетипска
прича добила савремени и локални завршетак у лику
Словенца Јанеза.
Јанежичев најновији пројекат, тренутно у доба
изолације због коронавируса, била би online радионица у оквиру кратког курса (разних водитеља), у оквиру серије Простори, на тему креативности, курса замишљеног као дијалог са сценографом и архитектом,
професором Динуловићем са Одсека за сценски дизајн при новосадском Факултету техничких наука у
Studiu za raziskavo umetnosti igre – Društva za umetniško
raziskavo, kreacijo, rezidenco in edukacijo Krušče. Ова
радионица део је припремне фазе креативног процеса уметничког тима Бранка Хојника и Томија Јанежича, који су и раније радили заједно на позоришним
пројектима у Словенији и у иностранству. Ту је 8. маја
2020. у 21 час Јанежич одржао два online webinara за
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Томи Јанежич, фото: Жига Коритник

глумце и уметнике у оквиру интернационалног online
курса Wake up, Creativity! у организацији пијаниста Марије Масичеве и Георгија Громова, који су оснивачи
Classica Viva Academy, културног летњиковца у Тоскани (www.classicavivaacademy.com), где су професори
поделили своје методе са публиком путем интернета
а, по речима организатора, дата је подршка ојачавању
унутрашње стабилности у циљу креативног остварења.

Представа је освојила главну награду фестивала
Борштниково сречање 2019. и награду публике, она

траје цео један дан и чини се као да је у питању позо‑
ришни експеримент. Како је настала ова представа?
Представа је настала у оквиру некакве позори
шне лабораторије, стваралачког процеса који је трајао,
мислим, шестнаест месеци. Када ме је позвао Горан
Ињац, уметнички директор Словенског младинског
гледалишча, јасно је било да није у питању обична
представа или уобичајен рад на представи. Интерес и
потребу за дужим процесом имао сам и ја и ансамбл.
Процес био је намењен стварању и разумевању, зани-
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Из представе še ni naslova, фото: Жига Коритник

мала ме је анализа креативних процеса, групне динамике, личних процеса у односу на тему којом смо се
бавили. Предложио сам мит о Дон Жуану с обзиром
на огромну количину уметничких дела о том миту и
будући да за рад те врсте нисам хтео да одаберем искључиво један комад и дефинисану поделу. Идеја, такође, није била да се прави још један Дон Жуан, него
је у фокусу био пре наш однос према том миту и покушај да се повест о Дон Жуану чита из нове перспективе. У првом плану било је глумачко ауторско ствара-

лаштво, глумци су врло спонтано почели да предлажу
своје призоре и у току процеса створили су узбудљив
материјал. Не мислим да је у питању позоришни експеримент. Осим у смислу да је сваком уметничком
процесу иманентан експеримент. Али представа, иако
траје 10 сати, није позоришни експеримент. Она само
траје дуже него што је то уобичајено. Такође то није
durational performance или endurance art.

Која је улога дужине и тајминга у представи?
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Употреба и схватање времена у позоришту постају политичке категорије. То је констатација колегинице Зале Добовшек у интервјују који је направила са
мном поводом ове представе. Између осталог, гледалац који је одлучио да дође на ову представу, одлучио
је да цео један дан свог живота проведе у позоришту
и да то има смисла. У овој представи бавимо се иначе
једним специфичним тренутком, то је тренутак пада
једне особе у причи са болничког кревета, који коре
спондира с многим другим тренуцима, између оста-

лог са тренутком смрти једне девојке. Представа која
траје 10 сати је у неком смислу прича о том тренутку.
То је врло дуга прича о врло кратком времену. Прилика је то да се осврнемо на властите животе. У току вишесатног заједништва оствари се и специфичан
групни процес. Представа је структурисана тако да ју
је могуће гледати 10 сати. Другим речима, тајминг је
и те како битан, као што су важне и различите драматуршке, композиционе, комуникационе стратегије да
би читава ствар могла да функционише.
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Зашто си одабрао баш овај Симонин текст? Која је би‑
ла твоја прва мисао у вези са текстом, који је кључ‑
ни критеријум?
Нисам одабрао Симонин текст. Позвао сам Симону да напише текст на ту тему. Симона није учествовала у пробама и није била повезана са овим радом;
она је текст писала независно. Отприлике на средини
процеса увео сам Симонин текст у рад у позоришту и
предложио костур могуће структуре представе. Симонин текст представља својеврсну кичму кроз коју се
преплиће много тога. То је асоцијативна представа.
Представа која се бави фантазијом. У неком смислу
и она сама је фантазија као уметничка форма, попут
Моцартове Фантазије која се помиње у представи. А
Симонин текст се бави женским фантазијама. Моја
мисао у вези са текстом била је да нам је, можда, управо то потребно за формирање драматуршког скелета
представе. Кажем “можда” јер сам у првом тренутку
могао то само да претпоставим, да наслутим. Никада
раније нисам на такав начин радио представу. Чинило ми се да материјали које смо развили кроз процес,

као и личне приче које смо имали, могу да отварају
текст на неочекиван, асоцијативан начин, да заправо
чине текст доступнијим, мање херметичним, да му
дају крв и месо. С друге стране, управо су Симонин
начин писања и овај специфичан текст пружали ту
могућност. Текст нам је дао оквир и у неком смислу
обезбедио вертикалу читаве представе. Узгред речено,
Симона је изванредна списатељица која веома добро
схвата позориште.

У представи се осећа аспект реалности ван реално‑
сти, која/каква је улога реалности у позоришном ст‑
варалачком процесу?
Нисам сигуран да знам на шта мислите кад кажете “реалност ван реалности”. Некада кажем да се уметност бави нереалним, да је њена суштина нереалност.
Другим речима, уметност није имитација реалности
него је – ако желите – нова реалност. За мене је разумевање тога у стварању било битно. Изворна уметност
хтела је нешто да постигне. Нису по пећинама сликали
бизоне због лепих сећања, него зато да се оствари то
што је на слици. Нису постављали огроман, што већи
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камен за некога ко је умро да би имитирали како је
изгледао, него да га надоместе, да негирају смрт, да
уметничким чином кажу: смрт не постоји, или ово је
битније од смрти. Смисао, или – ако желите – утеху у
животу, доноси нереалност а не реалност.
Што се реалности у позоришту тиче… Можда
мислите на то што називам чињеничност. Јер не волим реч актуелност која би пре могла да буде схваћена уско, дневно-политички. А чињеничност је за мене
у позоришту веома значајна тема. Као гледалац, у позоришту увек сведочим некој чињеничности. За представу је добро ако то има “у свести”, ако је “свесна”
своје чињеничности и ако користи њене потенцијале.
Шта под тим мислим? Чињенично је нешто од
чега се не може побећи, то је оно што уистину постоји,
што је реално и са чиме сам конфронтиран или о чему сведочим. С друге стране, значење је етимолошки
повезано са снагом, са енергијом чина и са – не реалним уопште – него са сада постојећим. Постојећим у
позоришту, дакле ту и сада постојећим. Чињенично је
чињенично јер нас се тиче, не можемо од тога да побегнемо, јер нека чињеничност постаје део нашег пси-

фото: Жига Коритник

холошког простора и тражи од нас да се определимо, да
то волимо или одбијамо, да покушамо то да схватимо,
да покушамо да то сагледамо из разних перспектива,
да се с тим психолошки боримо, или волимо или уздижемо или да заузимемо дистанцу... Суштина позоришног стварања је, можда, у компоновању чињеничности. Феноменологија позоришта је оно што нам се
дешава у присуству или у суочавању с том чињеничношћу. Позориште се одувек играло односом између
те чињеничности и онога што се у тој чињеничности
сагледава, у њу пројектује, играло се значењем које се
тој чињеничности приписује.

Да ли је публика, поред глумаца, и протагониста, или
се то мени само учинило?
Публика је у неком смислу увек протагониста.
Представа је тамо да би гледаоци били психолошки agonistís, то јест (психолошки) “борци” или “атлете”. Али у уском, драматуршком значењу речи, представа še ni naslova нема једног протагонисту, нема неког ”првог”. Има више ликова који – као и ми – траже
начин да (пре)живе.

ТЕОРИЈСКА
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Споредна средства (5)

Искораци и варијације
Хор или неуништиви епизодист (II део)

У

НЕПОСРЕДНОСТ ДВОСТРУКЕ ОБМАНЕ:
АРИСТОФАН

погледу места, сврхе и функција хора, опус Аристофана, најзначајнији сачувани сегмент (хеленске) “Старе комедије” доноси, у односу на третман
овог питања у атинској трагедији, значајне разлике, како на значењском тако и на формалном плану. Штавише, могло би се рећи да се Аристофанов комички хор
– без обзира на лепезу варијација уочљиву у ауторовом
комедиографском развоју – уобличава као једна врста
потпуне и критичке супротности хоровима тројице
хеленских трагичара. Разлози таквог уобличавања хора
леже колико у жанровској разлици (реч је о хору комедије), толико и у специфичном Аристофановом схватању комедије као двосмерне комуникације која нужно
поседује јавни значај. Сходно томе, две најзначајније
последице Аристофанове стратегије могу се уочити
на плану генералних тенденција хора, а још више на
плану његовог драмског статуса.
Осврнимо се најпре на мање радикалну од Ари
стофанових иновација, то јест на претежни третман

(комичког) хора као актера, релативно често равноправног комичком протагонисти. Поменуте жанровске
и идејне поставке могу се, по Аристофану, конкретизовати само ако у разобличавању друштвено проблематичне “ћуди” комичког јунака саучествује група
људи која је за такво разобличавање животно заинтересована. Отуда, без обзира на то што аристофански хор може у мање значајним тренуцима обављати
функције медијације (најчешће – сапатник) или генерализације (коментатор), овај “пра-облик” колективног лика најчешће функционише као актер: Хор
остарелих ћумурџија у Ахарњанима, остарели пасионирани поротници у Облакињама, хорови атинских
жена и стараца у Лизистрати. Такву актерску улогу
– најчешће епизодног карактера, са изузецима Лизи
страте и Птица – хор најпотпуније остварује током
агона. Реч је о обавезном сегменту аристофанске комедије – који следи након пролога и серије уводних
кратких призора између јунака и хора – а током којега се одвија основни комички сукоб између јунака и
антагонистичких сила, по правилу уз учешће хора. На
формалном плану, агон има четири дела, “свађу, при
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стајање на арбитражу, расправу и пресуду”1), премда
то код Аристофана није стриктно правило. Много значајније је, међутим, да агон увек отпочиње као сукоб
хорова (или полухорова једног хора), да би се тек након
тога преобразио у индивидуални агон. Исто тако је значајно да се читава секвенцана (или њена колективна
фаза) најчешће окончава као врста физичког сукоба, у
којем хор игра битну улогу – као што сликовито предочава динамика агона у Лизистрати:
“ХОРОВОЂА МУШКОГ ХОРА
Завезаћу ти дрска уста!
1) Michael Fontaine, Adele C. Scafuro, The Oxford Handbook of Greek
and Roman Comedy, Oxford University Press 2014, 142.

ХОРОВОЂА ЖЕНСКОГ ХОРА
Престаћеш да судиш!
ХОРОВОЂА МУШКОГ ХОРА
Зажегни косу њену!
ХОРОВОА ЖЕНСКОГ ХОРА
Сад на посо, Ахелоју!
(Излију воду на старце)
ХОРОВОЂА МУШКОГ ХОРА
Ах, јадан!”
Друга битна одлика аристофанског хора, која се
тиче његових генералних тенденција, произилази такође
из поменутих жанровских и идејних поетичких начела, али на битно различит начин усмерава устројство
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комичке целине. Реч је о парабази (грчки: παράβασις
– иступање), епохалном поступку креативне разградње
сценске илузије, који се састоји у следећем: након што
индивидуални актери напусте сцену – обично одмах
или убрзо после агона – хор иступа у први план и обраћа се гледаоцима, дотичући најшири распон тема, од
вредности писца и квалитета саме комедије коју игра,
до (пр)оцењивања публике и (често погрдних) критика
упућених конкретним јавним личностима. Формално,
парабаза се састоји из два већа сегмента (први има три,
а други четири дела), али су најбитнији други део првог сегмента, “анапести”, у којем Аристофан обично
истиче предности своје комедије (често немилосрдно
критикујући дела такмаца), као и други и четврти део
другог сегмента – такозване “епирема” и “антипирема”, у којима се, кроз сочне шале и немилосрдне поруге, најчешће излажу критици политичари (у том
смислу, славни демагог Клеон је најчешћа мета Ари
стофанових инвектива). Такав структурални искорак не
само што представља идеално поље за Аристофанову
комичку имагинацију, него му понекад омогућава да,
критикујући сопствену употребу отрцаних комичких
типова (као што је Херакле – ждероња) у Миру, досегне “отворену самоиронију”2), или да, пак, у парабази
Облакиња, сурово осуди неукус публике зато што је
неповољно реаговала на прву верзију истог комада!

ИЗВОЂАЧКЕ И ФИЛОЗОФСКЕ ВАРИЈАЦИЈЕ:
ШЕКСПИР И РАСИН
Индивидуалистички интонирана поетика највећег
елизабетанског драматичара има за једну од неминовних последица квантитативно редуковање и квалитативно умањење значаја хора. Мора се, додуше,
напоменути, да се хорске партије из античке драме, у
смислу функције, код Шекспира често преображавају
у праоблике колективних ликова племићке групе у Ри2) Erich Segal, Aristophanes: The One and Only, u: Death of Comedy, Harvard University Press, London 2001, 64.

чарду II или Хенрију VIII), или у типизоване “ликове
из народа” (Кориолан, Јулије Цезар). Ипак, и у таквом
контексту, Шекспир нам предочава неколико примера
имагинативне и сврсисходне употребе хора, у свакој
од развојних фаза свог опуса.
У младалачкој трагедији Ромео и Јулија хор се
појављује привидно као ексцес, на почетку другог чина, и то под формалном ознаком Пролога. Само позиционирање хорског исказа (“пролог” који није на
самом почетку) сугерише промишљеност и минуциозност поступка; јер, осим испуњавања медијаторске
функције известитеља, стихови попут:
“За душманком вајном њега жудња боли
...
Она сласт љубави куша путем тајним”
а затим и следећи:
“Страст им даје моћи а време помаже”
сведоче да се на овај начин, посредством хора
као “скривеног гласа” аутора, ефектно појачава драмска тензија.
Зрелијој фази Шекспировог стварања припада
“историјска хроника” Хенри V, у којој се јавља пример систематичније употребе овог елемента. Хорском
партијом отпочиње сваки од пет чинова, а хор, такође,
даје завршну реч хронике једном врстом епилога.
Премда је ауторов третман у одређеним аспектима
формалног карактера – осим ознаке “хор”, не постоји
никаква идентификација о полу, професији или повезаности са радњом – на значењском плану Шекспир
уноси одређене иновације. Најпре, у уводном, “пролошком” појављивању, хор подастире контекст ситуације и најаву догађаја тек успутно, усредсређујући
се на то да, у складу са владајућим елизабетанским
геслом Totus mundus agit histrionem, ода почаст (увек
занемариваној) моћи илузије тако што ће коментаторски оцртати њену границу:
“Опростите ненадахнутим, слабим,
Духовима, што смеју да ставе
На те бедне даске тако крупну ствар”
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У потпуно друкчијем статусном и функцијском
регистру делује хор на почетку четвртог чина исте хронике, уочи битке код Аженкура: развијајући постепено
упечатљиву атмосферу, прожету супротношћу између
француске самоуверености и сјаја, и суморног расположења малобројније енглеске војске, аутор припрема позорницу за бодрећу појаву младог Хенрија, који,
еманирајући првенствено “несебичну посвећеност”3)
својим ратницима, наговештава могући (повољни) преокрет. Суптилном и вишеслојном карактеризацијом,
шекспировски хор успева да, истовремено, вишеструко
појача драмску напетост.
За разлику од Шекспира, у већини Расинових
трагедија елеменат хора је, у складу са неокласицисти
чким принципима економичности заплета и интимности амбијента, замењен фигуром повереника: Арзас
и Фениција у Береники, или Енона у Федри, у највећем
броју могућих ситуација обављају функције повереника или сапатника које је испуњавао антички трагички

хор. Ипак, Расин је начинио изузетак у свом последњем
комаду Аталија, инспирисаном историјским “залеђем”
Јудеје и библијским мотивима. Аутор је саставио хор
од девојака из Левијевог племена, замисливши да Суламита, кћер првосвештеника Јоада, “пева с њим, говори у његово име, те најзад, игра улогу оног лика из
античких хорова који је називан корифејем.”4) Међутим, у ткиву Аталије лик Суламите је само једном (8.
појава трећег чина) уистину здружен са хором, и то
механички. Далеко већи уступак конвенционалности, пак, представља чињеница да поменути хор, изузев повременог комбиновања партија религиозног
усхићења са сегментима стрепње за судбину скривеног престолонаследника Јоаса, не доприноси значајније развоју напетости, нити досеже до приметнијег
актерског или барем коментаторског статуса. Другим речима, Расинов хор завршава у потпуности као
емоционални украс идеолошко-религијског драмског
конфликта.

3) Емa Smith, The Cambridge Introduction to Shakespeare, Cambridge
University Press, Cambridge 2007, 104.

4) Жан Расин, Предговор, превод Никола Бертолино, у: Трагедије, Паидеиа 2004, 472.
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Трансгресивни потенцијали
тела са инвалидитетом у
плесном перформансу
Per.Art, Михаел Турински, Гзавије ле Роа

К

роз примере три значајна, савремена перформанса инклузивног карактера, циљ рада је указивање
на моћ таквих уметничких пракси у поништавању
традиционалних вредности схватања и формирања
плесачког тела, не би ли се деконструисала значења
појма “инвалидитета” као социјалног маркера који поставља особе и плесаче у маргинализован и скрајнут
друштвено-културолошки и политички положај. Сваки
од ових перформанса приступа ширим и ужим темама
повезаним с инвалидитетом из различитих перспектива, као што су филозофске, политичке, историјске,
концептуалне итд. На тај начин стварају се могућности
формирања новог заједничког знања, које успоставља
наратив прихватања, отворености и промене, самим
тим и новог типа плесачког тела и публике. Циљ је
да се истакне да тело само по себи нема никакво значење, оно је у основи дискурзивно. Наше тело знамо
само кроз знање које нам је доступно. Слике тела су
функције субјектове психологије и социоисторијског
контекста више но њихове анатомије, тиме се заправо

ствара потребан основ за овакве врсте концептуалних
експериментисања.1)
Стога ћемо у раду анализирати тело које не представља само рефлексију културолошких норми и вредности, нити пуку репрезентацију класичне естетике
плесача, него је управо начин стварања новог знања са
свим својим физичким сингуларитетима и способношћу да оваплоти одређену идеју као и оно што је иначе
потиснуто у колективном несвесном. У питању је тело
које је окарактерисано као “тело са инвалидитетом”.
Овај термин никада није неутралан у својој основи,
него увек дефинисан у односу на званичну норму, као
оно Друго и оно проблематично. Ова етикета илуструје
нешто што се не уклапа у патерналистичку парадигму западних стандарда и мишљења, него је социјална,
историјска и политичка конструкција. До данас се сусрећемо са бинарном опозицијом између класичног
и гротескног тела где имамо: “класично тело – идеал
1) P. Kuppers, Disability and Contemporary Performance: Bodies on Edge,
London and New York, Routledge, pp. 5–7, 2003.
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Силфиде: затворено, монументално, статично, лагано, бело, буржоаско, индивидуално; и гротескно тело:
отворено, проширено, тело које настаје, процесуално,
променљиво, повезано са остатком света”2).
Аустријски критичар плеса 2001. године у својој
књизи No Wind no Word3) (Без ветра без речи) наводи
Manifesto for a European Performance Policy (Манифест
европске политике перформанса), који гласи:
Манифесто захтева разумевање и подршку у иновацији, ризик, хибридност, социјалну инклузију, културалне различитости и наводи: “Бавимо се питањима културалне разлике. Наше праксе су се доказано
показале као артикулисане платформе из којих је могуће изазвати доминантне постколонијалне наративе
и традиционалне репрезентације ‘другог’”.4)
Тематика инвалидитета у плесу још увек је табуизирана и тек је на својим почецима истраживања.
Један од разлога је што се у плесном перформансу,
за разлику од других производа уметности, овде сусрећемо директно с табуом, односно самим телом и
његовом (сценском) телесношћу. Када плесач са инвалидитетом ступи на сцену, публика одмах перципира његову кореографију и његов инвалидитет. Тело је
стално видљиво у плесној репрезентацији, подложно
погледима, првенствено такозваном западном “му
шком погледу”, које заступају особе без инвалидитета. С овим је, надаље, повезана тематика идентитета
заједно са телом и телесношћу, као и сама видљивост
тела са инвалидитетом у плесу и свету. Потребно је
преиспитати политику именовања у стварању иден2) A. C. Albright, Choreographing Difference: The Body and Identity In
Contemporary Dance, Middletown, Wesleyan University Press, pp. 63,
1997.
3) Књигу су написали аутори: Emio Greco PC, João Fiadeiro, Vera
Mantero, Boris Charmatz, Jérôme Bel, Xavier Le Roy, Raimund Hoghe,
Maria LaRibotand, Benoît Lachambre.
4) J. Fabius, The missing history of (not)conceptual art, у: Merel Heering,
Ruth Naber, Bianca Nieuwboer en Liesbeth Wildschut. Danswetenschap
in Nederland, deel 7. Amsterdam:Vereniging voor Dansonderzoek, pp.
4, 2012.

титета и видети до које мере наше тело одређује наш
идентитет и постојање.
С друге стране, у сценском перформансу специфично је успостављање превасходно комуникације на
соматском нивоу. Ни музика, ни речи, ни други уметнички медији и форме нису нужни да би се плесало.
Управо ово одвајање од језика, у коме су дубоко укорењене предрасуде и заблуде, омогућава стварање другачијег наратива у коме је инвалидитет интегрисан на
позитиван начин.
Надаље, овај тип тела може да се примени као
трансгресивна алатка на високом нивоу, у сврху критичке демистификације, деконструкције, радикалног
експериментисања и редефинисања познатих перспектива тела, као и његове физичке способности, субјективности и културолошке видљивости у савременом
свету. Оно у себи садржи претњу устаљеној класичној,
привилегованој концепцији “способног тела”, тестирајући крхкост и границе тог идеала, те као последицу производи идеју о плесачу са инвалидитетом не као
маргинализованог или несавршеног, него као једнаког
традиционалној, непропусној групи нормативног плесача. Јер, с друге стране, у случају пуке нормализације
тела са инвалидитетом долазимо до следећег проблема:
“Нормализовање тела са инвалидитетом не служи томе
да поништи ове дихотомије социјалне различитости,
оно их једва прерушава алетернативним дискурсом.”5)
Освртањем на идеје Виктора Тарнера (Victor
Turner) о “лиминалном6) простору”, можемо применити његове идеје на простор плесног перформанса (у
историјском контексту по Бахтину, управо су карневали имали исту овакву функцију у друштвено-политичком поретку, где су се људи директно суочавали са
својим страховима). Овај простор може да се разуме
5) E. McGrath, Beyond integration: reformulating physical disability in
dance. Disertation, Universityof Bedfordshire, pp. 16, 2013.
6) Реч “лиминалност” потиче од латинске речи “limen” која означава праг и реферише на прелазни пасаж, који заузима положај на
једној или обе стране границе или прага. (ОЕД )
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као “простор лиминалности, праг који прави дисконекцију од постојећих социјалних структура, које су
одговорне за маргинализовање оних с инвалидитетом
и могућност рекласификације реалности у оквиру тог
простора”.7) У том смислу, уз заједничку размену телесне енергије и присуства између колектива перформер-публика, свака индивидуа активно изазива стечена
социјална веровања, понашања и норме у њима самима. То ствара могућност потпуне уроњености гледаоца у перформанс да се трансформише кроз сопствено
искуство. “Перформанс ствара нов cityscape (градски
пејзаж). Оно истовремено и ствара и слави ново знање,
шаље га публици и конзумирању, чини га приступачним на начине на које то језик не може (још увек)”.8)
Оно улази у структуре моћи управо у том тренутку,
када из живих форми прелази у јавни дискурс.

PER.ART – DIS_SYLPHIDE9)
Већ из наслова ишчитава се одређена политичко-социјална порука, и њихова позиција у коју се постављају наспрам главне историјске струје. Префикс
“dis” сам по себи носи значење негације, негативног,
нечега што се поставља насупрот нечег другог, у овом
случају контра класичном. С друге стране то је јасан
префикс, који долази из енглеске речи disability (инвалидитет), али је повезано и са свим осталим активностима рушења, негодовања и неслагања као што су
disagree, disarm, disabuse, disturb... (не слагати се, разо
ружати, онеспособити, узнемиравати...). И на крају,
назив јасно алудира на идеал Силфе, који се најпре
7) E. McGrath, Beyond integration: reformulating physical disability in
dance, University of Bedfordshire, pp. 51, 2013.
8) P. Kuppers, Disability and Contemporary Performance: Bodies on Edge,
London and New York, Routledge, pp. 2–3, 2003.
9) Per.Art је независна, невладина уметничка организација која се
бави инклузивним плесом у Новом Саду. Рад су почели 1999. и
временом су стекли домаћу и интернационалну популарност.
Кроз групу је прошло више од 30 чланова, а неки од њих су Саша
Асентић, Дуња Црњански, Фросина Димовска, Далибор Шандор,
Наталија Владисављевић...

повезује с италијанском плесачицом класичног балета из 18. века – Мари Таљони (Marie Taglioni), с романтичарском визијом где је плесачица представљена
као етерично, надземаљско биће, које изводи плесне
покрете с невероватном прецизношћу и лакоћом, односно са стварањем мита о савршеној лепоти привилегованог, белог, класичног тела. Од почетка 20. века,
рађањем модерног плеса па све до постмодерних и
концептуалних приступа плесу, видимо померање ка
новим идејама о плесачком телу као и њиховом рецепцијом и перцепцијом, који се ослобађају романтичарског мита и императива.
Перформанс DIS_Sylphide подељен je на три дела
a у сваком од њих обрађени су и својеврсно интерпретирани плесни перформанси из 20. века, који су већ
прихваћени и рангирани као “класици”, односно пионири и револуционари у модерном плесу. У питању
су Hexentanz Мари Вигман (Mary Wigman), Kontakthof
Пине Бауш (Pina Bausch) и Self-Unfinished Гзавијеа ле
Роа (Xavier le Roy).

I
Занимљива чињеница у овом перформансу је да
Наталија Владисављевић добија идеју да напише либрето Вештичји плес и не знајући за перформанс Мери Вигман10). То управо показује колико је Вигманова
још увек актуелна и друштвено-политички контровер
зна, и колико оно есенцијално и опште у класику, може
увек да пронађе еквивалент и у савременој ситуацији.
У либрету посебну пажњу окупирају следећи
стихови: “Једна тамна вештица плеше да би привукла
пажњу на себе / Ово се заснива на правој причи / Одвојене вештице су другачије од осталих девојчица /
Плес је заправо ритуал, али тело је голо / Зло не чини
хуманост. У стварности ми немамо вешања / Али причамо или истину или лаж.”
10) Пионирка модерног, експресионистичког немачког плеса, такозваног Ausdrukstanz покрета, прве половине 20. века. Плес истовремено спиритуалан и ритуалан.
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Они нас већ уводе у срж проблематике – да у
друштву имамо поделу на оне “нормалне” и прихваћене те на оне друге, у овом случају окарактерисане као
вештице. Управо преузимањем улоге вештице, Наталија Владисављевић жели јавно да прикаже себе, њену
страну која произилази из мрака и анималности, ону
страну која наноси страх друштву и традицији – отуда перформанс има ритуалистичко обележје. Овде се
оживљава архетипска, митска фигура вештице – моћног бића, која манипулише и управља гледаоцима,
она је моћ, оваплоћује моћ и сопствену сензуалност.
Некада је то било искључење или погубљење, данас је
потискивање појединца на маргине хијерархије. Те
лажи, односно негативни став и одбојност, управо су
производ система, отуда или прихватамо оно што нам
је наметнуто – лаж, или бирамо истину.
А затим нам износи и своју песму, где опет проналазимо значајне стихове: “Нико ме никада није видео / Како сам забила своје око у нокат / Цело село је
видело духа / За сада ме нико није видео (...) Видела
сам себе како ме нико није видео / Зло у мени.” Она
се потпуно препушта својој унутрашњој страни, пуној
очаја и фрустрација.
Плесачица и кореографкиња Наталија Владисављевић осмишљава и текст и кореографију за ово
својеврсно ишчитавање Hexеntanza, уједно је главни
извођач на сцени. Она улази на сцену у црној хаљини, рашчупане косе, гротескног изгледа. Једна од ра
злика између перформанса Мери Вигман и Наталије
Владисављевић је коришћење маске за лице. Вигманова је користи не би ли интензивирала своју демонску, вештичју страну, не би ли се још више онеобичила
(утицај руског формализма), и постала застрашујућа.
Наталија оваквим поступком тера публику да се суочи
с њом директно, и наводи на преиспитивање самог себе. С леве и десне стране сцене, окружује је неколико
перформера, седе обучени у црно и узимају чаше пуне воде. Музика се у овом делу ствара на три начина:
лупањем рукама о столице / звук начињен уз помоћ
чаша / самим гласовима, односно вриском. Тело и звук

стално су у савршеној сагласности и реагују једно на
друго, односно чини се као да тело диктира музику, а
не обрнуто. Тело експресионистички изражава своје
покрете, често користећи само један део тела: лице,
односно очи, шаке, труп. Стално се види смењивање
тензија и интензитета у њеним покретима, које специфично користи не би ли дочарала психофизичко
стање. Покрети су оштри, претерани, с тежином тела
која притиска земљу (за разлику од балерина које теже
увис, лебдећем, етеричном стању), али наизменично и
воденасти/дрхтави; често помера главу, косу, мења положаје од стојећег ка спуштању на колена. Истовремено се осете и нагомилане фрустрације и њихово чисто
ослобађање. Перформанс се завршава тако што се она
скида у доњи веш и окренута је публици, док очи полупреплашено па ипак одлучно стрељају кроз публику.
Као да говори: “Ово је моје/наше тело – гледај и схвати. На истоме смо, и ја и ти. А / и ја могу да плешем.”
Затим следи део где чланови Per.Art-a причају
међусобно (једна од њихових карактеристика, више о
томе у поглављу о Ми нисмо чудовишта). Често је тај
разговор импровизован, с идејама које су пак јасне, али
отворене варирању. Ако је текст унапред спремљен,
тада га читају с папира. У перформансу DIS_Sylphide,
коментаришу пре свега зашто узимају ове представнике модерног плеса, и шта је за њих било важно да
прикажу. Тако у Kontakthof Пине Бауш издвајају симболику жене у друштву, и у односима са мушкарцима,
а у Hеxеntаnzu осећање зла и зле природе и анималности у жени, снажне емоције које искривљују и дух
и тело у експресионистичком маниру.

II
У другом делу перформанса DIS_Syplhide обрађује
се рад Пине Бауш11) Kontakthof, из којег узимају само
појединачне епизоде прилагођавајући их својим потре11) Пина Бауш, родоначелница такозваног Tanztheater-а почетком 80тих, означила је нову употребу и представљање тела кроз кореографију у свим видовима и на тај начин изменила статус савременог
плеса.
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Из представе DIS_Sylphide, фото: Ања Баутлер

бама. Главна критика односи се на западну концепцију
парова, женско-мушких односа, на агресивност која се
испољава, стално ривалство и недостатак саосећања.
У уводном делу на сцену улази жена у црвеној
свечаној хаљини, такозвана црвена жена, жена која

пружа отпор. Она се представља публици: једна фигура јаке жене, снажне и у психичком и у физичком
смислу, она показује своје мишиће, свесна је себе и
своје позиције да једино прихватањем себе може да
надилази концепције других о себи. Затим излазе на
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сцену по групицама од две или три особе и понављају
исте покрете, исто представљају себе, своје тело и свој
општи став према свету и себи. Понављају се следећи
покрети: прилазе на средину сцене, стану окренути
публици, окрену се леђима, па опет према публици,
рукама се хватају/провлаче кроз главу и спуштају их
поред лица као да намештају косу, окрену се устрану
и померају рамена унапред и уназад, опет се окрећу
ка средини испружених руку и померају их нагоре са
отвореним шакама, затим их спуштају, мушкарци намештају панталоне док жене спуштају руке о бок.
Друга епизода односи се на девојку обучену у белу хаљину, такозвана бела девојка, невина и наивна,
чиста: сви мушкарци иду око ње и агресивно је хватају
за одређене делове тела и то се наставља, док она стоји
а затим леже на под – попут лутке, односно објекта.
Мушкарци додирују њене делове тела попут косе, зглобова, ушију – у питању су брзи, мали додири, који наглашавају интимност женског тела. Сцена представља
јавно насиље, једну друштвено прихватљиву инвазију
и агресију према жени.
Следећа епизода симболично приказује сталну
борбу између два пола, питање доминације и субми
сије. У питању је сцена с пружањем и давањем отпора:
перформери су подељени у две групе, на десној страни
су жене, на левој мушкарци, обе групе имају вођу: једна група иде напред – она која напада; друга се повлачи, померајући специфичним деловима тела: главом,
раменом, ногом, стомаком, и обрнуто. Репетитивно
се наставља, чиме се указује на стално смењивање две
стране и непостојање победника.
Таква жена која је злостављана, крхка, рањавана,
доживљава кулминацију на психичком плану у следећој
епизоди – самоубиство: “Прво вриснем, онда чекам,
испод стола, узмем мараму, ставим је око врата, стежем и надам се да ће неко доћи.”
Епизода са смехом приказује варљивост и релативност саосећања са другим. Један по један перформери излазе на сцену и смеју се, у разним ситуацијама

и положајима, и физичким испољавањима. Чим један
заврши своју тачку, публика заједно с остатком треба да аплаудира. Иако то што се приказује често није
смешно, сви настављају да тапшу. У таквим ситуацијама човек треба да се запита шта је то што је заиста сме
шно, а шта оно што неко други каже да јесте смешно,
а у основи није. На крају излазе две девојке: једна се
налази на поду, друга са шалом око врата трчи око ње
(остали све време тапшу). Ова епизода демонстрира
недостатак саосећања међу људима и неспособност да
се успостави комуникација.
Завршна епизода добија на идиличном и контрастном карактеру у односу на све претходне. У питању је
бал, или плесно вече, где један од перформера пева а
остали формирају парове, тражећи од публике да се
прикључи. Заједничким плесом успоставља се атмо
сфера нежности и интимности. Тражи се увођење поретка у друштву и међудруштвеним односима, који је
мање агресиван, мање нервозан, без сталних ратовања
између мушкарца и жене. Прихвата се и позитивно користи крхкост бивања човеком, та стална жеља да се
буде прихваћен и да се допада другом.

III
Трећи део перформанса DIS_Sylphide уједно је и
најкраћи део, па ипак не мање значајан и експресиван.
Инспирисан је делом Гзавијеа ле Роа12) Self-Unfinished.
Најпре један по један, учесници излазе на сцену, а касније формирају и групе по двоје; у питању је
континуирани процес настављања телесних форми,
очуђених и не-људских. Карактерише их метаморфоза, динамика, флуидност. Смењују се форме – од чудовишних до роботских покрета, истражују се танке
границе између човека и оног што он није. Тело се на
тај начин одваја од свакодневног контекста и прелази
12) Гзавије ле Роа је француски корегораф и молекуларни биолог, везан
за плесни покрет “non-dance” (не-плес), који је настао 80/90-тих.
Подразумева плес у интеграцији с неким другим медијем и често
одржавање плесног перформанса ван позоришних институција.
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се у свет имагинације и бескрајних могућности. Ништа
није дефинисано нити дато споља, свака индивидуа,
свако тело представља нову и другачију причу, један
аутентични културолошко-психолошки текст, који се
никада не понавља и никада не постаје дефинисан,
а самим тим ни означен. Оваквим телесним формама значења измичу. Они се супротстављају западним
претпоставкама да људска тела имају управо фиксна
значења. Зато само дело и тело неће никад бити завршени, као ни конструкција сопственог “ја”, односно
идентитета, отуда и self-unfinished, тј. ја-незавршено,
ја у сталним модификацијама и истраживањима свих
потенцијала.
Ле Роа сматра да се сваки појединац може сматрати бесконачношћу продужених/опсежних делова. Лепецки види да је такав његов рад пример исцрпљујућих традиционалних модернистичких идеја које
се односе на субјекат. Искуство тела увек касни, или
је предвиђено изнад физичких граница.13)

PER.ART И ГЗАВИЈЕ ЛЕ РОА – МИ НИСМО
ЧУДОВИШТА
Културолошке-историјске конструкције оног
“Другог” (особа са инвалидитетом), често су га окарактерисавале као нешто што има грешке, нешто што је
несавршено и деформисано. Кроз историју то је довело
до три кључна схватања и дефинисања тела са инвалидитетом: 1) тело са инвалидитетом као чудовиште
– freak, 2) као херојска жртва и 3) као експресија телесне различитости.14)
У представи Ми нисмо чудовишта Per.Art у сарадњи са Гзавијеом ле Роа обрађују пре свега управо
појам “чудовишта” (врсту мешавине човека и живо13) J. Fabius, The missing history of (not)conceptual art, In: Merel Heering,
Ruth Naber, Bianca Nieuwboer en Liesbeth Wildschut. Danswetenschap
in Nederland, deel 7. Amsterdam: Vereniging voor Dansonderzoek,
pp. 11, 2012.
14) E. McGrath, Beyond integration: reformulating physical disability in
dance. Disertation, University of Bedfordshire, pp. 61, 2013.

тиње), које носи у себи значење онога што је не-људско, оно што не испуњава критеријуме телесних норми. Оно ствара примарни страх и гађење спрам оног
другачијег и неспособност суочавања са истим. Овакво архетипско гледање на инвалидитет као репрезентацију зла, остало је до данас. Доба рационализма и
просветитељства, у 18. веку, нарочито је утицало на
формирање оваквог схватања. У свом делу Systema
Naturae Карл Лине (Carl Linnaeus) наводи три врсте
бића: homo sapiens, homo ferus и homo monstrosus, где
homo monstrosus дефинише као: “Категорија за оне са
физичким деформитетима који се односе на оне повезујуће форме живота које настају као врста вишег
животног примата попут мајмуна, сама граница између
људског и не-људског.”15) Овде се управо намећу питања границе која одређује нешто као човека, а друго
као животињу, и ко их одређује.
Историјски гледано, особа која би била етикетирана као freak (чудак, чудовиште), садржала би у себи
амбивалентан однос са посматрачем, истовремено би
га и фасцинирала и изазивала у њему осећање одбојности (еквивалентно појму “зазорности” француске
теоретичарке Јулије Кристеве). У питању су фикције
које улазе у политику именовања и стварања митова.
Перформанс започиње спонтаним разговором
о темама чудовишта: шта су она, зашто је неко тако
окарактерисан, ко то одређује, затим о страху и реакцијама људи у контакту с људима са инвалидитетом,
односно интроспекција која “резултира у активном стварању, адресирајући различите врсте перцепција”.16)
Разговори и интеракција тако постају основни покретачи да се створи заједничко искуство свих присутних
у истом социополитичком контексту. Андре Лепецки
уводи концепт singularity (сингуларност) односно “отпор спрам категоризације и естетичке идентификације
15) E. McGrath, Beyond integration: reformulating physical disability in
dance. Disertation, University of Bedfordshire, pp. 75–76, 2013.
16) P. Kuppers, Disability and Contemporary Performance: Bodies on Edge,
London and New York, Routledge, pp. 2, 2003.
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– да би се проучавала функција плеса и перформанса у виду политичко-уметничке дебате”. Овакву врсту
комуникације и њен ефекат назива vibratile microscopy
(вибрационална микроскопија), “која подразумева и
перформерову и посматрачеву личну историју као
објекат и субјекат у свету. Ствара зону кретања где нема фиксних значења; он описује ово као репрезентативно преусмеравање које захтева вишеслојност перцепција”.17)
Још једна специфичност овог перформанса је у
месту његовог извођења – у простору музеја. Померање из позоришне институције у нове просторе, што
омогућава другачију флуидност гледаоца и учесника,
започето је још 60/70-их година прошлог века у оквиру неоавангардних покрета и наставља се до данас.
Овакво померање модерног плеса у просторе музеја
подстиче уметнички рад у оквиру институција да би
се самокритиковао сопствени рад као и сама та институција. Ово је и кључна разлика у односу на авангардне праксе, јер се не жели уништити институција
и традиција, нити бити и остати на маргини, него ући
у институцију која ће бити измењена из сржи.
Ајлин Хупер-Гринхил (Eileen Hooper-Greenhill)
тако предлаже да се говори о post-museumu (пост-музеју), који се дефинише у контрасту с модернистичким
музејом који је био (и даље је) замишљен као зграда
са колекцијама акумулисаним и приказаним, док би
се музеј будућности могао замислити као процес или
искуство”.18)
Француски уметник Борис Шармац (Boris Charmatz) 2009. године објављује назив Muséedeladanse /
Dancingmuseum, односно Музеј плеса / Играјући музеј
и пише Manifesto for a Dancing Museum (Манифест за
17) J. Fabius, The missing history of (not)conceptual art, In: Merel Heering,
Ruth Naber, Bianca Nieuwboer en Liesbeth Wildschut. Danswetenschap
in Nederland, deel 7. Amsterdam:Vereniging voor Dansonderzoek, pp.
11, 2012.
18) De Laet, T. (2015). Moving (in) the museum: Re-enactment as research
into the musealization of dance. Muséologies, 8 (1), pp... 57,
https://doi.org/10.7202/1034610ar

Играјући музеј), који је често цитиран и евоцира разна општа места да би их затим урушио: “Ми смо у историјском тренутку где музеј ни на који начин не искључује несигурне покрете, нити оне номадске, ефемерне и тренутне. Ми смо у историјском тренутку када
музеј може да модификује и унапред створене идеје о
музеју и нечије идеје о плесу”.19)
На тај начин у музеју више немамо посетиоце
који седе у позоришној сали и перципирају перформанс из задате тачке, него се посетилац трансформише
у гледаоца, који долази и одлази када жели, слободно
се креће и посматра тренутни догађај из различитих
углова, у реалном времену, које га не ограничава као
у позоришту (слично се примећује и у такозваном sitespecific театру). Индивидуа сама одређује своје понашање, а не колектив. Нема ни класичне сепарације између публике и плесача, која у позоришном окружењу
постоји чак и код најрадикалније позоришне праксе,
него је истакнута блискост и интимност, самим тим и
на доживљајном плану гледаоца.

* * *
Перформанс започиње дискусијом и дијалогом,
док сви седе у кругу у галеријској просторији. Сва три
дела перформанса распоређена су по просторијама
Галерије Матице српске, на три спрата. Публика је на
тај начин веома активна, не само на когнитивном плану него и на физичком. Сваки гледалац бира колико
ће бити удаљен од перформера, да ли ће учествовати
у сваком догађају или ће се пак повући и придружити
им се касније. У питању је нови тип публике, слободније, и ван кодекса понашања намењеног позоришним
институцијама.
Неки желе да учествују, неки само да гледају, а
исто важи и за перформере. Тематика је појам “чудовишта” и свако може да изнесе своје мишљење или да
19) M. Lista, Play Dead: Dance, Museums, and the “Time-Based Arts”,
Cambridge University Press, Dance Research Journal, Volume 46,
Number 3, pp. 6, December 2014.
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с публиком подели своје искуство. Самим тим атмо
сфера је интимнија и пуна личних, аутобиографских
елемената. Далибор Шандор саопштава своју класификацију чудовишта – на филмска и чудесна бића, од
којих су прва измишљена и непостојећа. Провлаче се
питања односа људи са Дауновим синдромом и околине у којој живе – како људи реагују у њиховој близини: појављује се страх због непознатог; склањају се
на другу страну улице итд. Гзавије ле Роа додаје: “Сви
смо ми чудовишта, кад погледам свуда око нас.”
Након разговора сви устају: “Хајде, показаћемо
им плесом шта смо”, и тиме мењају наратив комуникације. Све време се антиципира да смо сви једнаки:
људи од крви и меса. Многи од гледалаца можда се први пут сусрећу с људима са Дауновим сидромом и кроз
овакав приступ лакше увиђају да идеје које су имали о
инвалидитету нису засноване на истинитим чињеницама, него на јавном мишљењу, нечему што се налази
у несвесном колективном. Ако нису довољно речима
изразили себе, сада то допуњују и телом, чиме се добија на већој тоталности у медију изражавања. У таквој ситуацији сâм инвалидитет постаје хипервидљив,
а плес управо постаје израз те хипервидљивости. Свако од њих појединачно или у групама прави скулптуре телом на основу слика у галеријском простору, уз
додатне гримасе (ужас, чудо, страх). Затим праве групице од извођача и публике и одводе их у одређене делове галерије, један извођач показује своје чудовиште
и дели нешто интимно с гледаоцима. То је чудовиште
које носи у себи, али које је исто тако људско и дели
људске приче, страхове и наде. Три пута се понавља
исти поступак, са три различита актера, те се на крају
враћају у почетну собу.
Фросина Димовска: “Волела бих да увек имам способно тело да бих изводила овако нешто.” Она својим
телом чини неку врсту паука, нагнута уназад, савијене
ноге на којој седи, а друге испружене, тако се помера
док су јој и руке испружене, а цело тело је у грчу, помера се према зиду.

Наталија Владисављевић прекрива главу, помера руке и прсте, на коленима је; затим се пребацује на
све четири ноге и иде према нама: “Изгубила сам родитеље, сасвим сам сама.”
Далибор Шандор ставља руке у рукаве дукса, лежи између врата, полако се помера устрану: “Плашим
се да останем без руку и/или ногу, јер онда нећу моћи
да функционишем.”
Гзавије ле Роа тражи себе у сликама, свака тачка
је једна могућност.
Трећи део перформанса чини симултани рад у две
просторије. У белој соби налазе се перформери маскирани у духове, и свако од њих прича своју причу, заборављене слике у подруму. Док се у другим собама по
групама опет праве скулптуре, док перформери померају само један део тела и чине ситне трзаје. Сваки део
тела који померају може да се посматра као својеврсно
мало чудовиште, један организам за себе: очи, језик,
лице, кукови, шаке, стопало... На крају се поново сви
учесници и перформери састају у белој соби, сада се
сви полако прекривају чаршафима и претварају у духове. Чини се све попут опела, ритуелне репетиције,
уроњено у тишину.

МИХАЕЛ ТУРИНСКИ20) – ХЕТЕРОНОМНИ
МУШКАРАЦ (HETERONOMOUS MALE)
Михаел Турински у свом раду отвара потенцијал
за промену перцепције видљивости тела кроз однос
његове репрезентације и историјског процеса. Он конструише тезу о “политичкој онтологији инклузивног
плеса као пракси естетичке интервенције у преовладавајућој парадигми не-материјалне делатности (labour),
као и асоцирајуће субмисије и дисциплине материјалности тела у невидљивост”21). Његов рад карактерише
концептуалност, односно способност да плесачким
20) Михаел Турински живи и ради као кореограф, теоретичар и перформер у Бечу.
21) http://www.michaelturinsky.org/en/heteronomous-male.html
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секвенцама, сваким покретом иде изнад пуке теле
сности те оваплоћује одређене идеје, критику и иронију, тако нам дајући перформанс у којем интелектуалност предњачи над емоцијама и који нам истовремено нуди и искуство размишљања и доживљај телесности.
Представљајући перформанс с професионалним
плесачем са инвалидитетом, ван парадигме зпадног
фалоцентричног система, он ангажује публику да мисли о механизмима и моћима који структуришу свет
око нас, наглашавајући свесност историзације (мушког) плесачког тела, инвалидитета, и његову маргиналну позицију у друштву, у амбивалентној и дијалошкој
форми.

* * *
На почетку перформанса жена улази на сцену и
гура Михаела Туринског у колицима, заустављујући се
на левој страни сцене и преврћући колица. То је симбол одрицања који резултира у одметању од друштва
које потискује и спутава га наметнутим идеологијама,
користећи агресију, власт и моћ. Михаел истражује
сопствено тело – да ли може да достигне одређени
ниво аутономије и слободе, не само од друштвених
сфера него и од сопственог тела, као и саме кореографије. То су неке од главних тема којима је прожет
његов перформанс.
Лежећи на поду, још увек у колицима, полако почиње да покреће своје тело – ноге, руке, затим главу
– као да истражује, по први пут, и покушава да схвати властито тело и његову употребу. Креће се полако
с једне на другу страну, преврћући се испреплетаних
ногу. Жели да открије потенцијал својих покрета, ограничења и способности, аутентичност телесне експресије која је ван кодификоване традиције, “легитимни
акт тела који одговара на алтернативан али валидан
начин (...) без компромиса у уметничким и естетским

вредностима”22). У овим првим сегментима већ можемо
да видимо репетицију његова два специфична покрета
који ће доминирати у његовој психофизичкој реалности. Кроз комплетан наступ провлаче се сегменти покрета: чучање испружених руку и прекрштених изнад
главе и лежање на поду на коленима у положају полумоста.
Потом следи важан део сачињен од покрета који
испуњавају простор око стола и столице, у комбинацији
с монолозима испреплетаним филозофским, аутобиографским, критичким и ироничним изјавама (сву иронију наглашава додатно гласном интонацијом) о телу,
историји, плесу, политици перформанса и онтологији
мушког плесача. Мешајући говор и телесне покрете,
наглашава обе компоненте које су перципиране током
наступа плесача са инвалидитетом: његова уметничка
вештина и инвалидитет. Најпре стоји у положају разапетости – жртве испред стола, окренут ка публици.
Затим прелази на леву страну стола, где најпре стоји
на стопалима, док се придржава о сто, симболишући
отпор према законима његовог тела са иналидитетом.
Затим леже на под, на леђа, док ноге остају на столу. На
крају одлази иза стола, пење се на њега, чучи и ставља
прекрштене руке увис. Сви ови покрети пропраћени
су монолозима о феминизму, политици и естетичким
перспективама који критикују друштво и тело. Он се
пита: до ког нивоа перформанс с плесачем са инвалидитетом може бити користан као критичка пракса? Још увек седећи на столици, он чини рефлексије
о тренутно неразвијеној фази инклузије у плесу, коју
описује као инфантилну и постојећу само у елитним
круговима, док се истовремено игра луткама испод
стола, гуркајући их ногама попут детета. Овај део завршава се индикативном биографском изјавом: “Када
сам био млад хтео сам да постанем фудбалски тренер,
уместо тога сада...”
22) E. McGrath, Beyond integration: reformulating physical disability in
dance, University of Bedfordshire, pp .147 , 2013.
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Следећа сцена представља комбинацију плеса и
музике и истраживање простора и тела. Померајући
своје тело у правцу правоугаоника, понавља претходно две споменуте позе, које добијају на јаснијем значењу и ироничној репрезентацији након монолога, као
што је критика западне вертикалне фалоцентричности.
Додаје још један карактеристични покрет – седење на
поду с ногама у облику троугла, рукама на коленима и главом нагнутом мало уназад. Као да представља борбу самог друштва против њега, увек имајући
на уму бинарне тензије између аутономије-хетерономије; видљивих-невидљивих сила; детета-одраслог
човека; беспомоћности-ероса тела с инвалидитетом
и законе друштва-законе кореографије”.23) Намеће се
питање ко је овде господар – он или креографија? И
23) http://www.michaelturinsky.org/en/heteronomous-male.html

како можемо смањити ове тензије између естетичке
репрезентације и политичких моћи?
Перформанс завршава враћањем на почетак,
подизањем инвалидских колица и седањем у њих. Позиционира се бочно ка публици, још једном им узвраћа
поглед, пре него што се перформанс оконча. Порука
је јасна, можемо једино да осцилирамо између два
случаја – хегемоније и аутономије, али постоји ефемерна слобода једино у перформансу, у лиминалном
простору, где је могућ не само покушај преласка преко
пуке естетичке репрезентације покрета него и коментар саме плесачке праксе. На крају је приморан да се
врати у друштво, везан за моћ и правила нужности и
детерминисаности сопственог тела са инвалидитетом.
Али, да ли то одмах значи и враћање у друштво у још
увек подређеном положају?
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Пише > Милица Зајцев
Портрет уметнице Катарине Стојков Слијепчевић

Жеље се понекад остваре...

Ж

ири УБУС-а за доделу награде “Смиљана Мандукић”, 6. октобра 2017. једногласно је донео
одлуку да се Катарини Стојков Слијепчевић
додели специјално признање за целокупан допринос
афирмацији уметничке игре. Са уважавањем чињенице да је повод неколико година остао иза актуелног
тренутка, портрет заслужне уметнице за развој наше
савремене уметничке игре је пред вама, илустрован
деловима критика ауторке овог написа.
Катарина Стојков Слијепчевић, играчица, професор енглеског језика, педагог и кореограф и преводилац, дипломирала je енглески језик и књижевност на
Филолошком факултету у Београду, где живи и ради.
Завршила је Градску балетску школу у класи педагога
модерног балета Смиљане Мандукић, а класичан балет учила је у приватном студију балерине и педагога
Данице Живановић и Ане Марије Јовановић.
Усавршавала се у области савремене уметничке
игре и у иностранству. Технику Марте Грејем у САД
и у Великој Британији усавршавала је код чувених
педагога Џејн Дадли, Ноеми Лапзесон, Ентонија ван
Ласта, Џулијет Фишер, а џез игру код Мета Метокса и
Бориса Радака. Са осталим техникама савремене игре

Катарина Стојков Слијепчевић

упознала се у играчким центрима у Лондону, Паризу
и Монпељеу. Сарађивала је са гостујућим педагозима
из Француске: Емануел Во Дин, Жермен Силвера, Карим Себар, Франсуаз Лек.
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Активно се бавила модерним балетом као истакнута солисткиња Савременог београдског балета
Смиљане Мандукић, где је остварила низ запажених
креација које одликују префињеност у плесним линијама и изразита лиричност, али и драмска сугестивност.
Усавршавала се у Бостону (САД) где је годину дана похађала часове савремене игре на Харварду. По повратку
у Београд основала је сопствену играчку групу (БИТ)
у којој је радила као предагог и кореограф. Била је и
два пута стипендиста Британског савета.
Своје играчко образовање користила је с успехом и у педагошком и у кореографском раду. Била је
дугогодишњи професор савременог балета у београдској Балетској школи “Лујo Давичо”. Уложила је своје
знање и изузетну енергију да савремена игра постане
равноправна у школовању будућих играчких уметника, у чему је и успела заједно са колегиницама истомишљеницама.
У Балетској школи “Лујo Давичо”, у којој је радила 35 година, била је прва квалификована професорка
модерног балета. Посебно је значајан њен пионирски
рад на оснивању Одсека за савремену игру у овој школи. Своју увереност да у школовању будућих играчких
уметника модеран балет мора бити заступљен на одговарајући начин, јер то савремено позориште изричито
захтева, доследно је спровела.
Њени ученици имали су значајне резултате на
домаћим и светским такмичењема – Нови Сад, Варна,
Лозана, Тревизо и у другим градовима. Настојећи да
изгради сопствену играчку технику модерног играчког смера, Катарина Стојков Слијепчевић у свом раду
са ученицима синтетизује најкорисније елементе класичног балета, савремене игре и џез плеса. Оформила
је неколико играчких група савремене игре из којих
су потекли изузетно успешни уметници код нас и у
свету. Она их је, преносећи им своја знања и искуства,
оспособљавала да прихвате и интерпретирају различите видове савремене уметничке игре, што и захтева
савремена играчка сцена. Посебно се својим радом и

успесима истичу Зоран Марковић, Лео Мујић, Исидора
Станишић, Далија Аћин, Бојана Младеновић, Даница
Араповић, Анђелија Тодоровић, Милош Исаиловић,
Милица Писић, Ана Игњатовић и други. Они, наравно, припадају различитим генерацијама, неки су већ
веома познати и цењени у свету, а неки се постепено
и успешно пењу лествицама зрелих уметничих остварења савремене игре.
Као кореографкиња, у почетку се бави мањим
плесним формама, углавном поставља кореографије
за телевизију, првенствено на музичка дела домаћих
композитора (видети прилог).
Ауторка је низа кореографија које је поставила
за своје ученике на годишњим концертима школе, настојала је да изгради сопствени кореографски рукопис
јасних идеја и синтетизоване савремене плесне технике. На првом Гранд при играчком фестивалу у Ниму (Француска), видео игром Крици представљала је
некадашњу Југославију и ушла у круг најбољих. Једно од највећих признања за педагошко-кореографски
рад добила је када је њена тадашња ученица Исидора
Станишић, са њеном кореографијом Пусти ме да будем слободна на музику А. Младеновића, на такмичењу
балетских нада у Тревизу освојила награду стипендије
у школи Марте Грејем у Њујоруку.
Недавно је Рикардо Кампос Фрер добио награду
“Смиљана Мандукић” за главну улогу у кореографији
Жртва илузије коју је поставила Катарина Стојков
Слијепчевић.

ИЗГУБЉЕНИ РАЈ
Свој први целовечерњи балет Изгубљени рај Катарина Стојков Слијепчевић је поставила и извела у
јуну 1993, мотивисана тадашњом изузетно надареном
генерацијом матуранткиња Балетске школе “Лујo Давичо” из класе Мирјане Нешић и Босиљке Кoлунџије,
а инспирисана антологијским делом Џона Милтона и
музиком Филипа Гласа. Ова кореографска представа је
наставак ауторкиног трагања за сопственом техником
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модерног плеса у којој се јасним рукописом синтетизује савремена и неокласична играчка лексика, као што
се то данас чини. Драматуршки добро конципиран либрeто, складно је истицао основне плесне слике, које
су свака за себе имале кохерентност, а заједнички су
доносиле балетску предству која импонује стилском
доследношћу.
(Ученицима на дар, Театрон бр. 88, јесен 1993)

КАРНЕВАЛ ЛУДОСТИ
У програму Битеф театра за Аероплан без мотора,
који је завршен Карневалом лудости 7 (1994) оцењено
је: “... Са кореографске стране К. Стојков се определила
за акробатику уличних играча и стилизацију појединих
друштвених плесова блиских нашем времену. Тако је
одигран добри, стари валцер, еротиком набијен аргентински танго, као и несташни буги-вуги, кога су унуке
и уници оних који су га некад с толико жара плесали,
сасвим доборо и присно усвојили. Наравно, диско је
био њихова игра пуног срца...”
(Похвала лудости, Борба, 3. 10. 1994)

КОЛО ОКО КАКТУСА
Београдски играчки театар (БИТ), који је као своју
играчку трупу основала Катарина Стојков-Слијепчевић почетком 1995, учествовао је у манифестацији
“Поздрав лету” (Битеф театар) c новом кореографијом
Коло око кактуса, према мотивима дела Т. С. Елиота,
на музику Вука Куленовића и Јана Сибелијуса. Та играчка догађања посматра и речју коментарише пле
сна визија, као израз коначних људских моћи на рубу
духовне и физичке снаге, митолошка личност без вида, слепи пророк Тиресија. Кроз његово сагледавање
духовних суштина свакодневице испољавају се сукоби
људи односно играчких деоница-сола, дуета, терцета,
квартета – различитих по емотивној и мисаоној структури (као у Елиотовим стиховима), а све то с намером

да се у оквиру целине одржи фрагментарност као бит
нецеловитости људске психе.
За интерпретацију оваквог предлошка кореографкиња користи традиционалан плесни језик савременог играчког опредељења, без инсистирања на авангардности или експерименту. На тај начин, порука коју
жели да саопшти сасвим је јасна, али њено исказивање
остаје у границама техничке извођачке перфекције, без
досезања узбудљивије сценске експресивности.
(Коло око кактуса, Наша Борба, 27. 6. 1995)

ПЛЕСНИ ЕХО ШЕКСПИРА, СОНЕТИ
(Шекспир фест ‘96)
... Ако су “Сонети кључ којим је Шекспир отворио своје срце”, што је мото играчке премијере КПГТ-а
у београдској Шећерани, онда је њихов плесни ехо у
извођењу ансaмбла модерне игре, који води Катарина
Стојков Слијепчевић, визуелна спона између личних
емоција у доживљавању света и објективног протока
незаустављивог времена. Иако у драматуршком сми
слу има извесних недоречености (није, рецимо, јасно зашто се лик младог Шекспира појављује тек при
крају представе), иако је снимак гласа Дејана Чавића,
који надахнуто чита Шекспирове сонете, изузетно неразговетан, а костими (из фундуса) не доприносе лепоти фигура, иако је сала КПГТ-а у ову рану зимску
јесен била исувише хладна – позоришни доживљај који
је понудило осам играчица, под зналачким, самосвојним и очигледно строгим вођством кореографа Катарине Стојков Слијепчевић, заслужује пажњу и похвалу.
Користећи разноврстан плесни језик модерног
опредељења, подједнако упечатљив у групним секвенцама и у солистичким деоницама, Катарина Стојков
је своје кореографско “сентиментално путовање кроз
време”, надахнуто Шекспировом дубоко личном, до
крика трагичном поезијом, заустављала играчким
сликама свакодневних доживљаја (игра са балоном,
плес сестара, борба са сопственом савешћу итд.), које
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су објективно значиле само део човекове емоционалне историје.
Наглашеност емоција у плесу изузетно добро школованих и увежбаних играчица, изражавана је естетизованим покретима, складним у њиховој визуелној презентацији, а често опорих у вајању појединих ликова.
Ова заиста уметнички зрела поставака Катарине
Стојков Слијепчевић (у којој је било и добрих фрагмената из њених претходних кореографија), имала
је врсне интерпретаторке у свим чланицама КПГТ-а.
Оне су уложиле све своје играчко, техничко знање и
искрена осећања да би што успешније приказале “неизвесност унутрашње борбе и крике измучене душе”,
својствено људском бићу подједнако у време Шекспира и у доба компјутера...
(Плесни ехо Шекспира, Театрон бр. 97, 1996)

ИГРАЛИШТЕ ДУША
Представу Игралиште душа К. Стојков је поставила са својим ученицима Средње балетске школе “Лујо
Давичо” први пут априла 2001. на сцени “Раша Плаовић”, а други пут у Битеф театру у обновљеној, а готово сасвим новој кореографији, 2002. године.
Своје дугогодишње педагошко искуство она је
приказала као збирку плесних слика разноврсних ситуација из свакодневног живота школараца, будућих
играчких уметника. Своју намеру изразила је тражењем
да “љубав, пријатељство, љубомора, живахност, надметање, сукоби, духовито завитлавање као и разноврсна
психолошка стања, расположења, емоције, обоје кроз
игру њихове међусобне односе...” У првој представи је
кореографска хтења усмерила веома захтевно на враголастост шарма младих, док је у другој више пажње
поклонила савременом плесном изражавању психолошких стања у доба адолесценције, скривеној интимности емоција појединаца, као што су праве љубави и
развој међусобних све зрелијих односа.

Атмосфера у школи и ван ње у овој презентацији
К. Стојков је разиграна младост њених технички узорних ученика. Сликовито је представила то игралиште
душа, што је наишло на одобравање и публике и извођача. Стога је штета што ова плесна духовност младих заљубљеника савремене игре није била уврштена у
редовни репертоар сцена на којима је крaтко извођена.
(Разиграна младост, Данас, 4. 4. 2001; Плесне
слике из ученичког живота, Данас, 2. 12. 2002)

МАЛИ ПРИНЦ
Кореографска фантазија, премијерно изведена у
Битеф театру 7. децембра 2006.
Шездесетогодишњица првог француског издања
књиге Антоана де Сент Егзиперија обележена је мултимедијалним пројектом Катарине Стојков Слијепчевић на сцени Битеф театра окупивши одабрану екипу
сарадника.
Не треба посебно наглашавати да овај јубилеј
Егзиперијевог дела трепери топлином и захвалношћу
у срцима многих генерација, које су за протеклих шест
деценија стасавале уз његовог Принца, од радозналих
пратилаца судбине дечака с најмање планете на свету, до зрелих поштовалаца многих суштинских, па и
болних истина које ово дело за сва времена изнедрава
на особен начин.
Стога није било нимало лако остварити театарски пројекат који ће бити “спој плеса, глуме и видео
пројекција” какав је замислила редитељка и кореограф
Катарина Стојков-Слијепчевић. Уз бројне сараднике и
спонзоре она је понудила своју кореографску фантазију на мотиве Егзиперијевог Малог принца, која никако
није била препричавање знамените и толико времена
утицајне књиге, него је самосвојно користила пишчеве личности и мотиве, стварајући један други, савременији свет, фрагментаран, много мање поетичан но
прича о Егзиперијевом духовно пребогатом Принцу,
али понекад и драматуршки мање убедљиво. Цела пред-
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става је играчки и глумачки била еротизована што је
“тугу везану за струјање живота” из Егзиперијевог дела
Земља људи (које је такође инспирисало ауторку) чинило световнијом, мање зачудном и продуховљеном.
Озбиљност настојања Катарине Стојков Слијепчевић да свој извођачки ансамбл одлично припреми
уродила је сценским остварењем које је, пре свега, плод
њеног дугогодишњег успешног педагошког деловања
у области савремене уметничке игре.
Иако би било неопходно поменути све учеснике
овог позоришног збивања од којих су поједини врхунски уметници, простор то не дозвољава. Ипак, протекло
време од ове премијере, потврђује искрену преданост
уметничкој игри и запажене успехе тада ученика, а сада
истакнутих уметника Милоша Исаиловића и Милоша
Маријана. Остали ученици Балетске школе “Лујо Давичо” су, захваљујући искусној асистенцији педагога
Мирјане Нешић, све своје деонице одиграли увежбано
и с младалачким полетом.
(Кореографска фантазија, Оrchestrа, 2007)

ТАЛАСИ
Плесна представа по мотивима истоименог романа Вирџиније Вулф
Битеф у покрету, како је названа сезона 2009/10.
плесне компаније у овом позоришту, обогаћена представом Таласи дипломаца Балетске школе “Лујо Давичо”, коју је по мотивима истоименог романа Вирџиније Вулф кореографски, костимски и сценографски
остварила Катарина Стојков-Слијепчевић, професор
савремене игре у овој средњој школи. Она је и овога
пута замислила позоришни догађај који је својом поетиком младости сасвим одговарао њеним дисциплинованим дипломцима. Богат и разноврстан плесни језик,
динамичан и сликовит, који је професорка подарила
својим ђацима, био је права мера њихових садашњих
играчких знања и сценског израза као “телесни опис
вишеслојних нијанси усталасалог мора”.

У првом делу представе доминирала је игра романтичног исходишта кроз изражавање чистих и наивних осећања младих, изузев у дуету који није достигао
очекивану кулминацију, док у другом, робустнијем делу, исказивање плесом отуђености, неприлагођености,
празнине у свакодневном трагању за правим животним
вредностима и решењима, пет младих играчица и један играч донели су са разумевањем и свешћу о времену у којем треба да остваре своја уметничка надања.
Све то било је изузетно усклађено с партитуром
Александре Ђокић, која је своје већ значајно и запажено искуство у компоновању музике за плесне представе, даље обогаћивала не само ритмовима погодним
за игру већ и мелодичношћу која без патетике, звуком
одсликава младалачке жеље, па и бунт. Општем складном утиску који се носи са представе Таласи допринела
је и жива реч, коју је с већ познатом пријатном бојом
гласа и савршеном дикцијом поклонио Дејан Чавић.
Ова плесна представа је, за разлику од многих
других савремених играчких остварења на нашим
сценама, имала душу, а то није једноставно постићи.
Стога се треба надати да ће озбиљност, дисциплина и
увежбаност ове младе трупе, постигнута и залагањем
њихове професорке Катарине Стојков-Слијепчевић,
сем успешно положеног дипломског испита, и даље
имати подршку да се бави уметношћу што живот значи. А њихова имена су Ана Ђурић, Софија Станковић,
Валеска Андреа Јарковић, Наташа Марковић, Катарина Ускоковић и Душан Милосављевић.
(Игра за душу, Данас, 4. 6. 2010)

ЖРТВЕ ИЛУЗИЈЕ
Кореографска студија савремене игре
(...) Представа којом је Катарина Стојков Слијепчевић у Битеф денс компанији 30. новембра 2014.
обележила четири деценије свог педагошког и кореографског рада, озбиљан је и зрео играчки подухват по
мотивима новеле Успење и суноврат Икара Губелкијана
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Борислава Пекића. Тај подстицај послужио је ауторки
да схвати причу као метафору пуну симбола, која сједињује рацио и уметност негујући емоције, естетске
премисе и, пре свега, ликовност. Та ликовност својом
чудесном запитаношћу жртве илузије у жељи и вери
достизања недостижног, кроти се сливеним вајањем
самосвојних и упечатљивих покрета у овој савременој
кореографској студији.
Сјајна музичка партитура Александре Ђокић надахњује извођаче Ану Игњатовић Загорац и Рикарда
Кампоса Фрера да ауторкину студиозну поставку савремене уметничке игре донесу као континуирани
вајарски одраз снажног хтења да се илузија моћи уздигне до висина које ће је и уништити.
Млади пар Наташа Гвозденовић и Владимир
Чубрило ову драму, као контрапункт, дискретно прожму освежењем, уз успешан видео рад Бранка Слијепчевића, заокружујући лепотом игру протагониста, која
и у кореографском и у извођачком погледу заслужује
високе оцене.
Ова представа Катарине Стојков Слијепчевић,
и поред сурове истинитости играчки обрађене теме,
доноси свеж дах у наше кореографско стваралаштво у
целини и даје подстрек и онима који остварење својих
плесних илузија тек треба да на покажу.
(Orchestra, бр. 63/66)

УМЕСТО ПОГОВОРА
Овај специфични портрет уметнице Катарине
Стојков Слијепчевић осликала сам у складној сарадњи
са њеним изношењем чињеница које нисам могла раније упознати, на чему сам јој искрено захвална. Сада
још целовитије знам да је њена лепа, насмејана, духовита и многострано обдарена личност драгоцени дар
историји савремене уметничке игре и код нас и у свету. А због тога је требало вредно радити и деценијама
маштати без замора, с прелепим осмехом и чврстом
вером да се “жеље понекад остваре”, како сам и на-

словила овај њен портрет. Надам се да ће будуће генерације стваралаца савремене уметничке игре хтети
и знати да следе њену љубав, ентузијазам и посвећење
музи игре Терпсихори.

ПРИЛОГ
ИГРАЧКИ РАД (1962–1972)
– Блуз за плаве очи, кореограф Катарина Чолић
(освојила награду на такмичењу између Земунске гиманзије и Економске школе)
– КУД “Абрашевић”, Балада о црном човеку, кореограф Смиљана Мандукић
– Плови лађа наших снова, кореограф Смиљана
Мандукић
– Аматери своме граду (Савез културноуметничких друштава додељује јој диплому као солисти)
– Ноћ је вештица (главна улога), кореограф
Смиљана Мандукић
– Босонога играчица, кореограф Смиљана Мандукић
– Ритмови двадесетог века, кореограф Смиљана
Мандукић
– Метаморфозе, кореограф Смиљана Мандукић
2011: Кармен у четири рунде, кореографија Ј.
Станишић (улога Кармен)

ИГРАЧКИ И КОРЕОГРАФСКИ РАД
1974: Основала трупу савремене игре (БИТ) са
дипломираним ученицима Балетске школе
“Лујо Давичо”
– Полиморфија, музика Зоран Христић, Уметнички павиљон “Цвијета Зузорић”
– Љубљански дани плеса
– Будва град театар: Вече савременог балета
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– Учешће на разним свечаностима са познатим
музичким уметницима
2017: Кореографисала и одиграла Адађо Т. Албинонија и Роб С. Рахмањинова на Данима Смиљане Мандукић

КОРЕОГРАФИЈЕ ЗА РТВ БЕОГРАД И ЈУГОСЛОВЕНСКУ
РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈУ, 1975–1985.
– Филм данас
– Недељом поподне
– Музички атеље (З. Христић, Дамар, Амулет,
С. Атанацковић, Basso e Contra, Две фреске, А.
Обрадовић, Еpitaf Н, А. Јовановић, Најезде, З.
Христић, Полиморфија)
– Почетком у 22 (И. Стефановић, Инкантације,
Ј. С. Бах, Корал, И. Стефановић, Куда с птицом
на длану, Ф. Глас, Ван равнотеже, С. Илић, Икона, Јутро 84, В. Барониан, Хабитус)
– Посебне емисије: Куда с птицом на длану, И.
Стефановић, Балканске импресије, Л. Ковачев,
Видео данс Крици, В. Баронијан (на првом Видео данс фестивалу у Ниму, Француска, ушао
у најужи круг), Видео данс Стоп, В. Куленовић
(Видио данс фестивал у Берлину)

ПЕДАГОШКИ И КОРЕОГРАФСКИ РАД ЗА
БАЛЕТСКУ ШКОЛУ “ЛУЈО ДАВИЧО”
1981: У Балетску школу се уводи предмет Савремени балет. Катарина Стојков Слијепчевић постаје први професор, ради као кореограф и припрeма ученике
за такмичење у земљи и иностранству.
– Дамар, З. Христић, Basso e Contra, С. Атанцковић
– Трагови, В. Трифуновић
– Корал, Ј. С. Бах, Јутро, С. Илић, С. Марковић
– Отровна краљица, The Who, Циркус, Н. Рота
– Инкантације, И. Стефановић
– Икона, С. Илић

– Мisty, Е. Гарнер
– Игра, А. Младеновић
– Синтеза, К. Наоми
– Индуска игра, П. И. Чајковски
– Ван равнотеже, Ф. Глас
– Двоје, Ј. С. Бах
– Тужни валцер, Ј. Сибелиус
– Антилопа, М. Савић
– Оптужба, М. Савић
– Ајде Јано, народна
– У трци за изгубљеним временом, А. Ђокић
– Учествовање на Гала концертима Кореографских минијатура
– Балетска такмичења у Београду, Новом Саду,
Панчеву, Лозани, Тревизу, Чезени (награђивани ученици)
2001. и 2002: Игралиште душа

ЦЕЛОВЕЧЕРЊЕ ПРЕДСТАВЕ
1993: Изгубљени рај, Ф. Глас, Атеље 212
1994: Карневал лудости, К. Бабић, Битеф театар
1995: Коло около кактуса, В. Куленовић, Ј. Сибелиус, Битеф театар
1997: Сонети, М. Савић, КПГТ
2001: Игралиште душа, М. Савић, Народно позориште
2007: Мали принц, А. Ђокић, Битеф театар
2010: Таласи, А. Ђокић, Битеф театар
2010: Међународна трибина композитора, М.
Живковић, Кружна мелодија (кореографија)
2014: Жртве илузије, А. Ђокић, Битеф театар

ПРЕВОДИЛАЧКИ РАД, СТРУЧНИ ТЕКСТОВИ
• Сузан Ау, Балет и модерна игра (Ballet and Modern
Dance), Clio, УБУС, 2016.
• Дорис Хамфри, Уметност стварања игре (The
art of making dance) (припремљено и чека штампање)
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Пише > Божидар Мандић

Позориште ни из чега

М

оја прва театарска искуства затичу се у априлу
седамдесет прве. Тада, као активни посматрач,
са концептуалном групом “Кôд” из гледалишта
учествујем у представи Зглоб. Представа је одиграна
на Трибини младих у оквиру Стеријиног позорја, а у
њој су играли Слободан Тишма, Мирослав Мандић,
Славко Богдановић, Мирко Радојичић, Јанез Коцијанчич и Ференц Киш-Јовак. Представа је састављена од
грубих слика перформативне иритације. Десетак сцена указивало је на мирис новог сензибилитета у новосадској, југословенској и европској култури. Ређали
су се визуелни темати: Есеј, Женска и мушка планина,
Тестераш, Крик, Огледало које вибрира… Изведба је била једноставна али је назначавала отвореност да се у
позоришту трага за питањем – Шта позориште све је
сте? О слободној уметности се не говори занатом, него храбошћу ослобођеног наратива.
И друга представа у којој учествујем актерски
– Три три Мирослава Мандића – изведена је на Трибини младих. Мандић представу режира у току саме
представе, нико од глумаца не зна о чему се ради. У
тој представи придружује нам се и петнаестогодишњак
Владица Мандић. Представа је чиста апстракција пос-

већена трима основним бојама и трима комплементарним. Динамизам изведбе чини мазање поликолор
бојама, светлост из кинопројектора која кривуда мраком сале, певање у режији тренутка, картонскe кутије…
На самом крају, нас шест актера стајемо на рампу и
укочени чекамо аплауз, али публика мисли да је то део
представе и мирно седи… То траје четрдесет пет минута, а онда посетиоци мисле да су изманипулисани, скачу на сцену и почињу агресивно да нас малтретирају.
Руше нас на сцену, гурају, чупају за косу, пале ватру
испред наших лица… Бранко Андрић – Андрла скида
Тишми ципелу, а у њој, на дну, песма Артура Рембоа
коју он чита… Дејан Познановић схвата да је враг однео шалу и зове обезбеђење, које нас у стању укочених
телесних скулптура износи из сале те односи у редакцију. После ове представе схватио сам за вјеки вјекова да уметнички обреди захтевају само два елемента
– храброст и слободу! Тако се, кроз продубљивање и
мишљење уметничког дела, шире границе позоришта.
Када сам, пре десетак година, Јовану Ћирилову
причао о ове две представе које су настале три године
након оснивања Битефа, хтео је да их купи за трезор
Битефа као усмено сведочанство и допринос аван-
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Из представе Интима

гарди и експерименталном театру. Желео је да му сви
учесници испричају о представи и да то буде аудитивно забележено. Али моји пријатељи равничарском лежерношћу нису одговорили на његову понуду. Наша
култура понајчешће је лиценцна јер у себи садржи
незреле афирмативне потенцијале, мада је понекад чак
крчила пут и ишла испред светског заноса, негујући
немар и не-документ. Нове идеје код нас се тешко
запате.
Због тога желим да споменем бар неке појединце који су седамдесетих година творили ту авангардну
атмосферу: Желимир Жилник, Тибор Варади, Вујица
Решин Туцић, Ото Толнаи, Каталин Ладик, Дејан и

Богданка Познановић, Јудита Шалго, Зоран Мирковић, Слободан Тишма, Мирослав Мандић, Пеђа Вранешевић, Славко Богдановић, Мирко Радојичић, Владимир Копицл, Ференц Киш-Јовак, Ана Раковић, Чеда
Дрча, Лана Белић, Вера Василић, Владимир Мандић,
Бора Драгаш, Миша Живановић, Божидар Мандић…
А онда је дошао сиганал из Покрајинског комитета
Војводине: “Лоши људи, лоша уметност! Треба их све
похапсити.” Уследила су суђења, тамновање у Сремској Митровици, бегови из земље и добровољна изолација у апстиненцији од уметности. Била су то времена
када се и у Европи ломила естетика. По једној причи,
Бонито Олива је шездесетих (док је још владала нада
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и енергетски елан) створио артеповеру а онда ју је –
под претњом корпорацијских магната – и уништио.
Настали су нови термини, као трансавангарда, неоавангарда, а институције и власт преузели су умноженост постмодерне. Теоретичари су постали комесари
усмеравања естетике.
Решио сам да не учествујем у тим терминима и
створио сам своју револуцију индивидуалног и креативног анархизма. Желео сам да свој живот – још сам
био млад – наставим без оружја, али и без бирократске послушности. На планини Рудник, у шуми засеока
Брезовица, основао сам комуну Породица бистрих потока. Већ од првог дана заједничког искуства у шуми,
посвећени примордијалности, почели смо да правимо
мале, интимне представе за нашу децу. Згађени над
правцем у којем се свет развија, реч уметност нисмо
хтели да употребљавамо. Сматрали смо, као и ЖанПол Сарт, да, док деца умиру од глади, нема смисла
бавити се уметношћу. Сва наша луденс-дејства, која су
стизала у вечерњим часовима после рада мотиком у
башти, поправљања старе блатњаве куће, муже краве
и коза, учења од биљака… назвали смо “енергија игре
и радости”. У великој просторији, која је некад служила за славско гостољубље, правили смо представе
за два гледаоца, или њих десетак и нешто више. Прву
озбиљнију позоришну представу одиграли смо 1980. у
Новом Саду на обали Официрског острва у четири сата ујутро. Запалили смо четири бакље у песку, било је
петнаестак гледалаца, а наша мала комуна је уз тегле
пекмеза од шљива, пасторалне песме и кореографију
дечје неспретности, презентовала наш живот у шумској заједници.
Врло брзо, под мудрим наговором Чедомира
Вељачића, историчара филозофије са Цејлона, објавио сам своју прву збирку песама Из шуме. Следила
је и моја прва изложба, објављивање по часописима и
говорно деловање, где сам исказивао своју алтернативну филозофију и доследно чувао авангардни сензибилитет.

Поводом двадесетогодишњице Омладинске револуције “68”, реализовали смо позоришну представу Троминутна револуција. Сматрао сам да је три минута револуционарне посвећености сваког појединца довољно за један врлији свет. Играли смо је у холу
Студентског културног центра, а у публици су били
Рахела Ферари, Мића Томић, Љубиша Ристић, Марија Милутиновић… Велики део представе мокримо,
бацамо сено увис, ударамо се штаповима и вичемо –
“ми смо терористи за нову поетику света”. Хол је био
испуњен публиком, а завршну реч исказао је Лазар
Стојановић. Деведесетих година млади учестало долазе у мој дом, Породица бистрих потока стиче митски ореол да нада постоји, осећа се глад човечанства
за духовном чистотом, повратком природи и експерименталној естетици. Мој дом је препун људи, разговарамо о уметности, филозофији и позоришту. Ствара
се сусензибилитет да изразитије, осим књижевности и
ликовности, позоришту понудимо своје шумско искуство и рад на земљи. Наше начело постаје: можемо да
вежбамо и не играмо, можемо да играмо а не вежбамо. Били смо једна емоција која је створила комунитарну емулзију као што птице у јату заједно, у истом
тренутку мењају правац летења. Оно што смо живели
у комуни преносили смо на сцену и лагано почели да
се ушуњавамо у јавни простор, позоришне куће, фестивале… То смо назвали – Евеструм, флуид који спаја
наше душе и тела.
Прву представу Земља-курац-пичка-земља одиграли смо пред крај другог миленијума на Трибини
младих у Новом Саду. Представу преносимо у Дом
омладине Београд, играмо је у Дансинг дворани пред
препуним гледалиштем. Публика је долазила да гледа нашу адамску нагост, дивље и грубе покрете тела и
храброст у сонговима: “Молим те, отреби ме, молим
те, појеби ме”, “Појавио се Бог, појавио се Бог!”… После премијере, познати песник за децу Љубивоје Ршумовић рекао нам је: “Види се да ни курца не вредите,
али види се и да верујете у своје позориште.”

> 68

“Стидим се да не бих чинио дела због којих бих се стидио”, из представе Интима

Трећи миленијум донео је наше интензивније
ходочашће ка театру, то сам назвао светопросјачење
и позоришна агилност. Врло брзо нас Љубивоје Тадић,
као управник Народног позоришта, позива да играмо
на сцени “Раша Плаовић” и на Петом спрату. Четири
године имали смо репертоарске наступе са две представе, Театар о театру и Нагони. Затим су се ређале
представе Немо блато, Аналогије, Дим, Свудост, Човек
плус човек, Стид, Интима… Снимили смо две телевизијске емисије о нашем раду у позоришту: Лествица (РТС, режија Грегор Зупанц) и Театар о театру
(Метрополис, уредница Љубица Урошевић). Све представе казивале су о нашим погледима на свет и филозофији из угла племенитог дивљака који не следи моделе, него отвара просторе за одговоре; представе су
апартне, а о таквој врсти естетике бележим у текстовима за часописе Лудус и Сцена. Излази и књига Театар
о театру. Навешћу само неке сентенце као прототипе
наших категорија у позоришту, које негују девичанске
погледе и рајске псовке: “Стидим се да не бих чинио

дела због којих би се стидио”, “Уметност која личи на
уметност није уметност”, “Без ентузијазма нема оргазма, без оргазма нема ни ентузијазма”, “Ја продајем себе, али купујем тебе”… Наравно, нису нас разумевали,
још мање тумачили или прихватали, осим на моменте
малих блескова и фрагмената од изузетних људи. Када
сам једном приликом директорки позоришног музеја
као поклон понудио документа о нашем театру, она је
одбила. Питам се да ли би на нашим просторима били
референтни Гротовски, Боб Вилсон, Шекнер, Барба...
Сумњам!!! Највеће признање у театру доживео сам играјући на Малој сцени Народног позоришта, док Душан
Макавејев из претпоследњег реда устаје и аплаудира
јер сам на сцени “јебао матер науци”. Он нас је разумео. А ових дана, у временима када нас је опхрвала
пандемија коронавируса (Вилијам Бароуз каже речи
су вируси из космоса), изгледа да смо били у праву.
Технологија и наука без одговорности носе човека у
лошем правцу. Марко Булц, после представе коју смо
играли у Љубљани, у Глеју, рекао је: “Ваша естетика
позоришта тек ће доћи са запада. Ваша негирана антиципација и груба сценичност мењају перцепцију
гледаоца у односу на мејнстрим, гламур, спектакл.”
Авангарда данас мора да крене у рикверц. Играли смо у Народном позоришту, Атељеу 212, Битеф театру, Београдском драмском, “Душку Радовићу”, Српском народном позоришту, Пекарни, Децком театру…
Учествовали смо на фестивалима Битеф полифонија,
Дезире, Стеријино позорје, Факи, Белеф… разумели су
и поштују нас Љубивоје Тадић, Небојша Брадић, Кокан
Младеновић, Ања Суша, Александар Милосављевић,
Миливоје Млађеновић, Милош Латиновић, Андраш
Урбан… Као у књижевности и ликовној уметности, и у
позоришту је завладао респект институционалног статуса, теорије и еснафа. Богдан Богдановић је говорио:
“Ја лако убедим ове будале из политике, али тешко ове
из еснафа.” Никада нисам ни помислио да сам понижени месија театра, али верујем и да никад не треба
пристати на разуздану мизантропију и страх. Највећа
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инквизиција је у уму театра, а спроводе је најсличнији.
Увек су према мени били најрепресивнији они који су
ми естетски били најблискији. Један од најпознатијих
управника Битеф театра забранио је већ договорени наступ наше представе Нагони, а изговор је био да
неће да ризикује са мном. Када сам предложио да ми
обезбеди позоришну сцену од 23 сата до 4 ујутру, да
бих младим људима пренео храброст за експериментални сензибилитет, одговорио ми је да нема довољно
ватрогасаца у то време. Стар сам човек и не ламентирам, него указујем на парадигме које вечно трају – аутентичност доноси узбуђења из дубине која крчи нове путеве и кроз ризик и једноставност стварају се нова, макар и невидљива, дела. Парафразираћу Хулија
Кортасара који пише да се можда већ родило ново позориште, али то нико не примећује. Исправном ствараоцу није потребан статус или заштита катедарских
валера, али је потребна платформа са које ће моћи да
говори. Данас треба да говоре људи који имају наду,
који заступају антитржишну уметност и мишљењем
обогаћују уметничко дело. Време је судбина, простор
трагедија. Целокупна историја позоришта треба да се
извини Антонену Артоу.
Јован Ћирилов говорио је да је позориште Породице бистрих потока античко позориште јер игра на
отвореним просторима, у шуми и урбаним срединама.
Говорио је да смо ми српски Ливинг театар, јер оно што
смо у животу – то смо и у позоришту. Наше позориште
није захтевало велике продуцентске напоре. Највећи
наш проблем били су цензорски капацитети и недостатак уточишта у разумевању. Уосталом, зар Мејерхољд
није говорио: натуцавање је неопходност позоришта.
Основали смо позоришни фестивал Шумес у Брезовици,
који траје већ осамнаест година. На њему су учествовали Дах театар, Мимарт, сестре Богавац, Ивана Инђин,
Збогом Брус Ли, Андрија Павловић, Лидија Андонов,
Шира Вулф, Соња Калајић, Сандра Стерле, Клуб тешке социјале, Љубица Бељански, Ана Костовска, Ђилдо
Бавчевић, Миша Обрадовић и Вуле Марковић, Јован

Божидар Мандић и његови позоришни саборци на сцени у представи Интима

Ћирилов, Драгомир Зупанц, Лазар Стојановић, Воји
слав Арсић, Неда Арнерић, Золтан Плетл… На ливади
око наше куће постављене су пљоснате камене плоче
без обележја посвећене Артоу, Гротовском, Пини Бауш, Јожефу Нађу, Кантору, Јовану Ћирилову…
Моја позоришна агилност проистиче ни из чега. Редефиниција долази из памћења смрти. Бавим се
најсиромашнијом уметношћу јер она ствара могућност да се позориште не претвори у буржоаску импотенцију. Није ми потребна никаква техника, довољан је
само човек на сцени. Уз мене су моји актери: Драгана
Јовановић, Урош Вукша, Мирела Антић, Зоран Марковић, Дарко Шишковић, Нестор и Каћа Миловић. Они
подржавају моју “естетику дивљизма” и у свакој представи витализују моје давно започете идеје. Сваког аутора чека или мит или анонимност у рају ако се бави
посвећеним позориштем. Због тога се, кад год осетим
цензорску игноранцију и маргинализацију, присетим
Рембоа: ПОЧНИМО!

СЦЕНСКИ ДИЗАЈН
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Пише > Радивоје Динуловић

Читање сценске слике1)

Простор-време је четвородимензионални про
стор чији су основни елементи догађаји.1)
Стивен Хокинг2)
Живот не можеш започети изнова када се заврши једнократна вожња колима, али ако у
руци имаш књигу, ма колико да је замршена
и непојмљива, можеш, када се та књига заврши, ако желиш, да се вратиш на почетак да
би могла да схватиш живот и оно што није
разумљиво и да поново прочиташ прочитану
књигу. Зар не, Фатма?
Орхан Памук3)
Одмах се, наравно, поставља питање: зашто сценске слике, а не, на пример, сценског простора, сценске
ситуације или сценског догађаја?
1) Овај рад је подржан од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја кроз пројекат број 451-03-68/2000-14/200156:
Иновативна научна и уметничка истраживања из домена делатности ФТН-а.
2) Стивен Хокинг, Кратка повест времена (превео: Зоран Живковић),
Алнари, Београд 2002, стр. 75.
3) Орхан Памук, Тиха кућа (превела: Мирјана Маринковић), Геопоетика, Београд 2016, стр. 330.

Под појмом сценске слике овде подразумевам
синкретичку слику, ону која настаје кроз дијалошки
однос игре и посматрања, извођача и гледаоца, јер је
“глума суигра глумца и публике”4). То значи да ме једнако занимају игра, позорница и гледалиште: “троје
нас је који се морамо срести на истом месту и у истом
времену да би се догодила представа: догађај, гледалац
и простор”5). С друге стране, будући да је овај текст,
у првом реду, посвећен сценској слици у конвенционалном позоришту, могло би се рећи да у том случају
сцену, иако је простор, “посуда за причу, њена љуштура”6), ми перципирамо као слику. Наравно, слику која
је конституисана истовременим и узајамним дејством
свих сценских средстава којима позориште располаже7), простор доживљен из једне тачке опажања, у једној пресечној временској равни.
4) Nikola Batušić, “Novo čitanje Gavelle”, Kazalište, Vol. V No 9/10, Загреб 2002, стр. 268.
5) “Trije smo, ki se moramo srečati na istem mestu ob istem času, da se zgodi
predstava: zgodba, gledalec in prostor”, Meta Hočevar, Prostori mojega
časa, Knjižnica Mestnog gledališča, Љубљана 2020, стр. 23.
6) Мета Хочевар: Простори игре (превео: Милан Т. Ђорђевић), Ars
Dramatica, ЈДП, Београд 2003. стр. 13.
7) Присуство (извођача и гледалаца), покрет (игра, плес, кретање
кроз простор), звук (директан и посредован – говор, глас, музика,
шумови, звучни ефекти…), декор (конструкције, кулисе, платои,
косине, степеништа, подови и декоратерске подне облоге, сцен-
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ПРОСТОРНИ НИВОИ
Када сам уписао студије архитектуре, код нас
је објављен превод књиге Кристијана Норберг-Шулца Егзистенција, простор и архитектура8), у којој је
он развио теорију просторних нивоа, идентификујући
шест категорија: ниво руке, ниво тела, ниво куће, урбани ниво, пејзажни ниво и географске нивое. Реч је о хеуристичкој типологији, отвореној за различита читања
и учитавања9). Наравно, простор је (као и време) континуум, и Норберг-Шулцове нивое треба схватити као
пресечне равни у којима посматрамо одређене појаве.
На тим нивоима, у тим просторним пресечним равнима, посматраћемо конкретну сценску структуру, ону
која ће, у исходу, произвести доживљај. Дакле, сценску
слику видим као пресек кроз простор-време, односно,
пресек кроз хронотоп позоришне представе.
У најужем смислу речи, представа се одвија у
сценско-гледалишном простору (који је на нивоу собе,
будући да су извођач и гледалац – сваки схваћен као
“принципијелна множина”10), односно, колективна
једнина – на просторном нивоу тела), почиње, фигуративно говорећи, отварањем, а завршава се затварањем
главне сценске завесе. Шире гледано, догађај се увек
одвија на свим просторним нивоима истовремено, неске завесе, скулптуре и слике на елементима декора…), реквизита
(намештај, простирке, декоративне завесе, скулптуре, употребни
предмети, светиљке, биљке и животиње, храна и пиће…), костим
(одећа, обућа, шешири и капе, накит у склопу костима, костимска реквизита…), маска (маска у ужем смислу, шминка, власуље,
фризура, накит у склопу фризуре, апликације…), светло (сценска
расвета, дневно светло, расвета из алтернативних извора…), посебна сценска средства (пројекције, холограми, пиротехничка средства, пламен, лаки и тешки дим, магла, киша, снег…), као и сценска средства која активирају остала чула (мирис, укус и додир).
8) Кристијан Норберг-Шулц (превео: Милутин Ј. Максимовић), Егзи
стенција, простор и архитектура, Грађевинска књига, Београд
1975.
9) Додао сам, за сопствене потребе, тој класификацији ниво шаке,
ниво собе и ниво суседства и разложио категорије пејзажних и географских нивоа.
10) Branko Gavella, Glumac i kazalište, Стеријино позорје, Нови Сад
1967, стр. 168.

зависно од наше свести о томе – наравно, у различитим облицима и са утицајима чији су интензитети, у
начелу, обрнуто пропорционални ширини просторних
нивоа. Како интервенција на једном просторном нивоу нужно производи промене на суседним нивоима,
у случају позоришне представе, архитектонски и урбанистички оквир представљају у феноменолошком,
али и у стваралачком смислу, изузетно важну тему.
Полазећи од нивоа града, то се односи на позицију,
облик, величину и карактер позоришне зграде. Даље,
на простор позоришне представе у односу на шири
архитектонски контекст, конфигурацију сценско-гледалишног простора, позицију, величину и карактер
позорнице, позицију, величину, структуру и карактер
гледалишта, као и амбијентални карактер сценско-гледалишног простора.

ДЕМАРКАЦИЈА СЦЕНСКОГ ПРОСТОРА
Будући да је овде централна проблемска тема
сценска слика која настаје унутар хронотопа позоришне
представе, треба одмах увести један од кључних појмова у читању и конструкцији сценске ситуације, а то је
издвајање (разграничење, демаркација). Сваки догађај
увек је у просторном и временском смислу издвојен
из ширег контекста, чији је, наравно, део. Позоришна
зграда, на пример, иако је део урбане структуре, истовремено је и средство разграничења две реалности –
егзистенцијалне и сценске. Физичка структура те зграде
заправо је систем просторних граница. На исти начин,
сценографија као физичка структура разграничава и
издваја сцену из ширег просторног нивоа – позорнице.
Дакле, ако разматрамо сценску ситуацију, прва тема
која се отвара јесте начин издвајања, односно, начин
успостављања просторних граница и њихов карактер.
У позоришту појам демаркације треба схватити
веома широко, будући да је распон средстава којима
је могуће успоставити просторне границе огроман –
од класичне “кутије” формиране зидовима, подовима,
строповима или завесама, до симболичких средстава
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демаркације (Ибзенов ‘Непријатељ народа’ као Брехтов
поучни комад” Златка Паковића у ЦЗКД-у11)), трансформације читаве позорнице у сцену (Турнеја Милана Караџића и Герослава Зарића у Атељеу 212), проширења
сцене на просторе ван главне позорнице (Марија Стјуарт Милоша Лолића и Јасмине Холбус у београдском
Народном позоришту), чак и ван позорнице (Сумрак
Јежија Јароцког и Јежија Јука Коварског у ЈДП-у), па и
позоришне зграде уопште (Опера за три гроша Томија
Јанежича у Зетском дому на Цетињу), употребе гледалишта као сценског простора (Галеб Арпада Шилинга
у позоришту Krétakőr, или Бан Банк Андраша Урбана
у Новосадском позоришту – Újvidéki Szinház), одно
сно, позорнице као гледалишта (Путујуће позориште
Шопаловић Томија Јанежича у Атељеу 212).
Отвореност и затвореност, пропусност и непропусност, као и сталност и променљивост одређују, такође, карактер просторних граница, односно, карактер демаркације.

11) Наводим само имена редитеља и сценографа, за све представе које
помињем, како бих избегао прекомерна набрајања, уз велико поштовање за допринос свих учесника, и уз свест да ће до података
о њима заинтересовани читалац, у начелу, лако доћи.

гих очних тачака: из перспективе гледалаца, али и из
перспективе извођача. Ови погледи су узајамни и интегрисани, такође, увек су у дијалогу са ширим архитектонским амбијентом позорнице и гледалишта, односно, сценско-гледалишног простора. Композицију
сценског простора чине, пре свега, просторни планови
– хоризонтални (по ширини и по дубини), вертикални
и покренути. Динамика просторних планова је, разуме
се, редитељско и драматуршко, колико и сценографско питање, и свој пуни смисао има само онда када
су поступци ових, а и свих других аутора представе
обједињени. О томе говоре изврсни примери употребе просторних планова у грађењу укупне структуре
позоришне представе (Казимир и Каролина Снежане
Тришић и Дарка Недељковића у Атељеу 212, Хроми
идеали Златка Свибена и Маријане Зорзић Петровић
у ужичком Народном позоришту, Тартиф Игора Вука
Торбице и Андреје Рондовић у копродукцији СНП-а и
сомборског Народног позоришта). Овде, за мене, посебно место има представа Трамвај звани жеља Омара
Абу ел Руба и Тодора Лалицког у Битеф театру, у којој
је сложеном, контекстуалном сценографском структуром постигнуто просторно, ликовно и амбијентално
јединство архитектонског и сценског простора. Сличан
исход, али потпуно другачијим средствима – сведеним
ликовним интервенцијама и светлом, постигли су Ана
Миљанић и Бранко Павић, уз помоћ Милана Михаиловића, својом представом О Немачкој у ЦЗКД-у.
Истовремено, линије кретања – хоризонталне
(по ширини, по дубини и у другим правцима у равни),
вертикалне (по висини, изнад и испод подне равни)
и дијагоналне (у простору сцене) – с једне стране су
претпоставка за организацију сценског простора, а с
друге, последица те исте организације “јер архитектура сугерише начин понашања (тихи је диктатор?)”13).
Сцена у којој се у Лолићевој Марији Стјуарт Нада
Шаргин, као Елизабета I, креће из дубине магацина
декора, кроз задњу и главну позорницу према рампи,
на пример, обележила је читаву ту представу, као што

12) “Prostor igre je časovno omejena arhitektura”, Meta Hočevar, Prostori
mojega časa, стр. 21.

13) “Arhitektura sugerira način obnašanja (Je tihi diktator?)”, Ibid., стр. 9.

ПРОСТОРНА ОРГАНИЗАЦИЈА
Ако је “простор игре временски ограничена архитектура”12), онда је питање просторне организације
она стваралачка тема која, у пројектантском смислу,
релативизује дистинкцију између егзистенцијалног и
сценског простора. У организацији сценског простора видим три кључне проблемске архитектонске теме,
које су у сталној, динамичној корелацији: просторну
композицију; комуникације и комуникацијске правце;
и, сталност и променљивост просторне организације.
Када овде говорим о просторној композицији,
мислим на простор унутар разграничења, дакле, већ
издвојен из ширег контекста – простор игре. Наравно, простор игре посматран је истовремено из мно-
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Себастијано Сирило, Трагична сцена

је изузетно сложен систем комуникација и просторних
планова Златка Свибена, Ане Мартине Бакић и Иване
Кнез потпуно одредио не само мизансцен и драматургију већ и перцепцију преставе Злочин и казна загребачког Градског драмског казалишта “Гавела”.

На тему сталности и променљивости сценског
простора изузетно је важно јасно раздвојити промене
просторних граница (унутар релације позорница-сцена) од променљивости просторне организације (унутар
сцене). У првом случају, реч је о променама у демар-
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Тим Фостер, Позориште Трицикл у Лондону

кацији сценског простора (Али: страх једе душу Себастијана Хорвата и Игора Васиљева у Драми љубљанског СНГ-а, или Галеб Томија Јанежича у СНП-у), а у
другом о променама унутар демаркираног сценског
простора – о ономе што уобичајено називамо сцен-

ским променама. Наравно, продубљен приступ овој
теми захтевао би посебан текст. Ипак, важно је нагласити ширину могућих приступа сценским променама – од оних које се дешавају у паузама, иза главне
завесе, преко радикалних или симболичких промена
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на отвореној сцени, до континуираних промена које
се догађају током читаве представе. У мом сећању остало је неколико бриљантних примера: низ потпуно
различитих просторних и амбијенталних ситуација
које су у представи Чудо у Шаргану Мира Траиловић
и Петар Пашић постигли у Атељеу 212 размицањем и
поновним спајањем два блока сценских платформи,
уз спуштање и подизање натраг, у бински торањ, појединачних елемената декора; затим, Метастабилни
Граал, у истом позоришту, Паола Мађелија и Марине
Чутурило, где се током представе отвара, редом, низ
просторних планова по дубини мењајући потпуно карактер и значење сценског простора; такође, Иза кулиса Алисе Стојановић и Дарка Недељковића, поново
у Атељеу, где се читава сценска структура пред гледаоцима ротира и открива своја два (оба позоришна)
лица; Галеб Слободана Унковског и Мете Хочевар у
ЈДП-у, где централно постављена, готово апстрактна
просторна структура окретањем око своје осовине гради потпуно различите амбијенте и ситуације; Буре барута, поново Унковског и Миодрага Табачког у ЈДП-у,
где се у високо стилизованом окружењу које заузима
читаву позорницу, у сцени за сценом појављују појединачни елементи који трансформишу простор на
утилитарном, значењском и естетичком плану; најзад,
наоко тако једноставан гест подизања сценске завесе иза које се отвара читав застрашујући, нови свет у
представи Брод за лутке Ане Томовић и Љерке Хрибар
у СНП-у.

АРТИКУЛАЦИЈА СЦЕНСКЕ СЛИКЕ
Под појмом артикулација подразумевам, пре
свега, композицију и карактер елемената који граде
сценску слику. Наравно, немогуће је, и непотребно,
сасвим раздвојити питања организације и артикулације сценске структуре, па чак и демаркације сцен
ског простора. Могло би се, заправо, рећи и да је артикулација најшири појам, који укључује и просторну
организацију као једно од конститутивних средстава.

И то би, у поступку промишљања и стварања сценског
простора, несумњиво било тачно. Чувена просторна
структура “крваво црвеног, монументалног гротла,
испуњеног тескобом, страхом и агресијом”14), коју су
Владимир Маренић и Арсеније Јовановић изградили у београдском Народном позоришту за представу
Макбет, истовремено је демаркирала сценски простор,
успостављала просторне нивое, одређивала позиције
и кретање глумаца, а својом формом, ликовношћу и
текстуром градила амбијент, атмосферу и значење.
У начину читања сценске слике, међутим, желео
сам да успоставим неку врсту дедуктивног тока, дакле,
да посматрам сценски простор од ширих просторних
нивоа ка ужим, од виших ка нижим. Исту Маренићеву
сценографију, дакле, могли бисмо да читамо полазећи
од просторних граница, анализирајући њихов карактер,
отвореност и затвореност, пропусност и непропусност,
сталност и променљивост, а потом начин организације просторних нивоа и комуникационих линија, да
бисмо дошли и до композиције сценских елемената.
Тада бисмо се, најпре, бавили примарном просторном
пластиком (обликом и начином конституције волумена), па затим секундарном, проучавајући дубоку пла
стику равни (платформе, испусте и удубљења), и, најзад, терцијарну, плитку пластику (рељеф), повезујући
ову тему са карактером сценских елемената, њиховим
облицима, материјалима од којих су начињени, бојама,
текстурама, транспарентношћу и транслуцентошћу и
свим осталим својствима.

ЧИТАЊЕ И ДОЖИВЉАЈ
У најширем смислу, мене не занима само перцептивна, већ, ако се тако може рећи, доживљајна слика. Дакле, не слика као призор, физички оквир или
претпоставка догађаја, већ слика као исход догађаја,
унутрашња слика која остаје након што се догађај заврши – “представе више нема, али бразготина на нози
14) Радивоје Динуловић, “Свевидеће око Владимира Маренића”, Сцена бр. 1–2, Стеријино позорје, Нови Сад 2010, стр. 84.
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остаје”15). Тако схваћен, рад у позоришту није “најјаловији од свих наших напора”16). Напротив – како кона
чни исход позоришта није извођење, већ доживљај позоришне представе, постављају се питања ко сценску
слику гради, зашто, када, где, чиме, на који начин и за
кога, односно, ко је, како и са каквим исходом дожив
љава? Шта је почетак, а шта је крај игре и у просторном,
и у временском погледу, односно, где се налазе про
сторно-временске границе хронотопа као “закономерне међузависности просторно-временских координата”17) једне позоришне представе. Вишегодишњи напори да сазнам чиме се, егзактно, мери простор-време још увек су узалудни и зато догађај посматрам на
метафизичком плану. Тако посматран, догађај мерим
опсегом, дубином, снагом, интензитетом и трајањем
доживљаја. Иако је доживљај, као и сећање, подложан
накнадним модификацијама и променљив је кроз време, ипак, “ништа није стварније и ‘логичније’ од имагинарне конструкције”18).
15) “Predstave ni več, brazgotina na nogi je še”, Meta Hočevar, Prostori
mojega časa, стр. 118.
16) Иво Андрић, Разговор с Гојом, Вавилон, Београд 2000, стр. 79.
17) “закономерная связь пространственно-временных координат”, Михаил Бахтин, према: Ухтомский, А.А.: Доминанта СПб., Санкт-Петербург 2002, стр. 347.
18) Ežen Jonesko, Govor o avangardi (preveo: V. Batušić), у: Tomislav Sablјak,
Teatar XX stolјeća, Matica Hrvatska, Сплит-Загреб 1971, стр. 255.

Нисам имао намеру да овим текстом успоставим
било какав метод, принцип или правила за читање сценске слике. Желео сам да покушам да промислим, освестим и систематизујем сопствене доживљаје сценског
простора у позоришним представама које су ми, као
гледаоцу, биле важне. Када сам на Прашком квадријеналу 2015. године сарађивао са Димитријем Кримовим,
он ми је објаснио начин на који доживљава уметничко
дело. Најпре, каже, “дело мора да те ухвати за руку.
Ако те је ухватило за руку – мора да те уведе у причу.
А ако си уведен у причу, из те приче мораш да изађеш
промењен”. И то је довољно, ако смо у позицији гледаоца неоптерећеног обавезом да ту промену објасни
некоме другом. Уколико, смо, међутим, истраживачи,
теоретичари, критичари, наставници или, на пример,
позоришни аутори – онда ту обавезу имамо. А ако је
имамо, морамо, верујем, да се бавимо читањем, како
бисмо могли да пишемо. Да парафразирам речи Ранка Радовића – да бисмо знање могли да употребимо,
најпре га морамо поседовати.
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Пише > Миа Кнежевић

Карактеристике простора у
делима Вилијама Шекспира1)

Д

рамски простор у делима Вилијама Шекспира
често потиче од транспонованог оригиналног
архитектонског простора.1)Тај фиктивни драмски
простор у поставци ће постати сценски простор, дакле
поново ће доживети транспозицију у архитектонски.
Простори драмске радње у Шекспировим делима најчешће су предусловљени одређеним социјалним контекстом. Међутим, пошто унутар једног чина у драми
има и до петнаест сцена, карактеришу их честе елипсе
у времену и брзе промене у простору. Промене нису
увек у тренутном и појединачном смислу од суштинске важности за развој саме драмске ситуације и протагонистичке односно антагонистичке линије. Шекспир
предност увек даје ширем друштвеном простору. Његово беспрекорно драматичарско осећање дозвољава
могућност да је располагање временом и простором
важно у оној мери у којој је то потребно радњи комада. Тако наизглед грубе материјалне грешке које су
1) Ово истраживање подржало је Министарство просвете, науке и
технолошког развоја кроз пројекат број 451-03-68/2020-14/200156:
“Иновативна научна и уметничка испитивања из домена делатности
ФТН-а”

честе у комадима, у добрим поставкама постају прихватљиве за гледаоца, јер није толико важна моћ реалистичног казивања, већ се величина казивања огледа
у поезији времена и простора, у поезији духа. Шек
спир је песник, његово дело је поетско, а ако успемо
да га сместимо у неке убедљиве просторно-временске
и глумачке оквире – онда постаје позориште. У књизи
Увод у драматургију аутор др Владимир Краљ анализира амбијент као “драматични чинилац” који се додуше
јавио касније – појавом натурализма, али произилази
управо из Атмосфере2) коју налазимо у “поетским драмама – Шекспировим трагедијама и комедијама”. За
Атмосферу (као драмски појам) која је couleur locale3)
– локална боја, аутор наводи као специфичне примере почетак драме Хамлет, као и Шекспиров последњи
комад Бура. Драмски простор се у великој мери гради
атмосфером и амбијентом у драматуршком поступку
Вилијaма Шекспира.
2) Др Владимир Краљ, Увод у драматургију, уредио Ђорђе Рушкуц;
Стеријно позорје 1966, стр. 52.
3) Ibid.
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СОЦИЈАЛНОСТ ПРОСТОРА: УТВРЂЕЊЕ ТАУЕР
Социјалност простора подразумева све што општи
друштвени амбијент времена задаје једном објекту,
грађевини, или окружењу насталом у истом том или
у претходном времену. Тако је тврђава Тауер на Темзи
утврђење – затвор, у ком је краљ Ричард Трећи погубио
многе противнике. У овој готској кули од мермера, која
се бели у мраку простора егзистенцијалне празнине –
налазе се њихови остаци. Hека степеништа одатле воде
до лондонске улице – до зидова и тераса, иза којих су
опет други ходници и одаје у којима се изнова и изнова доносе политичке одлуке – долазе нови краљеви
који ће уједно бити и нови џелати, док на престо не
дође неко следећи и постане џелат свом претходнику.
То је контекст Великог механизма4) који дефинише Јан Кот, а све те смрти су зупчаници механизма. Те
смрти творе мрачан простор поред реке Темзе, егзи
стенцијални простор где се истовремено одвија свакодневни живот. Ако бисмо посматрали са улице, управо том реком прилазио би брод натоварен мирисним
зачинима, а на обалама су “амбари с врећама пшенице,
подруми пуни вина, складишта дуж Темзе, из којих се
надалеко ширио киселкаст задах штављене коже или
загушљива памучна прашина”.5)
Простор сцене у елизабетанској Енглеској, Шек
спир користи тако што се на просценијуму одигравају
велики сукоби војски, а тај простор у драматургији укупног дела лако постаје и простор дворишта пред Тауером или лондонска улица на којој грађани преплашено покушавају да проникну у високу политику, у рад
Великог механизма. Мала ниша у поткровљу резервисана је за “општинску већницу или краљевску собу”6),
док се на балкону појављује неки следећи, нови краљ
у пратњи. Ако узмемо у обзир да је овде реч о једној
4) Јан Кот, Шекспир наш савременик, превео Петар Вујичић; Српска
књижевна задруга, Београд 1963, стр. 15.

одређеној историјској и социјалној средини, она пружа
“реалне социјалне датости”7). Тако простор конкретне
стварности постоји као простор радње драмског дела,
а потом и као простор у позоришту који је изникао управо из тих истих социјалних датости.
Круг је затворен и настаје неминовна узрочно-последична логика коришћења простора. Средину, у сми
слу социјалног утемељења, у европској традицији већ
увелико сматрамо “активним суиграчима у драми”8).
Од амбијента, који задаје одређену атмосферу, не можемо одвојити радњу, а ако га уважимо у потпуности
као главну околност поставке, без обзира на решење
сценографије, добићемо специфичан ритам и темпо
представе. Ликови су сами по себи носиоци садржаја
средине из које долазе.
За комедије су карактеристичнији пасторални
простори, шуме, или митски простор пустог острва.
Оно што је круцијално у радњи самих комада, на нивоу заплета и расплета, врло често ће се дешавати у
просторним оквирима снажне природе у којој свашта
може да се догоди, од несвакидашњих појава до праве
магије, али и неочекиваних драмских обрта.
Иако се у трагедијама главни трагички догађаји
везују за просторе замака и дворова, њихових тераса,
тремова и степеништа, простор смрти у делима често
je амбис, који се налази такорећи свуда испод простора дешавања драмске радње.

ЕТЕРИЧНОСТ ПРОСТОРА:
НА ТЕРАСИ ДВОРЦА ЕЛСИНОР
Када кажемо реч простор, обично помислимо на
нешто видљиво, омеђено и детерминисано. Међутим,
феномен простора исказује се и кроз, условно говорећи, нематеријално, кроз ваздушност. Етимолошки,
реч ваздух потиче од речи вас и дух. Вас на старословенском значи сав, дух значи дах, па је тако вас дух –

5) Op. cit., стр. 11.

7) В. Краљ, Увод у драматургију, стр. 52.

6) Ibid.

8) Ibid.
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сав дах. То има убојито утемељење и комплексно онтолошко значење, јер ваздух је једина истинита илузија
празног простора који непрестано имамо – односно
немамо – пред очима.
Мета Хочевар се у књизи Простори игре9) бави тумачењем феномена празног простора. Она сматра да
простор не може да буде празан, већ само испражњен.
Простор у ком се појављује Дух данског краља у комаду
Хамлет, управо je простор ваздуха. Не постоји никакав
доказ о пореклу појављивања Духа, не знамо да ли се
напросто створио “ни из чега”, из празног простора.
Радња се одвија на тераси дворца Елсинор, а у
дидаскалији пише /Дух улази/ и нешто касније /Дух
изиђе/10), што претпоставља неки начин хода, а не неидентификовано лебдење. Међутим, када се дух други
пут појави11), окупљени, међу којима су, поред стражара
Бернарда, у међувремену пристигли стражари Марцело
и Хорацио (они су, како то претходно кажу Бернарду
када их пита ко долази, “тла овога пријатељи”12), дакле,
они инсистирају на територији, за разлику од Бернарда, који се Франциску малочас представља са “нек нам
живи краљ”), имају утисак да је тај дух материјалан.
Хорацио му се обрати: “...Привиде стој! Располажеш
ли гласом, ил’ има звука икаква у тебе, збори ми.”13) У
наставку стражари покушавају да владају ситуацијом,
да одбране своје место:

МАРЦЕЛО: Да ли да га својом ударим хелебардом?
ХОРАЦИО: Удри, ако неће да стане.
МАРЦЕЛО: Сад је ту.
ХОРАЦИО: Сад овде. /Дух одлази/
9) Мета Хочевар, Простори игре, Арс Драматика Нова; Југословенско
драмско позориште, Београд 2003.
10) Вилијам Шекспир, Хамлет, прев. Велимир Живојиновић; Бигз –
Народна књига – Нолит – Рад, Београд 1978.

Дух је неминовно присвојио, како то Хорацио
претходно каже, “ноћно доба” али и “ратничко дивно оно обличје у којему је некад корачало покојно
данско величанство”14). Дакле тај исти дух, који у први мах делује етерично и бестелесно, у другој појави
у првој сцени већ делује као реална физичка претња
(“Да ли да га својом ударим хелебардом?”), зато што
бира да се појави под пуном ратном опремом. Он се
не појављује с круном на глави, нико од присутних не
сведочи о круни. Дух је, дакле, на својој “глави” и нема, за њега је важнија пређашња улога војсковође, и
очито је да хоће да поручи нешто битно за шири политички и друштвени интерес. Појава у војној опреми
задаје атмосферу из које они после делају.

ИГРИВОСТ ПРОСТОРА:
ФРАНЦИСКО И БЕРНАРДО
Инсценација простора игре може се постићи у
празном сценском простору самим мизансценским успостављањем радњи које су дате у дидаскалијама, без
других означитеља. Узмимо као пример за стварање
просторног амбијента присуством лика – прву сцену првог чина драме Хамлет. Датости писца у форми
дидаскалија које отварају комад су: /Елсинор. Тераса
пред утврђењем./15) Одредница за локацију: /Франциско на стражарском месту. К њему улази Бернардо./
Ово је одредница која наизглед даје само мизансценски оквир, међутим, она пуно говори о атмосфери и
стању у којем се налази дворац у Елсинору, који је као
позоришна кулиса – лажан, сама фасада. Овај двор, у
тренутку велике моралне кризе, као простор генерише све – политичку, породичну и филозофску драму.
Све су радње у Елсинору закулисне, нико никоме не
верује, скривају се једни од других и међусобно уходе.
Почетну ситуацију првог чина Шекспир успоставља
тако што једног малог човека који обавља важан по-

11) Op. cit., стр. 16.
12) Op. cit., стр. 12.

14) Op. cit., стр. 13.

13) Op. cit., стр. 16.

15) Op. cit., стр. 11.
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сао – стражари, поставља у простор терасе Елсинора.
То је уједно трем политичког и друштвеног амбијента.
Слика је јасна – један човек, у статичном положају, у
широком просторном оквиру. Шекспир овом дидаскалијом /Франциско на стражарском месту/ отвара ра
зличита просторна значења. Сукоб се остварује у оквиру датости – мали човек и око њега велики простор, у
којем потом пушта другог малог човека (Бернарда који
улази) у акцији, у покрету. Ако би прва слика – мали
човек у великом простору – трајала пуна два минута,
током којих би дали драмску шансу да лик Франциско нешто саопшти понашањем свог тела у односу на
простор у којем се по датостима комада налази, сигурнo бисмо могли да добијемо један аутентични сценски
сегмент о стању друштва и о позицији малог човека у
том друштву.
Он, испоставиће се, не зна пуно о раду Великог
механизма, како га назива критичар Јан Кот. Који ли
је уопште ово краљ по реду који влада, а налази се
тамо негде далеко иза Франциска, иза зидина дворца Елсинора? Ако и посматра, он посматра иза неке од завеса, тајно, наравно. Тај краљ је у овом тренутку споредна улога, а Франциско је у првом плану
историјског збивања. Њему се придружује Бернардо. Писац му је доделио улогу човека који се креће
према месту. Ми не знамо пуно о просторним ди
спозицијама, али из наредних реплика можемо имати одређене претпоставке о могућностима овог амбијента.

БЕРНАРДО: Ко је ту?
ФРАНЦИСКО: Не, ви ми одговор’те;
Станите и рец’те ко сте ви.
БЕРНАРДО: Да нам живи краљ!
ФРАНЦИСКО: Бернардо?
БЕРНАРДО: Он.
ФРАНЦИСКО: Пажљиви сте врло: стижете тачно
на време.

Овај разговор сада не посматрамо као дијалог који
нам доноси радњу протоколарног смењивања страже.
Ово је дијалог о простору, времену и осећањима. Хамлет почиње репликом “Ко је ту”, и то је упућује човек
који стиже на стражу. Одакле он долази, из ког правца, и са које удаљености поставља питање Ко је ту?
Брзо ћемо открити да је Бернардо “двапут узастопце
видео обноћ” појаву духа његовог данског величанства.
Бернардо се на своју смену појављује, на пример,
у радњи уплашеног прикрадања, и сигурно је да не зна
шта ће затећи ту где пристиже, јер за стражара Бернарда од прошле ноћи ово више није само простор дворца
Елсинор, нити простор који припада новом краљу. Ово
је простор у ком се појављује нека натприродна појава у обличју његовог покојног краља. Иако на Францисково – Станите и рец’те ко сте ви – Бернардо одговара – Да нам живи краљ! – велико је питање на ког
он то краља заправо мисли. Да ли на овог новог, који
је преко ноћи заменио покојног рођеног брата, који је
умро под мистериозним околностима? Или жели да
дух тог покојника, ако је ту негде присутан, чује ову
његову реченицу. Бернардо се, могуће је, нада да ће се
Дух поново јавити. Из ових предоколности Бернардо
највероватније то прижељкује, па је његова радња улажења у простор игре сигурно у највећој мери усмерена ка томе да некако припреми ситуацију за поновно
појављивање духа.
Ако замислимо да ова сцена почне у потпуном
мраку, без творбе амбијента ‘мали човек унутар Великог механизма’, а да дијалог Бернарда и Франциска чујемо као шапат из потпуног мрака, таквим поништавањем постојања било каквог простора добили
бисмо простор мрака, не-простор у којем имамо само
акустичке просторне референце. На тај начин можемо сами да створимо слику простора који се формира између Франциска и Бернарда. Тај празан простор
између њих је, у ствари, простор страха, у којем лако
можемо да замислимо и неко оружје (касније се помиње хелебарда), које је већ спремно у рукама. У том
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мраку, једне ноћи у Данској краљевини у шеснаестом
веку, у којем строге страже, тако ревносне, ноћном узбуном узнемиравају грађане ове земље и нико никоме
не верује, један човек, стражар Франциско, каже свом
колеги Бернарду, “Пажљиви сте врло: стижете тачно на време”.16) Ако у том тренутку мало расветлимо
сцену, сигурно затичемо два човека који су успели да
у кратком времену, на врло мрачном месту, изграде
мали однос поверења. То је трунка наде у првој сцени
првог чина једног од највећих комада, који говори о
томе како је време искочило из зглоба у простору егзи
стенцијалне празнине.

СТВАРАЊЕ ПРОСТОРА ЈЕ СТВАРАЊЕ ЉУДИ:
ВЕЧНА САДАШЊОСТ
Шекспирова ванвременска и ванпросторна снага је таква да се његово дело увек тиче публике и да
има релевантност која је адекватна за свако време.
Ако се не игра из предрасуде о некој формалној епохи, Шекспиров садржај лако постаје садржај актуелног
16) Op. cit., стр. 14.

тренутка. Битно је да се истинито “отвори” и дозволи
разумевање људи и ситуација из садашњег тренутка.
Ако избегнемо интерпретације из личних доживљаја
и судова, тражење прототипова, стереотипских психолошких паралела из наше стварности, већ дозволимо
да се бавимо људима онаквима каквим их је Шекспир
створио – од крви и меса, препуних нијанси и контрадикторности, имамо шансу да из дела научимо нешто
ново о стварности, а не да дело прилагођавамо суженом схватању. Шекспир није писао да подучи, нити да
заступа идеологију времена – писао је са филозофском
мишљу и рефлексијом. Исти овакав приступ потребан
је да би се приближили свету дела, а заправо себи и тумачењу свог времена. Простор у Шекспировим делима,
било да је у питању простор драмске радње или шири
друштвено-политички амбијент, социјални и психолошки простор, празан или испражњен, без обзира на
ширину семантичког поља значења који простор има,
увек мора да буде произведен из садашњег тренутка,
јер ако у позоришту време и простор не произведу
убедљиву стварност, онда су је потрошили.

ОБРАЗОВАЊЕ
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Драмска дела у школској лектири

Р

ПРОЛОГ

азлог зашто смо овај блок посветили теми Драмска дела у школској лектири је чињеница да је
програм предмета Српски језик и књижевност
измењен у делу који се тиче лектире. Направљена је
велика медијска узбуна око тога што је прво избачена, а онда под притиском јавности у средњошколску
лектиру враћена збирка песама Десанке Максимовић
Тражим помиловање. У истом “пакету” из лектире је
избачен Гогољев Ревизор – једна од најзначајнијих и
најутицајнијих драмских сатира на тему корумпције
бирократије и њене повезаности с врхом власти у једном провинцијском месту. Истовремено, у лектиру је
ушла једна од најпознатијих барокних драма – Живот је сан Калдерона де ла Барке која говори о релативности људске перцепције и неопходности да се буде благ и хуман увек и према свакоме. За разлику од
“случаја Десанка”, ова измена у јавности би прошла
незапажено да се није огласило неколико забринутих
позоришника постављајући питање шта је смисао ове
промене. Ми не желимо да се бавимо истрагом ко је
и зашто “избацио” Ревизора, већ да покренемо питање
међусобног односа савременог српског позоришта и
нашег школског система: Шта ђаци уче у школи о позоришту, с каквим предзнањем и очекивањем долазе
у позориште и како позоришни уметници разумеју и
доживљавају однос између театра и школе.
Тим поводом желели смо да чујемо мишљења професорке српског језика и књижевности Мирјане Грдинић из новосадске Гимназије “Јован Јовановић Змај”

и редитеља и педагога Академије уметности у Новом
Саду Бориса Лијешевића. Исти проблем саговорници
сагледавају из различитих углова и дају своју перспективу односу образовања и позоришне уметности. Са
њима је разговарала Дивна Стојанов, мастер студент
Академије уметности у Новом Саду. Дивна још увек
има свеже сећање на то како ученик разуме драмску
литературу као лектиру, у чему се школски приступ
разликује од онога како се драмска дела изучавају на
Академији и како, на крају, сажети сва та искуства и
применити их у професионалном раду. О свом драматуршком искуству пише у тексту Антигона у три фазе.
Професорка Валентина Нађ има тежак и племенит задатак да у својој основној школи ђацима којима српски
језик није матерњи приближи српску књижевност како
би на тај начин разумели културу и савладали језик. У
свом раду она примењује принципе креативног драмског процеса јер сматра да се кроз игру, дискусију и
радионичарски рад најбоље може доживети, па тиме
и разумети школска лектира.
Када се прочитају њихови одговори отварају се
нова питања од којих нека буде забринутост, а друга
отварају перспективу за даљи развој. На ова питања
указаћемо у завршном тексту с искреном надом да
ће позоришници у будућности заузети активнији став
према школи и ономе како се у школи учи о драми и
позоришту, јер нам одатле долазе и будући уметници
и нека нова позоришна публика која ће темеље свог
позоришног укуса изграђивати управо у доба свог
школовања.
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Разговарала > Дивна Стојанов

Интервју: Мирјана Грдинић, професорка књижевности

Од лектире до позоришта…

У

Кључно је што је драма намењена
за извођење на сцени и томе учим
своје ђаке.

моменту кад још увек није сигурно у којој ће форми ученици и студенти наставити своје образовање
због актуелне пандемије короне и док професори,
родитељи и доносиоци одлука воде расправе и траже
најбоље решење, на Светски дан младих и младости,
12. августа, намеће се једноставно питање – где су у
свему томе сами ђаци којима је то и такво школовање
намењено? Шта ће научити, прочитати, запамтити?
Ове године сведочили смо и избацивању одређених
књижевних дела из лектире без утемељених разлога
и потреба. Међутим, само је избацивање песникиње
Десанке Максимовић и њене збирке Тражим помиловање изазвало реакције шире јавности. Због свега овога
чини се да се одлуке доносе без промишљања о знању
које је ђацима потребно.
Списак наслова гимназијске лектире претрпео
је промене и поменуто избацивање књижевних дела,

али му је придодата једна драма. Као незаобилазан за
гимназијалце уврштен је драмски текст Живот је сан
Калдерона да ле Барке, што је учињено на иницијативу професорке српског језика и заменице директора Гимназије “Јован Јовановић Змај” у Новом Саду
Мирјане Грдинић, која има више од 30 година искуства у просвети, поред професорског рада, припремања
гимназијалаца за књижевну олимпијаду и такмичење
из српског језика. У недостатку теоријског уџбеника
из књижевности за средње школе, Мирјана Грдинић
је коауторка приручника Књижевност, језик и језичка
култура за сваки од разреда средње школе.
Програм лектире сада изгледа овако: у првој години од драмских текстова чита се Антигона Софокла,
Ромео и Јулија Шекспира, Хасанагиница Љубомира Симовића и Дундо Мароје и Новела од Станца Марина
Држића, као припадника дубровачке књижевности.
Од прошле школске године у другом разреду обрађују
се: Живот је сан Педра Калдерона, Кир Јања Јована
Стерије Поповића и Нушићева Госпођа министарка.
Трећи разред анализира реализам и Чеховљевог Ујка
Вању, Господу Глембајеве Мирослава Крлеже, Кошта-
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ну Боре Станковића и Кочићевог Јазавца пред судом.
Матуранти читају Шекспировог Хамлета, Гетеовог
Фауста, Бекетовог Чекајући Годоа и Ковачевићевог
Балканског шпијуна. Лектира је конципирана према
временским периодима који се уче у једној школској
години са одређеним одступањима.

*
ДИВНА СТОЈАНОВ: Зашто су баш ове драме неизо‑
ставне у читалачком искуству сваке особе? Како оне
кореспондирају са садашњим временом? На пример,
ученици првог разреда гимназије читају драме Ма‑
рина Држића Дундо Мароје и Новела од Станца,
које припадају дубровачкој књижевности, дела која
би се данас окарактерисала као језички и тематски
тешко разумљива.
МИРЈАНА ГРДИНИЋ: Ово су кључна драмска дела
која су утицала на историју књижевности или имају
друге велике вредности за које бих морала појединачно
да набрајам. Важна су за општу културу и информисаност. Гимназију завршавају будући академски грађани
и нужно је да су упознати с основaма драмског стваралаштва. Фарсу Новела од Станца ученици воле и радо
прихватају, док им је комедија Дундо Мароје мање интересантна, али их привлачи не толико тема, колико
двоструки пролог и лик Негроманта Дуги Нос и његов
монолог. Ствар је интерпретације професора и његовог дијалога са разредом. Ученици у другом разреду,
после читања Ујка Вање кажу да се у драми ништа не
дешава, само седе и причају, досадно је и монотоно.
Али кад се крене у шетњу сцену по сцену, карактер по
карактер, на крају се одушеве. А онда исти ти ученици,
као матуранти, читају Бекетовог Чекајући Годоа и не
говоре да је досадно, већ и сами започну сецирање текста. То само указује на то да је битно, заправо најважније, како професор води ученике кроз драмско дело
и колико је способан да им дело до краја приближи.

Из представе Ујка Вања, фото: Ненад Петровић

Постоји ли одређена разлика у предавању поезије,
прозе и драме?
Кључно је што је драма намењена за извођење на
сцени и томе учим своје ђаке. Врло често се приликом
читања прескачу дидаскалије, ученици просто прелећу
преко њих као да нису битне. А у поезији не прескачу
стихове нити у прози реченице. Морам да истакнем и
да читање драмског дела и гледање у позоришту или
гледање екранизације није исто. То су две немерљиве
ствари: читање – гледање. Зато се као професор трудим
да свако драмско дело буде поткрепљено снимцима
позоришне представе или, уколико је на репертоару,
да се погледа. Теоријски предавати ученицима драму
није тешко, било који жанр да је у питању, али анализирати драмско дело није исто када се драма чита и
када се одгледа представа.

Шекспиров “Ромео и Јулија” чита се у првом разреду,
а “Хамлет” у четвртом. На који начин се објашњава
временски контекст настанка драме? Да ли ученици
на крају схватају да су оба дела настала у истој епо‑
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лим оно што не знају. За схватање Хамлета потребно
је знање и зрелост коју је бесмислено да професор надомешћује ученицима. У четвртој години подсетим на
Шекспиров рад и епоху и углавном се средњошколци
сећају тих лекција. Тако гледано, Гетеов Фауст требало би да се обрађује у другој години, а читамо га у
четвртој. То је разлика од две године која веома значи у њиховој животној доби, притом лакше могу да се
стварају паралеле са другим делима сличних мотива.
То је онда право усвајање знања.

Колико се програм развијао и мењао током година?
На Вашу иницијативу је, између осталог, листи лек‑
тире додата Калдеронова драма “Живот је сан”. Шта
је био мотив да се ова драма шпанског златног века
уврсти у обавезно штиво средњошколаца?
Од прошле школске године уведен је Калдерон са
драмом Живот је сан кроз коју треба да се покажу све
одлике барокне књижевности, као и универзалност мотива заступљених у драми. Како ће је ученици прихватити не знам, јер ћу драму први пут радити на самом
почетку нове школске године, али сигурна сам да ће
им се допасти, јер то је дело које привлачи пажњу гледалаца, а читалаца, то ћемо видети. Није исто читати
драмски текст и погледати га на сцени, то су огромне
разлике. Нема драмског дела без театра и извођења
на сцени. Мотив да једну од најважнијих драма предложим за лектиру, између осталог, био је да средњошколци читају најбољег драмског писца тог времена.
Из представе Чекајући Годоа

хи? С друге стране, да ли се повезују драмска дела
изучавана унутар истог разреда?
Када би се Хамлет читао у првом разреду, када и
Ромео и Јулија, деца од 15 година не би разумела дело
и читање драме не би имало никакву сврху. Није поента да ја као професор објасним апсолутно све, него
да усмеравам њихова размишљања и појасним, расвет-

Које још драме би, по Вашем мишљењу, било потреб‑
но или корисно изучавати у гимназијама, а које су
евентуално сувишне?
Као професорка књижевности не могу рећи да је
било шта из списка лектире сувишно за читање. Ако
и није најпријемчивије за ученике, професор је ту да
материју прилагоди. Додала бих Брехтову драму Мајка
Храброст и њена деца. На друштвно-језичком смеру,
где је фонд часова већи, читали смо и Брехтову драму као додатну литературу. Приметила сам да је деци
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необично, занимљиво, другачије и да им држи пажњу.
То је за њих нешто ново, модерније, нису се сусретали
с тим ни у позоришту ни у књижевности. Нема се толико времена да се читаво предавање посвети епском
театру и његовим разликама са драмским, Брехтовим
иновацијама у драматургији, али им увек објасним
кључне појмове. Додала бих и драму Шест лица тражи писца Луиђија Пирандела због великог утицаја који
је драма извршила на драматургију. А као савремену драму убацила бих Драгана Томића и дело Пожар
које представља врло добру, новију грађанску драму
која даје слику света у којем живимо. У овој драми се
на необичан начин ствара драматика тамо где не би
требало да је буде, на месту за одмор. Истиче се изопаченост модерног света, који и тамо где би требало
да се одмара и ужива, проналази и прави проблеме.
Зато мора доћи до великог пожара који прочишћава
свет па и саме, до тада, испразне јунаке (богаташе и
спонзоруше).

Из представе Хасанагиница, фото: Срђан Дорошки

Да ли се приликом израде плана лектире води ра‑
чуна о целини?

области и довољно предзнања које се често захтева
при гледању позоришне представе?

Води се рачуна о целини унутар књижевних родова. Тежња је да се створи што шири преглед лирике,
епике и драме, с тим што се између ове три планом и
програмом предвиђене групе не остварује аналогија.
Међутим, добар пример је Хасанагиница. Ради се истоимена драма Љубомира Симовића да би се показала
повезаност народне и ауторске књижевности и разлике
које постоје, то јест како писац приступа једном делу
усмене, народне књижевности, како је осавремењује
мењајући чак и основну мисаону структуру. Драма пребацује неспоразум и стид патријархалне жене на мушкарца, то јест на Хасан-агу и његову ослабљену мушкост истичући да он неће страдати, управо због тога
што је мушкарац, страдаће Хасанагиница јер је жена.

Програм је конципиран тако да после завршетка
гимназије сваки ученик влада, у мањој или већој мери, драмом као књижевним родом, њеним жанровима, као и основним одликама. Драмски род је у односу
на лирику и епику мање заступљен, то јест присутан
је онолико колико је потребно да се стекну теоријска
знања о основним одликама, као и о развоју драме кроз
епохе и раздобља. То је циљ прописан планом и програмом. Ово знање је довољно за класичан, грађански
театар. Будући да се савремени драмски текстови не
изучавају у гимназији, последично о савременом позоришту ђаци немају толико знање. Шта човек треба
да зна и прочита пре одласка у позориште можда је
адекватније питање за позоришног редитеља.

Који циљ остварује лектира узимајући у обзир само
драмско стваралаштво? Да ли млад човек по завр‑
шетку гимназије има довољно знања из ове књижевне

Коауторка сте приручника “Књижевност, језик и
језичка култура”, помоћне литературе за све разреде
средњих школа, а ауторка приказа и анализа драм‑
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слов који се поново ради у првом разреду средње
школе. Да ли мислите да се обраћа довољно пажње
на читалачки континуитет код ученика и да ли уопште
постоји идеја да се знања и наставне јединице из ос‑
новне школе повезују са оним из средње?
О томе се уопште не размишља. Када предајем Ромеа и Јулију, највише времена проведем исправљајући
грешке из основне школе. Дакле, и поједина ученичка
повезивања са предзнањем из основне школе су проблематична. Погрешно су учени. Шекспир се банализује
и своди се само на ниво љубавне приче, а о протагонистима се прича као да су јунаци савременог холивудског филма. То је још један показатељ да се не води
рачуна о узрасту деце за одређену лектиру.

Када предајете, да ли имате на уму да је драма на‑
мењена за извођење и колико су Вам блиске савре‑
мене тенденције у позоришту које прилично слобод‑
но схватају шта је драмски текст?
Из представе Травничка хроника, фото: Александар Рамадановић

ских дела у тој књизи. На који начин сте покушали
да ђацима олакшате схватање драмских наратива?
У ранијим издањима нагласак је био на препричавању драме. Мој приступ је мало другачији. Желим
да својом анализом истакнем оно што је најбитније,
да објасним контекст, на неки начин “сместим” драмску причу у време и место настанка, да је приближим
ђацима уколико је у питању одређена алегорија, поготово ако је везана за историјски контекст. Желим да
заинтересујем ученике да прочитају драму. Свесна сам
да постоје интернет сајтови са препричаним садржајима свих наслова лектире и то је углавном увек урађено
површно или нетачно, тако да нема поенте да издајемо
књигу која ће исправљати интернет сајтове.

Драмски текстови су лектира и у основним школама
где се уче и књижевно-теоријски појмови везани за
драмски род. Осмаци обрађују Ромеа и Јулију, на‑

Апсолутно! Драму увек предајем с посебним акцентом да је то текст писан за извођење. Зато увек када започињем предавање било које драме, подсетим
ученике на поглавље о театру из Прољећа Ивана Галеба
Владана Деснице, што је за мене својеврсни манифест
позоришне уметности. Савремене позоришне тенденције прихватам кроз гледање представа, али сматрам
да би се оне популаризовале укључивањем актуелних
драмских писаца у школски програм.

Зашто је из лектире избачен “Ревизор”?
Званично Гогољев Ревизор још увек није избачен
из лектире. Радимо га и даље. Међутим, садашњим генерацијама то није привлачно. Прочитају дело, али их
не привлачи посебно. Једино им је интересантна нема
сцена на крају где почињу да учествују у дискусији. А
читава забуна и комедија ситуације која претходни
исходишној сцени, делује им наивно и “већ виђено”.
Ја то могу да разумем. Садашњи млад читалац жели
динамичност и неочекиваност у свим књижевним жанровима, па тако и у драмском тексту.
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Шта сте Ви учили у школи од драмских дела, да ли је
то и како утицало на Ваше разумевање позоришта?
Сада када се присећам, рекла бих да је програм
био исти или бар сличан. Између осталог, читање драма
у школи ме је заинтересовало за позориште. Наравно,
много више сам се са драмом и теоријом о драмском
стваралаштву упознала на факултету. Читање јесте утицало на моје разумевање позоришта, али сâм одлазак
у позориште био је значајнији за његово разумевање.
Трудим се да у склопу својих предавања укључим део
свог гедалачког искуства. На пример, представу Хасанагиница редитеља Јагоша Марковића гледала сам
својевремено у Народном позоришту у Београду. Јасно ми је да моји ученици у Новом Саду можда немају
прилику да оду и погледају представу, али се зато трудим да им је приближим.

Према Вашој процени, колико често гимназијалци
иду у позориште, шта гледају и да ли на њихов избор
утиче школска лектира?
Гимназијалци посећују позориште неколико пута месечно. Наравно, то зависи од генерације, смера,
разреда и интересовања ђака. Подстичем их да одлазе у позориште и да обавезно гледају поставке лектире о чему дискутујемо на часу. Волела бих да постоји
повезаност између репертоара и лектире. Да ученици
могу да погледају оно што су прочитали и тако добију
нови поглед на текст. Моји ученици су гледали драматизације Иве Андрића у Српском народном позоришту, али не сматрам да је то било корисно и добро.
Приповетке и романи нашег нобеловца су прозна дела која се тешко могу преточити у драму због специфичности његовог стила, трајања и сложености радње.
За средњошколце би било много поучније да гледају
драмска дела на сцени и то како класичне драмске
писце тако и савремене.

Да ли се примењују и други начини “учења” о драми
нпр. драмска секција или слично?
У Гимназији “Јован Јовановић Змај” постоји драмска секција на српском језику и другим страним јези-

цима који се уче у нашој гимназији, што је вишеструко
корисно. Ђаци усавршавају страни језик, проширују
знање о позоришту и имају прилике да путују гостујући
на иностраним фестивалима. Репертоари позоришта
нису повезани са школским програмом. Волела бих
када би постојала иницијатива да студенти Академије
уметности изводе драмску лектиру за средњошколце.
Макар и одломке. Рецимо, режирана јавна читања ђацима би створила много другачији утисак. Верујем да
би их то привукло да генерално више читају, приближило лектиру и заинтересовало да посећују позориште.

Који је задатак позоришта у савременом друштву?
Данашњи најважнији задатак позоришта као институције и ванинституционалних глумачких трупа
јесте да привуку младе. Када погледам репертоаре наших позоришта, запитам се, шта моји ученици, који
имају између 15 и 19 година, уопште могу да одаберу.
Чак и они ђаци који имају навику да гледају представе често немају ништа прилагођено или интересантно за свој узраст. А ако млади људи изгубе интересовање за позориште, бојим се да ће касније јако тешко
поново развити ту навику. Управо данашњи тинејџери
граде наше будуће друштво и на позориштима је да им
пруже едукативни и занимљив садржај, да стану као
алтернатива свим садржајима погрешних вредности
који се данас пласирају. Ако позориште себи зада такву мисију и успе у томе, биће то много већи подвиг од
свих представа које се данас реклимарају као успешне. Мој задатак је и да негујем позоришни жанр кад
га приметим и покушам да га упалим где је могуће. У
свакој генерацији однегујем приличан број љубитеља
позоришне уметности, чак и ненамерно утичем да у
свакој генерацији два, три ученика одлазе пут глумачке, драматуршке или редитељске професије. То значи
да сам успела у свом позиву професора.
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Разговарала > Дивна Стојанов

Интервју: Борис Лијешевић, редитељ

Од позоришта до лектире

Једини задатак позоришта је
да буде добро и снажно.

П

рофесорка Гимназије “Ј. Ј. Змај” Мирјана Гр‑
динић рекла је у претходном разговору како
јој се чини да нема пуно представа које коре
спондирају са оним што се учи у школи из лектире и
да позоришне адаптације прозе не доприносе разу‑
мевању. Која би дела неизоставно морала бити по‑
зната публици пре седања у гледалиште? Да ли је
средњошколска лектира довољна?

Средњошколска лектира је дио општег основног
образовања и као таква је неопходна за свакога ко себе доживљава иоле културним, без обзира да ли иде у
позориште или не. И не слажем се с претпоставком да
би нека дјела требало да буду позната прије гледања
представе. У том случају, при куповини карата, благајница би требало да провјерава да ли је неко прочитао то дјело и, ако није, да му не прода карту те да га

врати док га не прочита. Позориште и књижевност су
различите гране умјетности, колико год биле повезане.
Позориште је независно од књижевности, без обзира
што је књижевност често извор позоришног садржаја.
Када гледалац сједне у гледалиште и подигне се завјеса, тада почиње битка за смисао, ужитак и катарзу. И
ту нема помоћи. Ако прича није добро испричана, односно ако је први слој нејасан, гледалац са представе
излази незадовољан. Ви онда можете да јурите за њим
и да га убјеђујете да је представа одлична, али да је
проблем у њему јер није прочитао дјело. И да ће врхунски уживати у представи тек кад га прочита… Од
тога нема ништа. Ако ми, који правимо представе, немамо жељу да се бавимо причом, зашто онда уопште
узимамо одређено књижевно дјело.

Децембра 2017. на сцену Позоришта младих у Новом
Саду поставили сте гимназијску лектиру, “Евгенија
Оњегина”. Професорка књижевности Мирјана Грди‑
нић приметила је да су њени ученици имали потеш‑
коћа у прихватању драматизације Федора Шилија

93 >

због ситних промена у односу на оригинални текст.
Да ли сте, режирајући ово дело, подразумевали да
већина у публици познаје Пушкинов роман? Уколико
нисте, да ли је то онда својеврстан хендикеп јер је по‑
требно да дело од почетка објашњавате, уместо да га
својим виђењем и интерпретацијом надограђујете?
Не видим гдје је драматизација одступила од романа. Све што је написано, извире из романа. Не мијења
Пушкинов садржај. Моје виђење долази кроз Пушкина. У њему налазим инспирацију. Ако узимам тај роман, онда га узимам због онога што у њему пише, а не
због нечега што ћу ја да измислим о теми романа. У
том случају радио бих по мотивима, или би то био неки ауторски пројекат, као што је био Поводом ‘Галеба’
у Позоришту младих. Ја не режирам искључиво своје
виђење и своју интерпретацију, већ Пушкинов роман у
стиховима који подстиче моју интерпретацију. Пишчев
садржај и редитељска имагинација су нужно повезани.
Иначе би моја интерпретација конкурисала садржају,
а то никада није добро.

Могу ли и како адаптације дела која припадају лек‑
тири да тинејџерима учине позориште и читање до‑
падљивијим? И да ли је то можда био један од циљева
настанка Ваше представе “Евгеније Оњегин”?
Можда је и био један од циљева. Увијек је главни циљ бавити се одређеним комадом, његовим садржајем и смислом. Продријети до смисла. Све остало
долази из тога.

Пре шест година представа “Антигона” Академије
уметности извођена је у Српском народном позо‑
ришту у оквиру пројекта “Школска лектира у позо‑
ришту”. Прекинута је на половини због дивљања и
добацивања средњошколаца из публике јер им је,
како кажу, било досадно. Како онда уопште присту‑
пити режији комада који је обавезна лектира у
школи па су му, самим тим, ђаци примарна циљна
група?

Из представе Евгеније Оњегин, фото: Ненад Михајловић

Са Оњегином је било сличних проблема. Представа
је продавана школама, ђаци су ометали глумце, глумци су били незадовољни. За мене је та ситуација била
инспиративна, јер добијате снажан импулс из гледалишта. И са тим импулсом се нешто може радити на
лицу мјеста. То је јединствена ситуација. Предложио
сам глумцима да следећи пут прекину представу и да се
обрате гледаоцима, да заједно са њима отворе проблем.
Да разговарају са ђацима, и да наставе представу само
уколико ђаци то пожеле. Та идеја је испрва дјеловала
бласфемично. На следећој представи бука је била неподношљива. Пеђа Марјановић (Оњегин) прекинуо је
представу. Покренуо је разговор о томе шта им у представи смета и да ли заиста желе да је гледају. Ђаци су
били у шоку. Као да је свијет стао у моменту када им
се обратио. Ђаци-гледаоци су осјетили да их неко ипак
чује, да је комуникација у позоришту двосмјерна, да
је позиција глумца довољно снажна да им се супротстави. Пеђа је тада осјетио пажњу и страхопоштовање
као никад у животу. Ускоро је, уз сагласност ђака, пред-
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завршио са “И реч постаде тело”. Дакле, ако ријеч остане ријеч и не постане тијело, није добро. Ријеч мора да постане лична, глумчева, да се не чује писац. Да
више не постоји као ријеч већ као радња. Да не шушти
папир кад глумац говори. Ту није пресудно књижевно предзнање.

Са својим студентима глуме радили сте представу
по мотивима Чеховљевих једночинки, писца који
је студентима познат из средњошколске лектире,
као и сцене и монологе из романа “Злочин и казна”
Достојевског, који такође припада лектири. Да ли сте
одабир базирали тако да аутори и дела буду блиски
студентима?

Из представе Евгеније Оњегин, фото: Ненад Михајловић

става настављена и до краја су је пратили као нешто
што их се дубоко тиче. Дакле, сигуран сам да се ђаци
на откупљеним представама не понашају тако јер им
је досадно. Потребна им је пажња. Треба да осјете да
имају пажњу ансамбла, ма како то чудно звучало. Да
представа води рачуна о њима. Да знамо да они постоје,
да их волимо и да то радимо због њих, а не због нас.

Последње три године водите класу глуме на Акаде‑
мији уметности у Новом Саду. Да ли данашњи сту‑
денти и генерално млади глумци са којима сарађује‑
те имају довољно књижевног предзнања за рад на
представама?
Неки имају предзнања, неки немају. Зависи од
кућног васпитања, од концентрације, сабраности, од
средина из којих долазе, од школа које завршавају и
од тога колико их њихови средњошколски професори
мотивишу. А “књижевно предзнање” може да буде и
замка. Први час на академији почео сам цитатом из
Књиге постања “У почетку беше реч”, али сам цитат

Дело Злочин и казна покреће нека питања која
могу да буду блиска људима између 20. и 25. године
живота. И питања која су важна за нас данас. Зашто
се више цијени када се људи убијају бомбама него сјекиром. То је једно од питања које као да долази из данашњих слика. Да ли постоји право да се убије? Како
сиромаштво и студентске собе које притискају тјескобом и ниским таваницама утичу на психички живот? Нисмо бирали те наслове због лектире. Када упишете факултет, лектира је иза вас. Глумцима је бли
ско све оно гдје препознају простор за себе, било да су
раније то читали или не. Понаваљам да глумац не би
требало да зависи од књижевности. Крег о томе каже
да ће доћи дан кад позориште више “неће морати да
представља комаде и кад ће се створити савршена дела својствена својој уметности”, а Таиров да је “улога
књижевности погубна за уметност глуме и да ново позориште не треба да буде коментар текста, већ треба
да створи своје сопствено, аутономно уметничко дело”. Позориште јесте повезано са књижевношћу, али
оно није и не смије да буде грана књижевности, нити
дио историје књижевности.

Које још драме би, по Вашем мишљењу, било потреб‑
но или корисно изучавати у средњим школама зарад
формирања будуће позоришне публике или, генерал‑
но, ради формирања младог интелектуалног човека?
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Мислим да би ту требало раширити крила. Вјероватно је да се зарад општег образовања морају изучавати Нушић, Стерија, Шекспир, Софокло... Али, по
мени, то води у незаинтересованост. Читао сам све то
још у школи и остављало ме је нетакнутог. Средњо
школце треба надахнути, разгоријети им машту. Питер Брук би морао да буде у лектири. То је ствар опште
кулуре. Његове књиге шире видике и схватање живота. Дају вам одговоре на питања која нисте знали ни да
формулишете. Станиславском је такође мјесто у школској лектири. Макар само неколико глава из књиге Мој
живот у уметности, када са Немирович-Данченком
оснива МХАТ. Такође и неколико поглавља из Система. То је надахњујућа литература. Послије тога ништа
више није исто у животу. Те књиге уводе у неке тајне.
А у тајнама је увијек интересантно.

Како сте Ви доживљавали лектиру у основној и
средњој школи? Постоји ли дело из тог периода које
је у Вама будило жељу да постанете редитељ?
Да. Многа дјела. Мада су ми ту жељу више будила прозна него драмска дјела. Тада је још Александар
Тишма био у лектири и Употреба човека. Тај ме је наслов годинама привлачио. Четврт вијека касније сам
га режирао. Тишма је послије избачен из лектире.

Како видите задатак позоришта у савременом
друштву?
Позориште нема задатак. Позориште чине различити људи са различитим инспирацијама. И свако има
задатак једино да прати своју инспирацију и оно што
му буди машту и чини га ствараоцем. Неко има жељу
да преиспитује прошлост наших простора и ратове и
питања кривице. И ако успије да веже неколико добрих представа на ту тему, дигне се цијела војска критичара и љубитеља који то прогласе општим задатком
позоришта. И ништа друго више није релевантно. То
постају тематски оквири фестивала. И ако не пратите
тренд, онда вас нема ни на фестивалима, не добијате
награде… А шта са оним другима које занимају неки

Из представе Евгеније Оњегин, фото: Ненад Михајловић

други жанрови или стилови? Хоћемо ли за њих рећи
да они промашују циљ? Не испуњавају задатак? Ми
тако волимо флоскуле и те велике и звучне објаве…
А нарочито волимо задатке. Не разумијемо слободу и
спонтаност. Ми смо конзервативни и кад смо модерни.
Позориште мора ово или оно!!! И онда добијете диктатуру. Тако бисмо и Бојана Ступицу довели у питање.
Арто, визионар модерног редитељског позоришта, каже
да позориште треба да раскине са актуелношћу, да се
његова улога не састоји у томе да “разрешава друштвене или психолошке сукобе и да служи као бојно поље
моралних страсти, већ у томе да објективно изрази
тајанствене истине”. Шта ћемо са тим? Једини задатак позоришта је да буде добро и снажно.
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Антигона у три фазе

Позориште није само скуп
елитистичких, грађанских представа
намењених одраслима, већ је и
простор игре и учења, једино тако ће
млади моћи да постану позоришна
публика у наредним деценијама.

П

СРЕДЊА ШКОЛА

ре пет година завршила сам друштвено-језички
смер гимназије, те су ми лета проведена у читању лектире, коју је због недостатка времена
немогуће читати током школске године, и даље свежа
у сећању. До данас сам запамтила радњу већине романа, њихове анализе и флоскуле за писање писмених задатка. Мој први сустрет са драмом у гимназији
био је већ у првом полугодишту првог разреда. Према плану и програму ученици тада читају Софоклову

Антигону која се ставља у контекст дела насталих пре
нове ере, али без задржавања на околностима у којима се драма изводила и без објашњења настанка трагедије и дионизијских свечаности. Драми се приступа
невезано за књижевни род, па се тако наратив анализира идентично као када би мит о Антигони био конципиран у форми приповетке или поеме. Из садашње
перспективе чини ми се да, осим што ми је била јасна
чињеница да је Антигона античка драма, ништа друго
о античком позоришту и драмским елементима нисам
знала. Нисам у потпуности разумела шта је суштинска
разлика између приче испричане у прози и у драмској
форми, нити сам била свесна да је текст који читам
намењен за извођење.
У каснијим разредима, уколико постоји екранизација драме, ученици је гледају на часу, уз кратак увод
о аутору. Као предавање о дубровачкој књижевности и
Крлежиној драми Господа Глембајеви у гимназијама се
приказује филм Глембајеви редитеља Антуна Врдољка
из 1988. године, из којег један просечан средњошколац
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може да разазна да сви јунаци на снимку изгледају као
да на себи имају слој прашине и да је свим ликовима
досадно без разлога. На часу се стално понављао, никад
до краја јасан појам глембајевштина, а касније и хамлетовштина према Шекспировом Хамлету. О драмама Душана Ковачевића дискутује се након одгледаних
филмова редитеља Слободана Шијана. Тек у четвртој
години, апсурдно, пре анализе Бекетове драме Чекајући
Годоа, разјашњавају се основни појмови драмског стваралаштва (радња, карактери, мотивација) како би се
објаснило који све елементи у драми недостају.
Међутим, кључни проблем био је неслагање епоха прозних и драмских дела која се уче, те се не схвата континуитет времена и контекст настанка дела. На
пример, матурант се после читања Добрице Ћосића,
Иве Андрића и Црњанског, одједном фокусира на Хамлета којег дели око 400 година од ових српских писаца. Професори су нас подстицали и позивали да посећујемо Српско народно позориште, али изостало је
повезивање онога што гледамо и литературе коју читамо. И у том домену недостајало је кохерентности и
увезаности свих садржаја.
Када се погледа план и програм за гимназије, стиче се утисак да је на часовима књижевности анализа
драме убачена као предах између читања два романа,
као додатно време за које ученик може да стигне да
прочита обимну прозу.

СТУДЕНТ И ПОНОВНО ЧИТАЊЕ
Драматургију на Академији уметности у Новом
Саду уписала сам након завршене гимназије и полагања пријемног на којем је, између осталог, члан комисије тражио да препричам радњу Антигоне. Мислим
да ни у том моменту нисам имала свест да је Софокле
писао драму намењену за извођење, него је и тад моје
поимање текста било на нивоу склопа догађаја кроз
који пролази протагонисткиња.
Током студија започело је темељно изучавање
драма, њихово читање, учење правила писања једног

Са пробе представе Ко је нама Антигона, фото: Петар Спасић

драмског текста и само писање. Верујем да је ово последње било кључно у мом потпуном разумевању драме као текста намењеног изговарању на сцени.
На Академији сам се поново срела с појединим
драмама читаним у гимназији. Држићеви Дундо Мароје и Новела од Станца, које сам као лектиру у првом
разреду прескочила због неразумевања пре свега језика, а потом и тематике, сачекали су ме на факултету.
И када сам их мало боље разумела, постало ми је ја
сно зашто ме та материја као петнаестогодишњакињу
није интересовала.
Мишљења сам да није битно да тинејџери само
читају било какву литературу, него је веома важно
шта читају. Због тога би избор обавезне лектире морао
пажљивије да се осмисли и прилагоди узрасту ђака како не бисмо имали генерације које прескачу нека дела
јер нису схватљива у одређеној животној доби.
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ПРОФЕСИОНАЛАЦ ПОЧЕТНИК И ПИСАЊЕ
Две случајне ситуације обликовале су моје ра
змишљање о писању за адолесценте. Прва се десила у
Новосадском позоришту након гостовања Краљевског
позоришта “Зетски дом” са Цетиња са представом Карл
Маркс: Капитал редитеља Андраша Урбана, која се у
програмској књижици води као “прва балканска драматизација Марксовог ‘Капитала’”. А како се марксизам, комунистичка и капиталистичка идеологија обрађују као наставне јединице из социологије у четвртом разреду средње школе, професорица социологије
једне новосадске гимназије довела је разред матураната на представу, сматрајући да је корисно да се на
сцени гледа оно што се на часу теоријски учи. Након
представе у којој публика није могла да чује, а још
мање да разуме било коју Марксову идеју изложену у
Капиталу, један ученик обратио се свом другу речима (парафразирам без сленга): “Овај човек [редитељ]

код наше професорке не би добио ни двојку.” Друг му
је одговорио: “Барем су глумице биле лепе и згодне.”
Матуранти не знају ко је редитељ Андраш Урбан,
нити им његов досадашњи рад ишта значи. Не знају
шта је постдрамски театар, а “немотивисано” скидање
одеће глумица за њих је пука голoтиња и то је све. Они
су као позоришне tabulа rasа гледали представу и, док
су се одрасли одушевљавали редитељским концептом,
тинејџери су тражили суштину дела онако како су о
томе учили на часу.
Друга ситуација догодила се у Српском народном позоришту на паузи представе Травничка хроника према Андрићевом роману, у режији Никите Миливојевића. Неколико романа Иве Андрића читају се
као обавезна лектира у средњим школама, те су и овај
пут на иницијативу једне професорке српског језика
ђаци организовано доведени у позориште. На паузи
представе срдњошколка се пожалила пријатељици да
јој је јако досадно, а другарица је одговорила (парафразирам): “Зато што хронике трају деценијама па се
радња развуче. То смо учили на часу. Боље да су узели
његову [Андрићеву] приповетку за представу. Ту има
мање ликова и све се деси у краћем времену.”
Знајући све ово, кад сам позвана да напишем изведбени текст Ко је нама Антигона по мотивима Софоклове Антигоне, намењене средњошколцима у Сомбору,
осетила сам велику одговорност. Помислила сам да од
сваке моје реплике зависи да ли ће тинејџери заволети
позориште, да ли ће одбацити читање лектире, како ће
схватити антички мит поготово имајући у виду да је у
Српском народном позоришту 2014. године представа
Антигона у извођењу Академије уметности у оквиру
пројекта “Школска лектира у позоришту”, прекинута
на половини због добацивања средњошколаца из публике јер им је било, како кажу, досадно. Сетила сам се
и свог првог сусрета са драмом у гимназији и запитала се: шта бих ја волела да је мени неко тада рекао о
Антигони или шта бих садашња ја рекла себи из првог
разреда средње школе. Желела сам да будем сигурна да
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ће представа бити едукативна, дати све неопходне информације, али и држати пажњу гледалаца. Као форма
изабран је форум театар, интерактивна представа, са
пробијањем четвртог зида и учестововањем гледалаца.
Не само да је то глумцима Исидори Влчек и Урошу Младеновићу дало простор да већ на почетку створе
однос са публиком, већ је и мени као ауторки пружило
слободу да средњошколци у публици заиграју као антички хор, што хор на неки начин и јесте био у Софокловој драми – свезнајући народ који сведочи догађајима, приповеда о њима, али их својом интеракцијом не
мења. На почетку драме сматрала сам да је потребно
објаснити предисторију Антигонине породице и односе који су владали међу њима, јер Антигонина судбина
изазвана је узрочно-последичним догађајима. Кључни
Софоклови дијалози пренети су у целости јер ни на који
начин нисам желела да представа буде само објашњење
радње из драме – то су средњошколци могли да виде
и на сајтовима са препричаним садржајима лектире.
И на крају, остао је захтев осавремењивања текста, односно стварања што природније споне између антике
и 21. века и одговарање на питање из наслова представе. Мит о Антигонином страдању је универзалан и не
треба пуно размишљања да би се увидела његова свевременост и савременост. С друге стране, лик Креонта
сам у сцени његовог испитивања (тзв. вруће столице у
појмовнику форум театра) поставила у светлу његове
владавине, која није легитимна, јер је његово наследно
право преко женске линије, а Антигонино преко мушке. Креонт проговара и чини неправду из страха. То
је мотив који средњошколци могу да повежу са ситуацијом у својим одељењима и присуством вршњачког
насиља са којим су суочени.
Сведоци смо великог генерацијског јаза између
генерације “Z” (рођени након ‘97. године) и генерације
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њихових родитеља који је додатно продубљен техничко-технолошким напретком. Младим нараштајима
пребацује се незаинтересованост за садржај, а заправо
је најчешће само потребно променити форму у складу с временом. Данашњи млади су свесни да паралелно с једним садржајем постоји на стотине садржаја с
истом темом који су им лако доступни. Да ли мислим
да би због тога представе које препричавају драмска
дела требало да замене читање лектире – не, али позориште неспорно доприноси популаризацији читања и
скидању вела досаде који стереотипно прати школску
лектиру. Доприноси и погледу младих да позориште
није само елитистичко, грађанско позориште намењено одраслима, већ је и њихов простор игре и учења – једино тако ће млади постати позориштна публика у
наредним деценијама.
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Креативна драма
у настави српског језика
Стваралачка интерпретација књижевноуметничког текста
“Освета без освете” Драгоша Стевановића кроз креативну драму

У

овом раду биће приказано како се може интерпретирати књижевноуметнички текст на часу
српског језика кроз примену креативне драме као
ефикасног метода савладавања градива. Под појмом
креативне драме овде подразумевамо процес у коме
наставник, користећи различите драмске и позоришне
технике, са ученицима учествује у откривању вредности
текста, његовом доживљавању и дубљем разумевању.
Наставник је у процесу и водитељ и активан уче
сник. На самом почетку рада са ученицима, колико год
добро био припремљен, наставник не зна куда ће сам
процес кренути, јер то у великој мери не зависи само
од њега, већ и од самих ученика. Они су креатори, јер
свој доживљај прочитаног током интерпретације изражавају невербално користећи тело, покрет, мимику,
глас, те вербално, дискутујући међусобно унутар групе.
Одабраним активностима и смисленим смењивањем вежби и задатака наставник води ученике кроз
процес рада и стално је у прилици да током и на крају
интерпретације књижевноуметничког текста сагле-

да ефекте оваквог начина рада, те прати и вреднује
степен постигнућа ученика у односу на оствареност
исхода, напредовање и развој говорних и социјалних
вештина ученика.
Као литерарни предложак на коме ћемо приказати примену драме у овом раду послужиће текст Драгоша Стевановића “Освета без освете”. Текст се налази
у програму за 7. разред српског као нематерњег језика
који припадници мањинских народа имају као обавезан предмет у свом иницијалном образовању. У коликој
мери ће вредности текста бити препознате и усвојене
зависи од вештине разумевања прочитаног, те првенствено од блискости матерњих језика ученика са српским језиком. Ученицима из мешовитих средина овај
текст није тежак за разумевање, јер су и језик и стил
аутора једноставни, а лексика је ученицима углавном
позната, међутим, анализа и разумевање поступака
ликова и порука на крају приче кроз креативну драму
код ученика оставља дубљи траг у доживљеном, проживљеном, емотивном и сазнајном смислу.
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Главни мотив у овом књижевноуметничком тексту
налази се у његовом наслову – ОСВЕТА, а главни лик,
ловац Ранко, вођен је овим осећањем током читаве
радње у тексту покушавајући да ухвати јазавца који
му свакодневно прави штету на њиви, али га и срамоти пред селом, те му се сусед Адам и остали сељани
подругљиво и злобно смеју на рачун његове борбе са
штеточином, њему, искусном старом ловцу.
Пре читања и стваралачке интерператиције текста, кроз неколико повезаних вежби ученици откривају значења кључних речи у вези са темом, невербално
показују њихово значење и постепено улазе у карактеризацију лика, постављају и решавају проблем, те су
подстакнути на рефлексију о ономе што се дешава у
причи. Кроз различите ситуације идентификују се са
ликом ловца, упознају га боље и разумеју његове мисли, осећања и напослетку поступке. Преузимањем
Ранкове улоге, ученици развијају имагинацију и у
фиктивном контексту промишљања о теми, развијају
и свој став према њој и поступцима главног лика, па у
перспективи унапређују сопствени систем вредности
кроз акцију, спонтано и кроз игру, а свако ново искуство води до учења и стварања.

ПРОЦЕС РАДА
Интерпретација одабраног књижевноуметниког
текста реализује се кроз четири школска часа, те се читав процес рада уклапа у распоред часова карактери
стичан за образовни систем у нашим школама. У раду
се користе стандардне драмске и позоришне технике
и методе које су флексибилне и могу се лако варирати
и прилагодити у раду са ученицима различитог сензибилитета и различитих стилова учења.

Први час; корак 1

Ученици раде у пару. Један ученик је вајар, а
други је глина, безлична маса од које ће ученик-вајар
обликовати задати појам. Након сваког задавања појмова, ученици мењају улоге, како би свако био у при-
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лици да буде или вајар или глина. Врло је важно да се
ради у тишини, да вајар пажљивим покретима, полако
и суптилно, обликује тело свог пара и показује како је
разумео значење појма који обликује. Задати појмови
су ТУГА, БЕС, ИНАТ, НАДА, ОСВЕТА, СТИД.
Након што су завршили обликовање, ученици-скулптуре задржавају се неколико тренутака “замр
знути” како би вајари прошетали кроз музеј скулптура
и погледали креације других. Након сваке вежбе пожељна је рефлексија коју подстиче наставник оживљавајући скулптуре додиром и питањима:
•
•
•
•
•
•

Зашто си тужан?
Зашто си љут?
Чему се надаш?
Када се инатиш?
Зашто би се некоме осветио?
Чега се стидиш?
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• Био је и љут и тужан, а понајвише посрамљен,
јер му се читаво село подругљиво подсмевало,
њему, најстаријем ловцу у читавом том крају.
• Једног јутра је у постављеној замци ловац пронашао јазавца.
• Тог дана је радостан у свом дворишту прославио овај догађај.
• Цело село се окупило да види јазавца предлажући ловцу како да га казни.
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Одговоривши на питања, ученици су своја претходна искуства везали за кључне појмове у причи око
којих се даље ствара ситуација, поставља и решава
проблем.

Корак 2
Следи рад на сажетој фабули приче. Од ученика
се захтева да понуђене реченице сложе у одговарајући
редослед и направе њихов логичан след. Реченице нису
нумерисане. Свака реченица је написана на посебном
папиру, а папири су разбацани по поду. Када се ученици усагласе о редоследу реченица, неко од ученика
прочита коначну верзију. Уколико настане велико одступање, наставник коригује.
• Јазавац је свакодневно старом искусном ловцу
правио штету на њиви ломећи младе кукурузе.
• Ловац га је чекао с пушком у руци многе ноћи.

У фабули приче намерно је изостављен крај, део
у коме ловац Ранко опрашта јазавцу и наочиглед читавог села ослобађа уплашену животињу. Овим својим
поступком ловац Ранко је свим људима у селу показао да је и добар ловац, али и “човек који има душу”.
Уколико би ученицима овај део приче био понуђен,
сасвим сигурно да би вредновање поступака ликова
у причи било другачије. Он ће у наредним корацима
бити употребљен тако да изазове ефекат преокрета у
драмској радњи, односно изненађење.

Други час; корак 1

Интерпретацију текста Драгоша Стевановића “Освета без освете”, наставник наставља на другом часу
тако што ученике подели у четири групе. Свака група
добија сажету фабулу приче с претходног часа. Ученици сада раде индивидуално, али у својим групама.
Подсетивши се приче, од њих се захтева да на скали од
1 до 4 вреднују поступке ликова у причи, ловца Ранка, јазавца, суседа Адама и сељана, тако што ће оценом 4 вредновати најпозитивнији поступак, а оценом
1 најнегативнији. За свако вредновање треба да имају
образложење, аргумент којим ће доказати исправност
свога става.

Корак 2

Након индивидуалног вредновања поступака ликова у тексту, ученици међусобно размењују мишљења
у групи и заузимају заједнички став према поступцима
ловца Ранка, јазавца, суседа и осталих сељана. Пред-
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ставник сваке групе презентује осталим групама став
и мишљење своје групе. Овај корак је веома важан, јер
ученици слушају једни друге и разговарају, ствара се
интеракција међу њима и плодна дискусија подстицајна за следећи корак. Ученици развијају своје критичко
мишљење у целости.

Трећи час; корак 1

Ученици настављају да раде у групама у којима
су били до тада. Важно је да у групи буде довољан број
ученика како би сви ликови из приче били обухваћени. Слободно, по личном избору, али у групи, ученици
се договоре ко ће који лик представити на заједничкој
фотографији.
Свакој групи поделе се папири на којима су одштампани облачићи и стрелице. Облачићи представљају мисли, а стрелице речи. Сваки ученик одабере
један од папира, облачић или стрелицу, те запише мисао или реч којом би представио лик који је одабрао.
Најчешће не изговоримо оно што мислимо, па је из
тог разлога ученицима дата слобода да са безбедне ди
станце интимније и искреније кажу шта мисле о лику
који су одабрали.
Потом заузимају место на фотографији држећи
папире са записаним мислима и речима. Овде је веома
важно да на слици буде јасан однос међу ликовима, те
наставник од ученика захтева да користе и могућности
тела, али и експресију лица. Свака група прави своју
фотографију у зависности од резултата вредновања
поступака ликова у претходним корацима, а остали
коментаришу шта виде на њој. Наставник подстиче
разговор питањима, док све групе не презентују своју
фотографију.

Четврти час; корак 1

На овом часу следи интерпретативно читање
књижевноуметничког текста. С обзиром на то да је
фабула приче позната, ученици сада могу изнова да
промишљају о главним ликовима, њиховим особина-
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ма и мотивима, те да још једном вреднују оправданост
њихових поступака.

Корак 2

Преокрет на крају приче је подесан за стварање
креативне игре којом би се стваралачка интерпретација
овог текста завршила. У претходним корацима ученици су, разматрајући и вреднујући поступке различитих
ликова, усвајали и разумевали значење речи ОСВЕТА,
те оправданост осећања осветољубивости.
У кораку који следи наставник од ученика захтева да потпуно слободно прикажу разумевање појма
ОПРОШТАЈ и поруке коју на свом крају даје текст да
је важно “имати душу”. Ученици могу користити цео
простор, све што се у простору налази, могу слободно
одабрати форму кроз коју ће приказати разумевање
поступака ликова, теме, кључних појмова и поруке
текста.

> 104

Пише > Марина Миливојевић Мађарев

О

Епилог
или
Приближавање/удаљавање
школе и позоришта

ву тему отворили смо питањем која драмска дела су уврштена у школску лектиру, а онда се испоставило да је од самог садржаја лектире много
значајније како школа разуме савремено позориште и
каква су очекивања позоришта од школе. Није згорег
поновити да је савремено српско позориште почело
као школско позориште и да је позориште већ тада, у
18. веку, било прихваћено као један од метода учења.
Они који се залажу за прихватање и улазак позоришта
у школе као методе учења то често истичу. Међутим,
за разлику од музичког и ликовног образовања, позориште и даље није присутно у школи као предмет, већ
као саставни део лектире на часовима књижевности.
Последица тога је да се драмска дела анализирају као
романи и лирика. Професори и ђаци истражују тематско-идејни круг, покушавају да разумеју ток заплета и
карактере, евентуално да их сместе у ондашњи друштвени контекст или покушавају да одређену ситуацију разу
меју из савременог контекста. На тај начин сагледано
драмско дело пре свега је литература и његов садржај

–тело – неповредиво је, односно није допуштено из
њега избацити или убацити било шта што не припада
“телу” те самим тим није дозвољено никакво “радикално” читање дела (јер радикалног читања нема без
интервенције у тексту драме). Друга последица која
посредно произилази из “неповредивости тела драме”
јесте да професор има улогу гласноговорника ауторитета (критичара или теоретичара) који тумачи дело у
име њеног аутора. То практично значи да се професор, а тиме и читаво школство, бар када је позоришна
уметност у питању, налазе у фази пре Бартовог есеја
Смрт аутора и пре него што су Дејан Мијач (Покондирена тиква, Пучина, Родољупци…) и Љубиша Ристић
(Буба у уху, Ослобођење Скопља…) дали себи за право
да драму третирају као један од делова представе и
слободно интервенишу на тексту мењајући нпр. жанр.
Ако погледамо списак лектире, видимо да већина,
готова сва драмска дела која се изучавају, припадају
управо “предбартовском” времену (пример за савремену драматургију је Чекајући Годоа, комад који је напи-
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сан пре 68 година!). Једини изузетак од овог неписаног
правила је Хасанагиница Љубомира Симовића, која се
тумачи у контексту изучавања истоимене народне баладе, те је стога ова драма тек изузетак који потврђује
постојеће правило, а не “улаз” у “постбартовско” читање драмскког дела. На први поглед овоме се нема
шта замерити. Како би иначе професори књижевности
могли да тумаче драму него као део (драмске) књижевности, слично као што би професори ликовног о позоришту говорили кроз тумачење сценографије и костима.
Ништа спорно, све док ученици и професори не дођу
у савремено позориште у коме се њихова очекивања
“сударе” са оним што јесте савремени театар. Колики
је значај за развој савременог позоришта учинио продор идеје “ослобађања од обавезе литературе” не треба посебно наглашавати. Довољно је, ваљда, само рећи
да је поље деловања позоришта (седам деценија након
Годоа) радикално раширило трансдисциплинарно, интердисциплинарно и мултимедијално и претворило у
једно широко и слободно поље деловања које је светлосним годинама удаљено од школске лектире. Е, ту
настаје проблем и за позориште и за ђаке.
Ђаци су на часовима стекли школско знање о литератури (Капитал, или Евгеније Оњегин, или Антигона
свеједно) и долазе у позориште са уверењем да ће видети сценску реализацију очекиваног тумачења, а то не
добију. И шта они у позоришту да раде? Ако су “добра
деца”, биће довољно да их професор једном опомене и
они ће “разумети” да је позориште “елитна уметност”
и да, с обзиром да нису “елита”, сами су криви што
ништа не разумеју и што морају да се досађују у мраку позоришне сале. Ако су бунтовници, могу да одбаце
набеђени елитизам и да позоришним радницима јасно
и гласно покажу да су ту силом доведени и да их “та
њихова уметност” ама ич не занима. Истини за вољу
дешава се да и позориште само доприноси оваквој ситуацији, нарочито онда када се тзв. концепт користи
као кишобран испод кога се крије инерција, неинвентивност, лоша организација или једноставно лењост и

непоштовање сопствене професије. То треба назвати
правим именом – мртвачко позориште.
Позориште је сусрет живих људи и када је добро и
када је лоше. Када је лоше, заиста се не зна шта је горе
– да се публика тихо досађује и да глумци осећају да је
то што раде небитно, или да публика отворено искаже
своје незадовољство те да се глумци осете изазваним,
чак и нападнутим. Ако је ансамбл убеђен да то што ради јесте право позориште, тада идеја редитеља Бориса
Лијешевићева о заустављању представе и непосредног
обраћања глумаца публици можда може да помогне.
Јер позориште је, као што рекох, сусрет живих људи и
снагу живог сусрета глумац мора да искористи. Млади
уметници, када раде пројекте попут онога који је радила Дивна Стојанов, и наставници који воде радионицу креативног драмског процеса, као Валентина Нађ,
треба увек да нагласе да то што раде није само игра
која помаже да лектира постане забавна, већ да је у питању метод који се заснива на савременој позоришној
пракси. Такође морају да имају апсолутну свест да је
то изузетно деликатан метод, слободне форме и да се
чак и у најбољој намери, без довољно знања, припреме
и поверења, врло лако пада у клише и баналност чија
је последица досада и отуђење, а тиме и мртвачко позориште које убија суштинску блискост међу људима.
У времену када се инсистира на физичкој дистанци (позориште и иначе инсистира на физичкој дистанци публике и извођача), прави театар може да одигра
значајну улогу у спречавању развоја отуђења, а тиме
и социјалне и емоционалне дистанце. Суштина позоришта је да се човек са човеком сретне и подели своје
мисли и осећања која су за њихово друштво важна. На
томе се заснива свако добро позориште и само тада је
позориште живо, и баш такво позориште нам је важно
у сваком, нарочито у овом тренутку. Све остало је мртвачко позориште – зато би у лектиру требало уврстити
Празан простор Питера Брука – да би и ђаци схватили
да није свако позориште Позориште.

ИС ТОРИЈСК А

Приредила > Исидора Поповић
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Пише > Радивој Додеровић

Позоришни легати у Библиотеци Матице српске (1)

Библиотека
проф. др Драгана Клаића у
Библиотеци Матице српске

Б

иблиотека Матице српске најстарија је српска
библиотека националног значаја и прва јавна научна библиотека у Срба. Настала је 1826. године
у Пешти, оснивањем Матице српске. Од 1948. прима
обавезни примерак, а од 1994. има статус националне
библиотеке. Данас у својим богатим фондовима има
преко 4 милиона публикација на српском и више од
100 језика.
Међу публикацијама које се чувају у БМС посебну културно-историјску и музејску вредност имају
библиотеке-целине, личне библиотеке и библиотеке
установа и друштава, које садрже око сто педесет хиљада књига. Најстарија сачувана приватна библиотека у
Срба, Библиотека Саве Текелије (1761–1842), са преко
2000 књига, као и најстарија српска јавна библиотека,
Библиотека Српске православне велике гимназије у
Новом Саду (основана 1819), с више од 20.000 публикација, само су две од 50 посебних библиотека. Личне библиотеке и библиотеке институција и удружења
које се чувају у БМС драгоцено су сведочанство о њи-

ховим власницима (писцима, научницима, културним
посленицима, историчарима, филозофима, дипломатама, политичарима), који су својим деловањем задужили српску културу и науку у периоду од краја XVIII
века до данас, а потоњим нараштајима оставили своје
брижљиво и с љубављу прикупљане књиге. Све публикације које чине корпус личних библиотека и библиотечких целина у БМС, обрађене су (или су у поступку обраде) и подаци о њима су доступни путем јавног
електронског (online) каталога Библиотеке (COBISS).
При описивању књига уношени су и подаци о потписима, посветама, белешкама и записима, печатима и
екслибрисима као и о повезима (код старијих књига)
и они су, такође, претраживи.
Као посебне целине у Библиотеци Матице српске чувају се личне библиотеке: породице Алексијевић,
Платона Атанацковића, Станислава Бајића, Берислава
М. Берића, Славка и Катарине Боројевић, Витомира Вулетића, Милана С. Димитријевића, Рашка Димитријевића, Аврама Ђукића, Мирослава Егерића, Василија
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Јовановића, Јована Јовановића Змаја, Стевана Јосифовића, Драгана Клаића, Мите и Предрага Клицина,
Војислава Вокија Костића, Марка Малетина, Никол и
Сретена Марића, Светозара Матића, Дејана Медаковића, Ђоке Мијатовића, Живана Милисавца, Миленка
Милошевића, Косте Милутиновића, Љубице Миљковић, Боривоја Миросављевића, Милице Митровић, Радослава Митровића, Тихомира Остојића, Владимира
Отовића, Бошка Петровића, Петра Попадића, Душана
Попова, Јована Поповића, Радомира Радујкова, Александра Сандића, Васе Стајића, Стојана Суботина, Ивана Суботића, Саве Текелије, Божидара Тимотијевића,
Мирољуба Тодоровића, др Иринеја Ћирића и Стевана
Ћирића и Мирка и Руже Цветков. Ту су и библиотека
Српске православне велике гимназије у Новом Саду,
библиотека Текелијанума, збирка књига Уједињене
омладине српске, као и вредна библиотека Стеријиног
позорја с литературом из области историје и теорије
позоришта и драмске књижевности. Од 1998. у Библиотеци Матице српске смештена је Поклон-библиотека
Аустрије, која данас садржи више од 6.000 књига и часописа и редовно се попуњава новим публикацијама.
Међу овим библиотечким целинама су и три драгоцене позоришне библиотеке – Библиотека Стеријиног
позорја, Библиотека Станислава Бајића и Библиотека
Драгана Клаића о којој ћемо нешто више рећи овај пут.

*
Библиотека Матице српске постала је богатија за
још једну значајну личну збирку – библиотеку Драгана
Клаића, угледног театролога, културног аналитичара,
предавача на више европских универзитета, дугогодишњег директора Холандског позоришног института,
позоришног критичара и есејисте.
У јуну 2016. године, др Јулија Бала (клинички
психолог, психотерапеут и професор) из Амстердама
поклонила је Библиотеци Матице српске око 260 публикација из новосадског стана њеног покојног супруга
проф. др Драгана Клаића, театролога светског гласа,
пореклом Новосађанина. Тада се родила идеја да се

Драган Клаић

његова лична библиотека која броји око 3.000 књига1)
нађе у Библиотеци Матице српске, где би се чувала
као целина међу више од 40 личних библиотека значајних личности наше културе и науке. БМС већ поседује значајну збирку театролошких публикација у
библиотекама Стеријиног позорја и проф. Станислава
Бајића (уз све домаће наслове у националном фонду)
те смо закључили да би ова библиотека, са књигама
на српском и многим страним језицима, представљала значајан допринос театролошком фонду БМС. То
је био тек почетак реализације овог подухвата. Библи1) Госпођа Бала тада је напоменула да је око 200 књига из библиотеке
свог покојног супруга поклонила библиотеци Факултета драмских
уметности у Београду, где је проф. Клаић предавао до 1991.
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отекарка Јелена Ковачек Светличић, која је приватно
боравила годину дана касније у Амстердаму, посетила
је супругу Драгана Клаића и прегледала библиотеку, о
чему је направила и кратку белешку за колегијум: “Дана 31. јула 2017. посетила сам госпођу Јулију Балу у
њеном дому у Амстердаму. Госпођа Бала је клинички
психолог и психијатар нашег порекла и већ више од
двадесет година живи и ради у Холандији. Понудила је
Библиотеци Матице српске библиотеку свог покојног
супруга др Драгана Клаића, светски познатог историчара позоришта и аналитичара културе, који је рођен

у Сарајеву, одрастао у Новом Саду, дипломирао у Бео
граду, а докторирао на Јејлу. Дуго година био је професор на Београдском универзитету, а предавао је и у
Лајдену, Будимпешти, Истанбулу и Болоњи. Господин
Клаић је говорио 9 језика и његова библиотека има око
3.000 књига (позоришна историја и теорија, културна
политика, белетристика, речници и друга референтна литература и др.). Наравно, добили бисмо и књиге
и чланке које је написао професор Клаић, на енгле
ском, српском и холандском језику, као и публикације објављене у иностранству чији је аутор његова
супруга, др Јулија Бала” (Јелена Ковачек Светличић,
18. августа 2017).
Будући да су се књиге налазиле у њиховом стану
у Амстердаму, где је др Клаић живео све до своје смрти
2011. године, било је потребно организовати пописивање, паковање, прибављање извозних дозвола и преношење (шпедитер) публикација у Нови Сад. Госпођа
Бала је тада споменула, пошто је упознала библиотекаре Милицу Пјевач, Јелену Ковачек Светличић и Стевана Дражића (који су преузели и радили поклон из
новосадског стана) да би могла да прими у свој стан
двоје библиотекара. Пошто Јелена и Милица имају
родбину и пријатеље у Амстердаму, БМС је, уз уштеду на трошковима смештаја/хотела, послала њих троје
у Амстердам. Претходно смо у Новом Саду унајмили
шпедитерску фирму и послови на пописивању, паковању и припреми књига за царину могли су да почну.
Током двонедељног боравка и рада у Амстердаму (21.
новембра до 3. децембра 2017), уз велику помоћ госпође
Бала на решавању свакодневних проблема и препрека
на које смо наилазили, пре свега са шпедитерима, и
уз свакодневну логистичку помоћ и комуникацију са
БМС, све књиге, часописи и остала грађа пописани су
и спаковани у 39 кутија, укупне тежине преко 900 кг,
са пратећом царинском документацијом. Списак публикација за царину чини укупно 3.159 јединица. Прошло је извесно време док пошиљка, крајем децембра
2017, није стигла у Библиотеку Матице српске. Већ у
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јануару 2018. почели смо рад на сређивању и обради
библиотеке Драгана Клаића. Усвојено је упутство за
рад у којем смо прецизирали послове. Библиотека ће
носити назив “Библиотека проф. др Драгана Клаића”
и чуваће се у БМС као целина (лична библиотека). Све
књиге ће добити сигнатуру Клаић / формат / нумерус
куренс. Све публикације биће обележене сувим жигом
“Ex libris Dragan Klaić”, који је проф. Клаић за живота
направио у Амстердаму.

*
Драган Клаић је рођен у Сарајеву 27. априла 1950.
Ускоро су се његови преселили у Нови Сад где је завршио Основну школу “Жарко Зрењанин” и Гимназију
“Јован Јовановић Змај” у којој је матурирао 1968. Његова изузетна даровитост запажена је већ у гимназиј
ским данима када је у два наврата (1966. и 1968) добио
Бранкову награду Матице српске за средњошколске радове. На београдском Факултету драмских уметности
дипломирао је драматургију 1973. Докторирао је са
тезом о делу Франца Ксавера Креца2) на Универзитету Јејл (САД), 1977. Убрзо по повратку бива изабран
за доцента (1978) на предмету Историја светског позоришта и драме, на Факултету драмских уметности,
наследивши тако катедру легендарног професора Станислава Бајића.3) За ванредног професора биран је
1983, а за редовног 1988. године. Од 1991. живи у Амстердаму.4) Од 1992. до 2001. директор је Холандског
2) Franz Xaver Kroetz: The Volksstück in Transition.
3) Игром случаја или провиђењем и импозантна библиотека проф.
Бајића од преко 6.000 публикација од 1993. налази се у БМС.
4) “Није било толико тешко постати емигрант, вероватно због тога што
је то стање део мог породичног наслеђа. Још од детињства знао сам
да се неколико генерација мојих предака укрцало на пут ка емиграцији, а они који нису успели да побегну на време углавном су
изгубили живот. Због тога сам успео да препознам тренутак када
је дошло време да и ја кренем тим путем, а пошто сам био веома
свестан последица одуговлачења, нисам се двоумио ниједног тренутка. И никада се нисам покајао. Није лако описати живот у егзилу,
јер се то искуство развија самостално, а опет, када покушам да га
опишем и помирим се са ситуацијом, такође примећујем како ме

позоришног института (Theater Instituut Nederland) у
Амстердаму. Предавао је театрологију на Универзитету у Амстердаму (1998–2003), театрологију и културну политику на Лајденском (Leiden) универзитету, на
Централно-европском универзитету у Будимпешти и
на Универзитету у Болоњи и често гостовао на другим
европским универзитетима, у Истанбулу, Београду...
Био је и стални члан и предавач Феликс Меритис Фондације у Амстердаму.
Клаић је био и један од оснивача часописа
Euromaske: European Theater Quarterly (1990–91), председавајући Европске мреже информационих центара
за извођачке уметности (ENICPA) и Европског форума
за уметност и наслеђе (EFAH). Био је и члан Одбора
IETM-а, а још од првих година те мреже учествовао је у
креирању њене политике, обезбеђујући јој отвореност
и везе са земљама источне, централне и југоисточне
Европе. Клаић је био активан и у Европској културној
фондацији (ECF) у Амстердаму и био аутор њеног извештаја за “Europe as a Cultural Project” (2005). Био је
и председавајући Европског конзорцијума за истраживање фестивала (EFRP - European Festival Research
Project), као и консултант пољског града Лублина за
припреме за кандидатуру за европску престоницу културе 2016. Између осталог, 2005. је у Истанбулу истраживао алтернативну културну инфраструктуру у контексту повезаности са EU, а тај извештај објављен је
на labforculture.org. Радио је и истраживачке пројекте
оно мења. (...) Поставши емигрант, задржао сам слободу избора,
привилегију да имам више идентитета, право да се стално наново
одређујем, колико год то болно било. (...) постати емигрант може
да буде и ослобађајуће искуство; бар у мом случају је било тако
у једној мери, сплетом срећних околности. Прилика да започнем
нов живот у новој земљи и новом граду, да упознам нову културу,
да покушам да усавршим нов језик, и да га употребим у практичне сврхе, да се упустим у посао другачији од моје старе позиције
на факултету, да истражим посебне одлике другачијег позоришног система и позоришне естетике која преовладава у Холандији,
све су то били подстицајни, освежавајући и оснажујући елементи
мог емигрантског живота” (Драган Клаић, “Постјугословенско изгнанство”, Политика, 3. септембар 2011).
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за Collegium Budapest и Interarts у Барселони. Такође,
2003. и 2008. године сарађивао је са холандским Мини
старством за пољопривреду, природу и квалитет хране
на истраживању културних димензија његове политике.
Рано је, још као матурант у Новом Саду, почео да
пише. Први објављени рад му је “Меланхоличне слике
детињства” (Поља, 1966, бр. 92), есеј о Раним јадима
Данила Киша, затим следи текст “Сцена на Трибини
младих” (Поља, 1967, бр. 103) који нам већ наговештава
његово касније постојано интересовање за позориште.
До 1991. текстове, најчешће о позоришту, објављивао

је у Пољима, Полету, Индексу, Сцени, Видицима, Студенту, Позоришту, Делу, Трећем програму Радио Београда, Политици, НИН-у, Књижевности, Књижевним
новинама, Градини, часопису Градац... Уређивао је
новосадски Индекс (1967–68), и био члан уредништва
Књижевних новина (од 1982). Био је позоришни критичар Борбе, Трећег програма Радио Београда, НИН-а и
Политике и дугогодишњи водитељ Округлих столова
Битефа. У Југославији је објавио књиге: Крецова драматургија (СНП, 1980), приредио књиге Стварање модерне драме (Градац, 1982), Алтернативно позориште
у Југославији, искуства самосталних позоришних група
(Стеријино позорје, 1982, са Огњенком Милићевић).
Стеријино позорје му је 1986. објавило и кратку брошуру на енглеском језику Theatre in Yugoslavia: (a brief
historical survey). Године 1988. у издању Књижевне заједнице Новог Сада излази обимна и данас незаобилазна
хрестоматија Позориште и драме средњег века. Следеће,
1989. године, Слободан Машић, као 39. књигу у својој
едицији Независна издања, објављује Клаићеву књигу
Позориште: хронологија: 4000 година (књига је објављена и на норвешком, 2004. у Ослу). У библиотеци Драматуршки списи, Стеријино позорје му објављује исте
године књигу Театар разлике, а загребачки Cekade, у
библиотеци “Пролог”, књигу Заплет будућности: утопија и дистопија у модерној драми. Две године касније
ова књига излази на енглеском језику.5) Са Џоном Ором
(John Orr) приредио је Terrorism and Modern Drama. –
Edinburgh: Edinburgh University Press, 1990. По одла
ску у Холандију уређује издања Позоришног института
у Амстердаму, а међу многобројним књигама које је
објавио и приредио издвајамо The Dissident Muse: Critical
Theatre in Eastern and Central Europe, 1945–1989 (Амстердам, 1996. уредио заједно са Катарином Пејовић),
Reform or transition: the future of repertory theatre in Central
and Eastern Europe (New York, 1997), зборник радова са
истоимене конференције, Shifting gears: reflections and
5) Dragan Klaić. The Plot of the future: utopia and dystopia in modern drama. Ann Arbor: The University of Michigan Press, 1991.
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reports on the contemporary performing arts, 1998. заједно
са Рудијем Енгландером (изд. на француском Changer
de vitesse: réflexions et reportages sur les arts du spectacle
contemporain), Which way for theatre in Russia?: issues of
transition, 1999. Клаић је приредио и зборник Europe
as a Cultural Project: final report of the reflection group of
the european cultural foundation који је објављен 2005. у
издању European Cultural Foundation. Године 2006. у
издању загребачког Антибарбаруса излази његова књига Вјежбање егзила (претходно објављена у Амстердаму,

2004. на холандском Thuis is waar je vrienden zijn). Књигу
Mobility of imagination: a companion guide to international
cultural cooperation објављује му у Будимпешти Central
European University 2007.6) Књига Resetting the stage:
public theatre between the market and democracy објављена
је постхумно, 2012. у издању издавачке куће Intellect
(Бристол, Чикаго), београдски Clio је ову књигу објавио
2016. под називом Почети изнова: промена театарског
система. Књига Festivals in Focus (Фестивали у фокусу)
последње је Клаићево дело објављено 2014. у издању
Central European University Press.7)
Клаићеви чланци и колумне објављивани су у
многим периодичним стручним часописима на неколико језика, као и у више од 60 књига различитих приређивача међу којима су и књига The time is out of joint:
perceptions of Europe, Амстердам, 1998.8), Moving minds:
a network of talent (Амстердам, 1999), зборник Theatre
in Crisis: Performance Manifestos for a New Century (Манчестер, 2002)9), обимна студија The Cultural Economy
(Los Angeles, 2008) у којој је Клаић аутор поглавља о
фестивалима (Festivals: Seeking Artistic Distinction in
a Crowded Field), зборник L’Europe des festivals (Тулуз,
2008). За компендијум The Exile and Return of Writers
from East-Central Europe (Берлин, 2009) написао је
поглавље Post-Yugoslav Theater Exile: Transitory, Partial
and Digital. Написао је и предговор за антологију
Playwrights before the fall: Drama in Eastern Europe in
times of revolution (New York, 2009).
Као један од највернијих сарадника, Драган Клаић
је дао велики допринос расту и развоју Стеријиног по6) Издање на летонском Iztēle bez robežām, 2008, у Пољској објављено
2011. као Mobilność wyobraźni, у Македонији 2014. Мобилност на
имагинацијата.
7) Објављено је и на шпанском у Барселони 2015.
8) Осим Клаића аутори текстова у овом зборнику су Гинтер Грас,
Андреј Битов, Ђерђ Конрад, Пол Шефер и др.
9) Dragan Klaić, “The Crisis in Theatre? The Theatre in Crisis!” u Theatre
in Crisis: Performance Manifestos for a New Century, ur. Maria Delgado i Caridad Svich (Manchester: Manchester University Press, 2002),
144–160.
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принос идеји Европе као културног простора и улози
уметности у европским интеграционим процесима.
Никада није био само посматрач и коментатор већ активни учесник и покретач у културном животу Новог
Сада, Београда, Суботице, Амстердама и као грађанин
Европе страствени пропагатор интеркултурализма.

*

зорја. У Сцени се први пут огласио још 1969. приказом
фестивала у Венецији10), да би до 2011. у овом часопису објавио чак 45 текстова.11)
Културни аналитичар бритке речи и критичког
мишљења, Клаић је у својим радовима дао велики до10) Dragan Klaić: Iz venecijanskog dnevnika – Scena, 1969, V, knj. II, br.
4–5, str. 127–132.
11) Vesna Grginčević: Bibliografija radova objavljenih u časopisu “Scena”:
(1965–2005). Novi Sad: Sterijino pozorje, 2006.

Највећи број књига у Клаићевој библиотеци чине наслови који се тичу позоришта. Драмски текстови
домаћих и страних драматичара (најчешће у оригиналу), историјске студије (од античког позоришта, преко елизабетанске драме и Шекспира до позоришних
праваца и тенденција XX века). Најзначајнија имена
савременог позоришта (Арто, Брехт, Бекет, Пирандело, Брук, Барба, Гротовски, Некрошијус, Нађ и многи други) налазе су се у овој библиотеци. Заступљено
је и америчко, азијско и афричко позориште. Готово
да и нема европске земље чије позориште и драмски
аутори у репрезентативном избору, нису овде нашли
своје место. Перформанс, хепенинг, пантомима, алтернативни театар, луткарско позориште, савремени
плесни театар и други облици извођачких уметности
такође су заступљени у Клајићевој библиотеци. Позориште и уметност југоисточне и централне Европе заступљени су кроз значајне студије, зборнике и антологије. Највећи број публикација (преко 1.200) је на енглеском језику, холандском (370), француском (330),
немачком (260). Око 500 публикација је на српском,
хрватском, словеначком и македонском језику. Културне политике, креативне индустрије и менаџмент у
култури су такође заступљени као тематске целине у
Клаићевој библиотеци и осликавају његова интересовања и рад последњих двадесетак година његовог живота. Ту су и издања Холандског позоришног института (Theater Instituut Nederland)12) од којих је многа
иницирао или уредио Драган Клаић.
12) “Током своје десетогодишње каријере на челу Холандског позоришног института Клаја је унео безброј новина, трансформишући
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Ова библиотека, по нашој процени, представља
свет театра дијахронијски и синхронијски на најбољи
могући начин, кроз зналачки избор свега онога што је
битно и релевантно објављено о драми и позоришту у
свету и код нас. Тематска разноврсност, научна утемељеност, уметничка креативност брижљиво одабраних
књига ове библиотеке сливају се у есенцију “смисла и
значења” позоришта. Кроз онлајн електронски каталог Библиотеке Матице српске (доступан на адреси
www.bms.rs) може се претраживати ова изванредна
библиотека. Довољно је у прозору за претраживање
(треба изабрати “командно претраживање”) унети само ир=клаића13).
Драган Клаић је често на књигама уз свој потпис
стављао годину и место где и када је књига набављена.
Највећи део књига већ је обележио и сувим жигом “Ex
libris Dragan Klaić”.
Међу књигама Клаићеве библиотеке нашло се
подоста и оних које су поклон пријатеља, колега, позоришних посленика из разних земаља. Ту су и књиге са
посветама драмских писаца из земаља бивше Југославије, Душана Јовановића, Горана Стефановског, Дејана
Дуковског, Рудија Шелига, значајних аутора са ових
простора, Богдана Богдановића, Петра Волка, Дубравке
Угрешић, Маје Херман Секулић, Ласла Вегела, Хариса Пашовића, Владимира Стаменковића, Александре
Јовићевић, Бориса Будена, Андреја Инкрета. Међу
посветама можемо наћи и значајна имена европске и
светске културе, књижевности и позоришта, да издвојимо само нека: Андреј Битов, Хуго Клаус (водећи белгијски аутор XX века), Еуђенио Барба (један од најзначајнијих светских редитеља, оснивач чувеног данског
Один театра), Дејвид Едгар (британски драматичар),
га од провинцијског музеја и архива локалног значаја у савремени
међународни позоришни центар са веома богатим програмом и
изадавачком делатношћу” (Александра Јовићевић, “Он се никада
више неће вратити”, Театрон бр. 156/157 (2011): 59).
13) Скраћеница од фразе “Библиотека проф. др Драгана Клаића” која
је унета у инвентарну напомену “ИР” за сваку публикацију у овој
личној библиотеци.

Ерик Бентли (познати амерички позоришни критичар),
Жан Дивињо (аутор и код нас објављене капиталне Социологије позоришта). Најбројније међу посветама су
оне познатог мађарског и европског писца Иштвана
Ершија које сведоче о великом, дугогодишњем пријатељству двојице врсних интелектуалаца.
У Клаићевој библиотеци налази се чак 155 наслова периодике (253 годишта) највише на енглеском (55),
француском (24), холандском (20), немачком (8) као
и двадесетак наслова домаће и периодике са простора
бивше Југославије. Међу насловима на енглеском језику су и амерички часопис Theater (New Haven, 1977–),
The Journal of American drama and theatre (New York,
1989–), The Drama review (New York, 1968–), Slavic and
East European performance (New York, 1989–), Carnet
(Amsterdam, Brussels, 1994–2001), часопис посвећен
извођачким уметностима који је Драган Клаић уређивао. Ту су и тематски бројеви часописа Transeuropéennes
(Paris, Genève, 1993–2003) као и многих других европских и светских часописа посвећених драми и позоришту. У многима од њих објављивани су и Клаићеви
текстови.
Драган Клаић чувао је позоришне програме, на
којима је често записивао и утиске о представама које
је гледао. У његовој библиотеци налазе се и две обимне
публикације (Шекспир фест коментари и Мадач, коментари, 1986) које је приредио као један од покретача,
оснивача и сарадника КПГТ-а, југословенског утопистичког позоришног пројекта. У својој књизи Театар
разлике (1989) Клаић је евоцирао своје успомене на
ово време уз критичке опаске проницљивог позоришног посленика. Неколико година касније у тематском
броју часописа Сцена (2006, бр. 4) посвећеног Љубиши Ристићу, објавио је текст “Дуги марш кроз институције: варијанта Ристић” у којем се бави и КПГТ-ом,
свакако најзначајнијем позоришном подухвату бивше
Југославије. О Клаићу и његовој улози у позоришту
Борка Павићевић написала је: “Веома често ми се чини да то што је у то време седамдесетих и осамдесе-
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остварује, да живи у стварности. Речју, Драган Клаић
је чудо од интелектуалца који је и остваривао оно што
је мислио, сасвим ретка особина, изнутрашњи налог
да се идеје преведу у чинове. Мислити и говорити о
Драгану Клаићу значи мислити и говорити о југословенском позоришту.”14)
Ова врсна библиотека, европског интелектуалца потврђује да је “Драган од почетка до краја био
човек позоришта, али позоришта схваћеног у ширем
друштвеном и политичком контексту, позоришта као
простора за уметнички експеримент и друштвену еманципацију.”15)
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Хроника (одлаганих) нада

Б

О фестивалима који се нису догодили

ило је тешко замисливо али, ево, ипак се догодило: у часу када настаје овај текст – којим се “отвара” редовна рубрика “Сцене” Фестивали – још
увек није познато ни шта ће бити садржај рубрике, а
ако ћемо поштено, нити шта ће заправо бити садржај
уводног текста. Но, да ли смо – барем до пре пола године – уопште могли да замислимо да нам “невидљиви непријатељ” може до ове мере угрозити рутину свакодневице и, још много више, да је у стању да доведе у
питање и практично поремети саму суштину увреженог “погледа на свет”. Па ако ћемо право, у овом часу
нико са сигурношћу не само да не може знати да ли ће
до краја међусезонске позоришне паузе бити одржани
уобичајени летњи фестивали него ни да ли ће најесен,
када би, по правилу, требало за започене нова театарска сезона, уопште бити позоришта. Наиме, да ли ће се
догодити наставак овдашњег театарског живота.
Ако се пролетос чинило да ће за то доба године планирани фестивали бити тек накратко одложени, ако нам
је концем фебруара изгледало да до лета, када се традиционално одржавају такозвани летњи фестивали, има
довољно времена да би се Covid 19 комотно “истутњао”,
ако су у јулу наде позориштника махом биле усмерене
ка новоформираним летњим позорницама које су нас
охрабривале у вери да би управо оне могле спасоносно
удомити све “прескочене” и “померене” фестивале, ако
је, дакле, тако изгледала мапа наше театарске “хронике
наде”, сада се, отрежњени свим пандемијским таласима и пиковима, ослобађамо илузија и препуштамо се
одлукама знаних и незнаних штабова, па и оном Кри-

зном, епидемиолошком, који нам свакодневно питијски
саопштава будућност.
Датуми одржавања фестивала су непрестано померани, но сада нам већ богато искуство с короном налаже да било који будући термин прихватимо с миром
који црпимо из спокоја утемељеног у свести да од позориштника мало шта зависи. Барем када је реч о фе
стивалима. Информације из фестивалских дирекција, с
друге стране, казују да су организатори већине ових манифестација спремни, те да су у стању да се одазову на
сваки миг надлежних. У исти мах је занимљиво – барем
као сведочанство о карактеру овдашње театарске стварности и, посебно, њених актера – да између појединих
дирекција углавном не постоји координација. Можда
и зато што сви углавном предност дају Стеријином позорју, којим се иначе традиционално завршавала свака
позоришна сезона, и Битефу, чије отварање уједно означава и почетак нове сезоне. У овом часу објављено је
да ће Позорје бити отворено 26. септембра, четири месеца након првобитно заказаног датума, а да ће Битеф
ове године имати Пролог, најаву издања које ће бити
уприличено следеће године, и то у дуплом формату. Остали фестивали ће нас тек обавестити о својој судбини.
Због свега тога, редакција “Сцене” одлучила је
да се, уместо уобичајених критичарских приказа, у
овом броју објаве саопштења селектора фестивала који
(највероватније) неће имати овогодишње издање. Нека
ова саопштења остану сведочанство о тренутку када је
овдашња театарска сезона нагло прекинута.
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56. фестивал професионалних позоришта Србије
“Јоаким Вујић” Врање

Страх? Смех? Слобода?

“С

мех убија страх”, каже Умберто Еко у роману Име руже, и додаје, “а без страха од ђавола
нема потребе за Богом”. Гледајући пријављене представе из овогодишње продукције, нисам могла ни да претпоставим до које мере ће неке од њих
бити актуелизоване тренутком у коме смо се нашли
услед пандемије. Мислим да је мало оних који још
увек верују да ће се све наставити тамо где је стало, а
у ком правцу ће се свет покренути из овог принудног
мировања, остаје да се види. “Онај ко превлада своје
страхове биће истински слободан”, научио нас је Аристотел, а ја верујем да човек ослобођен страха, поред
свих предикција, алгоритама и пројекција, још увек
може и уме да изненади. И себе и друге. У друштву и
у позоришту.
Одгледала сам 21 представу од укупно 23 при
јављене. Овај број потврђује и ове године континуирани, промишљени, ангажовани напор позоришних кућа
да одрже одређени квалитет и годишњу продукцију, без
обзира на изразито мале буџете неких од њих, што је у
опреми појединих представа, нажалост, болно видљи-

во. Фокус претходне сезоне био је на домаћем тексту.
Ове године репертоарско опредељење позоришних
кућа ишло је у више праваца али домаћи текст није
занемарен. Издвојила бих две занимљиве драматизације младих али већ увелико познатих ауторки, Саре
Радојковић и Тијане Грумић, као и праизведбу драме
Исидоре Милосављевић. У овој сезони изведен је и
нови комад Филипа Вујошевића, као и комади афирмисаних и вишеструко награђиваних аутора старије
генерације, попут Небојше Ромчевића или Хадија Курића, редитеља и драмског писаца који већ више деценија живи и ради у Шпанији. Позориште из Шапца
се, захваљујући управници Милени Мињи Богавац,
доследно и ангажовано бави позориштем за младе и
омладинским ангажманом кроз различите наменске
програме у позоришту. Ове године им се у томе придружило и Лесковачко позориште, како представом која
је намењена младима тако и новопокренутим фестивалом који има за циљ да афирмише младе ствараоце
свих профила у позоришту. Позориште из Ужица је, с
друге стране, представом Како живот отворило многа
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питања, проблеме али и очекивања људи старије доби,
што у овом тренутку у коме је та популација постала
најугроженија у сваком смислу, па и кад су у питању
основна права и слободе, јесте више но актуелна тема. Можда би позоришта могла у планирању својих
репертоара више пажње да посвете проблемима и потребама своје најстарије публике? Иако делује као да
у овој сезони не постоји доминантан фокус у тематском или естетском смислу, видљива намера већине
позоришта могла би се подвести под потрага за комедијом. Та потрага обично полази од текста, али оно што
је највећи квалитет ове сезоне, управо су редитељска
истраживања не само овог жанра (Посета старе даме
у Ужичком позоришту рађена је као музичка представа) него и тога до које мере серије, филмови, интернет, друштвене мреже, youtube, музика... мењају наш
однос и очекивања која имамо од комедије. Надам се
да ће позоришта и у наредној сезони наставити потрагу и давати шансу младим редитељима и редитељкама,
јер ми се чини да они/оне отварају неки нов језик и на
нов начин истражују комику форме и покрета, што би
у наредним годинама могло да добије своје квалитативно заокружење, да изненади и можда направи видљиво значајније помаке на нашим сценама. И пре но
што пређем на овогодишњу селекцију, желим нешто да
кажем и о фестивалу “Јоаким Вујић”. Фистивали који
су сваке године у другом граду, који његовим грађанима доносе празник позоришне уметности, концепцијски су највиталнији фестивали јер је у њихов концепт уписана адаптибилност, а по мисији коју шире,
једни су од најзначајнијих. Изгубљени у толиком броју
позоришних фестивала, бојим се да их све више правимо једни за друге, често заборављајући на важност
и улогу публике. Продукција позоришта заједнице је
сваке године садржајнија, боља, у естетском смислу
разнолика и мислим да, кад год то техничке и финансијске могућности дозвољавају, Фестивал би требало
да прикаже што више таквих представа кроз пратећи
програм. Три представе које нису део моје селекције

Из представе Нечиста крв

али било би значајно да буду у пратећем програму, овог
или неког другог фестивала су: Лекција, Е. Јонеска у
режији Александре Ковачевић – интелектуално и духовито поигравање хорором, уз глумачки прецизне
психолошке промене различитих емотивних стања.
Филмска естетика је видљиво присутна што умногоме
доприноси атмосфери представе. Представа је настала у копродукцији Краљевачког и Нишког позоришта.
Силе у ваздуху Н. Ромчевића, дипломска представа
редитељке Јоване Крстић. Иако писан пре 30 година
Ромчевићев комад и данас изазива емоције док гледамо све те ликове с периферије у њиховим надањима,
жељама и чекању на неки бољи живот. Овакви текстови
увек пружају многобројне могућности глумцима, што
су, уз прецизно и вешто редитељско вођење, искусни
глумци Крушевачког позоришта, сјајно искористили.
Ову представу сматрам добрим репертоарским потезом у сваком смислу. Животињска фарма, представа Градског позоришта Чачак, по мотивима Орвеловог
романа, драматизацију је урадила Сара Радојковић, а
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режију потписује млади Патрик Лазић, који иза себе
већ има једну успешну режију у БДП-у. Перкусиониста Александар Алемпијевић, музичком пратњом још
је више допринео ионако енергичној представи, у којој
се глумци нимало не штеде. Тај стампедо, физички и
звучни, не стаје ниједног тренутка, све док се не угаси
и последња помисао о томе да можемо бити једнаки у
друштву где се увек појави неко ко мора да буде једнакији од других. Надам се да нас тренутна ситуација
дистанце и затворености услед пандемије, неће довести
до тачке пуцања, као што је то случај са ликом из истоименог дела Крецове драме Страх и нада у Немачкој.
Верујем да ће смех победити страх и да ћемо се
у Врању наћи слободни и жељни позоришта.
Селекција (редослед представа уједно је и предлог редоследа играња):
1. НЕЧИСТА КРВ ТИЈАНЕ ГРУМИЋ ПО МОТИВИМА
РОМАНА БОРЕ СТАНКОВИЋА У РЕЖИЈИ ЈУГА ЂОРЂЕВИЋА,
ПОЗОРИШТЕ “БОРА СТАНКОВИЋ” ВРАЊЕ
Готово је немогуће замислити овај фестивал без
тандема Грумић/Ђорђевић. Шалу настрану, али дивно је пратити развој уметничке сарадње ово двоје младих а већ успешних позоришних људи. Тијана Грумић
нас у својој драматизацији проведе кроз читаву лозу
Софкиних предака, која по предању носи проклетство
нечисте крви и одређује живот и судбину будућих поколења. Управо из овог разлога читава прича испричана
је кроз исповедну нарацију седам жена, седам Софки.
Очигледно је било потребно да се успостави тај ланац
женског “проклетства” како би се оголила неминовност његовог пуцања и ослобађања. Југ Ђорђевић по
први пут режира велику ансамбл представу, што уме
да буде велики изазов, на који је он успешно одговорио
и успео готово немогуће, да још више усложи ионако
сложен и вишеслојан Станковићев роман, доводећи
га у везу са савременим тренутком а да то не делује
претенциозно, напротив, у Југовом стилу све је крајње
једноставно, разумљиво и поетично.

Из представе Свици

2. СВИЦИ ТЕНЕ ШТИВИЧИЋ У РЕЖИЈИ КСЕНИЈЕ КРНАЈСКИ, НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ ЛЕСКОВАЦ
Позната хрватска, сад већ и европска драмска
списатељица Тена Штивичић, Свице (Кријеснице) написала је 2007. године за Загребачко казалиште младих. Комад је коју годину касније био постављен и на
сцени Атељеа 212. Помало изненађујућ је био предлог
Жељка Хубача, управнику Лесковачког позоришта, да
стави овај комад на репертоар али зато нимало није из-

121 >

ненађујућ избор редитељке. Ксенија Крнајски, као редитељка посебног стила, чак би се могло рећи одређене
сценске елеганције, са ансамблом Лесковачког позоришта овом представом у естетском смислу направила је прави мали подвиг. Судбине и сусретања људи на
аеродрому где усред ванредних околности морају да
проведу 12 сати, у режији Ксеније Крнајски, тај про
стор не само што освоје но га својим животним искрама, неочекиваним подрхтавањима и емотивним изливима, на тренутак и измене.

3. ЖЕНИДБА И УДАДБА ЈОВАНA СТЕРИЈЕ ПОПОВИЋА
У РЕЖИЈИ ЈАНЕ МАРИЧИЋ, КЊАЖЕВСКО-СРПСКИ ТЕАТАР
“ЈОАКИМ ВУЈИЋ” КРАГУЈЕВАЦ
Деловало је прилично тешко данас осавременити
Женидбу и удадбу, док се тога није латила редитељка
Јана Маричић. Не реметећи пуно Стеријин комад,
открила нам је, кроз безмало црнохуморну комедију,
сав пакао удаје и женидбе у околностима немаштине.
Пакао коме се ипак смејемо. Да је брак интерес, није
нова тековина али када је уз то и опстанак, онда постаје неопходност у којој “топле породичне вредности”, родитељска љубав, као и сви други блиски односи попримају интересни облик који неретко покаже и
своје себично, користољубиво, манипулативно, па и
агресивно лице. Посебан квалитет представе је у задатој, прецизној глумачкој игри, која се креће у оквирима дозиране гротеске, без претеривања које би нас
могло удаљити од препознавања људи, односа и околности данашњице. Књажевско-српски театар овом, али
и другим представама, потврђује своју доследност и
зрелост у креирању репертоара.
4. АКО СЕ ПРОБУДИШ ИЛИ КАО ДА ЈЕ ВАЖНО ИСИДОРЕ МИЛОСАВЉЕВИЋ У РЕЖИЈИ НЕНАДА ТОДОРОВИЋА,
НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ ЛЕСКОВАЦ У КОПРОДУКЦИЈИ С НАРОДНИМ ПОЗОРИШТЕМ ПРИШТИНА

Из представе Ако се пробудиш или као да је важно

Увек је срећа када млад писац не мора дуго да
чека на реализацију своје прве драме. У том смислу
Исидора Милосављевић имала је среће. А када та драма одмах добије и неке значајне награде, онда је ја
сно да се не ради само о пукој срећи. Једна интимна,
потресна, емотивна породична прича, драматуршки
вешто написана, ипак је могла лако да склизне у патетичан тон, да редитељ Ненад Тодоровић није интелигентно одлучио да изађе из реализма и тако избегне
све могуће замке које овако емотиван текст носи. Ова
представа је добар пример како представе за младе не
морају увек да се баве само друштвеним патологијама, којима су млади изложени, него и да су изненадне околности попут болести, родитељски сукоби или
губитак неког блиског, па и сама љубав, значајне теме
њиховог сазревања. Лесковачко позориште је ове године направило највидљивији квалитативни помак у
односу на прошлу годину. Део заслуга за то припада и
драматургу Жељку Хубачу и његовом репертоарском
промишљању.
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ви ни смех не може да буде исти у зависности из које
позиције гледамо игру глумаца.

Из представе Два витеза из Вероне

5. ДВА ВИТЕЗА ИЗ ВЕРОНЕ ВИЛИЈАМА ШЕКСПИРА
(WILLIAM SHAKESPEARE) У РЕЖИЈИ МИЕ КНЕЖЕВИЋ, ШАБАЧКО ПОЗОРИШТЕ
Да ли се Шекспир исто игра за властелу, разне
владаре и за народ? Да ли се Шекспир гледа на исти
начин из владарске позиције као и из позиције народа?
Управо ова питања одредила су простор игре у представи по раној Шекспировој комедији Два витеза из
Вероне у режији Мие Кнежевић. Сценографију је урадила Даниела Димитровска. Морам признати да ми је
помало жао што у току представе није могуће у неком
тренутку да публика замени позицију из које гледа
представу. Млади драматург Ђорђе Петровић написао је одличне сонгове а игра глумаца Шабачког позоришта на тренутке својом вештином потпуно опчињава. Свирка Бранка Џиновића током читаве представе
је посебан доживљај. Чини ми се да је ова представа
можда више по укусу млађе публике. У овој предста-

6. ЛАВИНА ТУНЏЕРА ЏУЏЕНОЛУА (TUNCER CÜCENOĞLU) У РЕЖИЈИ СТЕВАНА БОДРОЖЕ, РЕГИОНАЛНО ПОЗОРИШТЕ НОВИ ПАЗАР У КОПРОДУКЦИЈИ СА ПУЛС ТЕАТРОМ
ЛАЗАРЕВАЦ
Лавина је вероватно најактуелнија представа у
овој селекцији. Текст турског драмског писца Тунџера
Џуџенолуа, који је нажалост прошле године преминуо,
бави се ситуацијом у којој мештани једног места живе
у вечном страху од лавине која може да их затрпа. Тај
страх одређује све у њиховом животу. Од тона којим
разговарају, до тога кад деца смеју да буду рођена, како њихов плач не би изазвао одрон лавине која их може затрпати. Мере које власт спроводи у име очувања
тог места, кажу и живота људи, суспендује свако право појединца да о било чему одлучује. Редитељ Стеван
Бодрожа, који увек успе да нас изненади неким новим
текстом, овај пут је попут неког пророка направио
представу по тексту који покреће управо сва она питања која многи од нас данас постављају. Има ли човек
право на побуну ако се она од власти процењује као
небезбедна или, још значајније, како проценити да ли
су страхови који се брижљиво негују од стране заједнице (породице, власти, цркве, здравственог система...)
реални страхови или само начин контроле, манипулација којом се људи држи на окупу и чине беспоговорним послушницима?
7. СТРАХ, ЈЕДНА ТОПЛА ЉУДСКА ПРИЧА, АУТОРСКИ
ПРОЈЕКАТ ИГОРА ВУКА ТОРБИЦЕ, ИНСПИРИСАНО ДЕЛИМА
ФРАНЦА КСАВЕРА КРЕЦА (FRANZ XAVER KROETZ), НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ ПИРОТ
Инспирисан Крецовим комадом Страх и нада
у Немачкој, редитељ Игор Вук Торбица је с глумцима
ушао у истраживачки процес, трагајући за страховима које живимо, с којима се боримо и које не успева-
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Из представе Страх, једна топла људска прича

мо тако лако да превладамо. У таквом процесу је настао текст представе Страх, једна топла људска прича
који можда понајвише говори о друштвеним и политичким околностима у којима живимо и у којима се
наши страхови умножавају и, са друштвено-колективног, социјалног, претапају на лични, интимни план.
Из Крецовог комада остали су тек обриси у облику неколико ликова, све остало је прича овог простора, овог
друштва и свих нас. По речима самог аутора ово би
требало да буде социјална гротеска. Ово је представа
која понајвише од свих из селекције представља пример на који начин је могуће на сцени смехом победити
страх.

Представа у част награђених:

8. ВЛАСТ И ЊЕНА ОПОЗИЦИЈА НЕБОЈШЕ РОМЧЕВИЋА,
У РЕЖИЈИ ЕГОНА САВИНА, НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ НИШ
Колико пута смо чули реченицу како су сви исти у политичком животу Србије? Да је сваког могуће
купити и да је свако спреман да се прода за одређену
цену. Представа по тексту Небојше Ромчевића и у режији Егона Савина, верно пресликава управо тај део
наше друштвене стварности. Наизглед прича о односу
интелектуалца и власти, ова представа превасходно говори о недостатку морала, идеала и уверења, без којих
је у осиромашеним друштвима све и свако на продају.
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49. фестивал “Дани комедије” Јагодина

Горке комедије1)

У

“годинама опасног живљења” комедија је озбиљан
посао.1)
Позоришта се, међутим, опредељујући се за “комични залогај”, најчешће задовољавају одвећ малим
и сувише лаким. Редитељи препуштају комедиографске текстове глумцима, који се, опет, ослањају на неколико познатих и не претерано инвентивних комичних ефеката, па се око свега много и не труде. Све остаје на мршавим досеткама, које се не распламсавају
у позоришну игру.
Викторијански глумац Едмунд Кин је на самртној постељи, кад га је неко упитао како се осећа, рекао: “Умирање је лако, комедија је тешка”. Када радите драмско дело, имате неограничено задовољство
у откривању онога што зовемо људским судбинама.
Међутим, ако се приликом сценског извођења комедије публика не смеје, не можете је оптуживати да није
сагледала највише циљеве драме.
Показује се, међутим, да се у најбољим комедиј
ским представама и те како могу открити људске суд
бине и тамне стране овог света, као што је то могуће и
у представама трагедија. Тако постаје јасно да “траги
чно” и комедија могу сасвим лепо да се сједине у делу
које представља “наш свет”.
Горка комедија је естетска објективација проистекла из хаотичне реалности морала и изгубљеног,
1) Фестивал је требало да буде одржан од 20. до 27. марта.

нарушеног поретка света. У горкој комедији комични набој је истовремено неодољив и опасан, зато што
се налази на граници између позоришне представе и
приватног живота.
Комедије које сам издвојио за овогодишњу едицију Фестивала “Дани комедије”, можда неће публику насмејати у очекиваној мери. Критеријуми избора представа подразумевали су критички ангажман, професионализам и целовитост израза. Овај избор карактеришу редитељска читања класичног и савременог текста, велики број глумачких креација и
продукцијска заокруженост. Због тога, а и горе наведеног, за 49. “Дане комедије” предлажем следећи
репертоар:

ЈОВАНЧА НА ПУТУ ОКО СВЕТА, по тексту Бранисла
ва Нушића, у режији Золтана Пушкаша и у продукцији Српског народног позоришта Нови Сад. Комедија Бранислава Нушића на сцени Српског народног
позоришта у “новом руху” и новом духу, померена ка
изразу ближем данашњем позоришном сензибилитету.
ЗЛА ЖЕНА, Јована Стерије Поповића, у режији Иве
Милошевић и у продукцији Народног позоришта Суботица. Бидермајерски стилизована, на трагу “мијачевских” читања Стерије, ова Зла жена проговара о судбини жене која се супротставља брачним конвенцијама.
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Из представе Власт и њена опозиција, фото: Бранко Брандајс

ВЛАСТ И ЊЕНА ОПОЗИЦИЈА, по тексту Небојше Ромчевића, у режији Егона Савина и у продукцији Народног позоришта Ниш. Ромчевићевићев комад о стварности коју живимо у којој влада мешавина популизма,
корумпције и нискости сваке врсте.
ЦРНА КУТИЈА, по тексту Ане Ђорђевић, у режији
Андреја Носова и у копродукцији Београдског драмског позоришта. Трагикомедија Црна кутија заснована је на филму Савршени странци Паола Ђеновезеа,
кроз тамну гаму с комичним детаљима говори о хаотичној лабилности савремених бракова и међуљудских односа уопште.
ГУСТАВ ЈЕ КРИВ ЗА СВЕ, на основу цртаног филма, у
режији Кокана Младеновића и у продукцији Позоришта
“Деже Костолањи” Суботица. Инспирисана познатим
мађарским цртаним филмом, представа Густав је крив
за све је о малом човеку који се искључиво бави сопственим светом, прилагођава се невољама пристајући
на понижења, увек спреман за бекство уместо за битку.

Из представе Корешподенција, фото: Никола Вукелић

ТАРТИФ, по тексту Жан-Батиста Поклена Моли
јера, у режији Игора Вука Торбице и у копродукцији
Народног позоришта Сомбор и Српског народног позо
ришта Нови Сад. Сценска деконструкција класичне
Молијерове комедије која истражује лицемерство као
суштинску болест савременог друштва.
КОРЕШПОДЕНЦИЈА, по тексту Борислава Пекића, у
режији Горчина Стојановића и у продукцији Звездара
театра Београд. Пекићеви Цинцари или Корешподенција
постављају увек присутну дилему: како остати доследан свом слободарском духу, а ипак, очувати породицу.
Представа у част награђених:
АРТ Јасмине Резе, у режији Алисе Стојановић и
у продукцији Позоришта Атеље 212 Београд. Арт поново на сцени.

ГОДИШЊИЦЕ
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110 година од рођења Карла Булића

Врачарац пореклом из Трста

О

Карло Булић

ве године навршава се 110 година од рођења Карла Булића (Трст, 1910 – Београд, 1986), врсног
позоришног, филмског и телевизијског глумца.
Булић је био врхунски драмски уметник, који је од минијатуре умео да направи право ремек-дело. Сам није
волео да се намеће, а скромност и јединствени господствени став нису му дозвољавали да одбије такозване
“мале” улоге. Ван театра имао је доста интересовања.
Занимало га је сликарство, цртање, прављење маски.
Био је Медитеранац по природи, и такве улоге су му
највише лежале. У њима је остварио највеће успехе и
у позоришту и на телевизији.
Карло Булић је рођен у Трсту, лепом приморском
градићу у коме су стасавале многе породице пореклом
из Далмације и Боке Которске. Град се будио после
узбудљиве ноћи, коју су многи провели посматрајући
звезду репатицу. Вест о рођењу Карла, старијем брату
Бруну саопштили су на необичан начин (“дођи у собу
код маме, нешто ти је Stella Cometa донијела”). Живели су у Виа Белведере 39, у то време једној од прометнијих улица. Средином су се пружале шине коњ
ског трамваја које су означавале и друштвену границу. Парна страна улице била је резервисана за “бољу
чељад”, а наспрам куће у којој су становали налазила
се палата барона Кастелија.

Карлов отац је држао гостионицу “Al buono amico”
у приземљу зграде, а изнад ње налазио се стан Булићевих. Касније, када се породица увећала, отворио
је још једну скромну кафану и винарију. Отац Мате
био је пореклом из старе пољичке породице, из Тугара под Мосором. Мајка Магдалена била је од Лончарића, из Млина код Дубровника. Карло је био горд на
своје пољичке корене (постао је почасни и доживот-
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ни председник друштва Пољичана). Волео је да пореди крај између реке Цетине и Мосора са Дубровачком
републиком, истичући како је Пољица за разлику од
аристократског Дубровника била “пучка република”.
Када говори о родитељима, оца описује као практичара, а мајку као особу која је уносила смисао за
уметност, за лепо. Сећао се да им је кућа била пуна
уметничких предмета, слика, тепиха, које су доносили рођаци морепловци са својих путовања. Мајка је
имала ту креативну црту у себи, и није се правило питање новца када је “требало понекад отићи на Бијенале у Венецију”. Ову склоност пренела је и на синове.
Познато је да је Карло дуго желео да упише ликовну
академију, као и да је као глумац одлично цртао. Старији син Бруно сликарство ће изабрати као професију,
уписавши студије у Загребу где су му професори били
Љубо Бабић и Владимир Бецић.

Током 1917. Карла су уписали у аустријску школу,
али се у њој задржао само годину дана. Доласком Италијана, више није било привилегија које су у аустриј
ском Трсту имали Далматинци. Онај ко није променио
име у италијанско, био је у немилости и није могао да
добије посао. Из револта он се уписује у српску православну школу, која се налазила на Понте росу. Отишао
је и корак даље. Уместо Карло, узима име Драгутин.
Тако је по завршеном петом разреду, ученик Драгутин
Булић добио сведочанство “исписано ћирилицом”. Из
Трста 1921. прелази у Брешу, где наставља школовање
у једном од чувених лицеја.
Говорио је да је то “била младост без радости и
слободе”, да су га оптерећивали ограничења и строга
дисциплина. Могуће да га је удаљеност од породице
чинила неспокојним. Да све није деловало тако црно, говори и списак обавеза које је током школовања
имао у Бреши: “вежбе у реторици, алпинизам, јахање,
мачевање, музика, глума у аматерским представама”.
После пет година, Карло прелази у лицеј у Трсту. Интензивно се бави спортом (члан је спортског друштва “Адриа”). Дружи се са Мађаром Вајдом, тадашњим
светским прваком у скоковима у воду. Са пријатељима
одлази бродом на купање у Венецију. Оснива квартет
у којем свира клавир.
Када је 1929. био пред великом матуром, у Трсту настају нереди. Бачена је бомба на генерални југословенски конзулат. Триста студената и ђака проте
стовали су поводом дивљачког чина Италијана према
Југославији. Карло и други ученици искључени су из
гимназије. Породица је 1930. протерана из Трста и настанила се у Цавтату. Булић се обраћа Министарству
просвете у Београду, које му излази у сусрет. По упису
на Војну академију, изнајмљује собу на Теразијама и
храни се у оближњем ресторану. Примљен је у Земуну,
па пребачен у Петроварадин. На новосадском аеродрому остаје две године.
Током боравка у Новом Саду, десило му се једно
несвакидашње изненађење. Позвао га је командант и
обавестио да је добио пакет. Пошиљку је могао да по-
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дигне на теретној станици у Петроварадину. Када је
стигао, јавио се диспечеру који га је одвео до вагона и
показао велики сандук. Додао је да је пошиљка тешка
800 килограма. Унутра је био Карлов велики концертни клавир “безендорфер”, који му је мама послала из
Трста. Није могла да схвати да њен син, мали подофицир, попут аустријских старешина “које су имале
бенефиције и могли да пренесу све”, није имао свој
клавир у касарни. Испричао је како га је, видевши о
чему се ради, “командант послао с клавиром у... можете мислити камо”.
Када је 1935. изашао је из војске отишао је у Загреб. Хтео је да као и старији брат упише ликовну академију. Међутим, ручак са глумцем Стјепаном-Стефијем
Писеком утицаће да се полако окрене театру. Ово није
први Карлов сусрет са људима из света позоришта. Док
је боравио у Сарајеву упознао је старог редитеља Радета Прегарца, некадашњег ђака Станиславског. Обојица су били из Трста, па је делимично и због тога међу
њима настало присно пријатељство. Истицао је да је
Прегарц умео најбоље да му објасни муке око стварања
једне позоришне представе, па је слушао и упијао шта
му искусни редитељ говори.
Присуствовао је пробама путујућег позоришта
које је Писек водио, и убрзо постао њихов члан. Представе су игране у разним просторима, у ближој и даљој
околини Загреба. Да је све било подређено импровизацији говори податак да глумци често нису знали прву
реченицу, тако да су “велике наде полагане у шаптача”. Карло је са сетом говорио о тим данима: “што год
ви данас мислили о томе, то је била права глумачка
школа, школа заната”. Тога је постао свестан када су
га позвали на аудицију у Хрватско народно казалиште
у Загребу. Понуђен му је ангажман, али је понуду одбио. Плата и статус почетника нису му одговарали, јер
је сматрао да није почетник.
Рат га затиче у Бањалуци. Од 1941. запослен је у
Народном позоришту Босанске крајине. Био је у сталном ангажману, махом у представама које је режирао
Фердо Делак. У комаду Јосипа Еугена Томића играо

је са Мери Подхрадски. Очаран њеним таленатом,
сматрао ју је врхунском драмском уметницом. Сличну оцену дао је и Павле Богатинчевић: “Највећи глумачки таленат кога сам срео, највећи од свих жена. А
играо сам са разним глумицама – од Маре Таборске,
Арсеновићке, Жанке Стокић, до Бобићеве”. Каријеру
је започела у Новом Саду, касније се сусретала са нашим глумцима играјући у Скопљу (П. Богатинчевић,
С. Никачевић) и Бањалуци.
Булић 1942. одлази у Дубровник, где игра у Државном казалишту. Крајем 1944. пришао је партизанима, ступивши у Казалиште народног ослобођења
Дубровника. Остало је забележено да је овде “режирао једну представу у шуми на Ластову”. Из Дубровника одлази на острво Вис, за руководиоца драмске
групе Казалишта народног ослобођења Далмације.
После рата глумио је у ХНК у Загребу (1945–46). Чим
је формиран ансамбл сплитског позоришта, постао је
његов члан. Овде ће током 1946–47. одиграти двадесет
улога. Уз Булића, у сплитском театру у то време раде
Вељко Маричић, Бранко Плеша, Миа Оремовић, Јозо
Лауренчић, Томислав Танхофер и други.
Године 1947. стиже му позив Бојана Ступице и
Елија Финција да пређе у тек формирано Југословенско драмско позориште. Одушевљен, трудио се да сашије ново одело, набави шешир (од брата добија модел
“Монте Карло”), како би елегантан стигао у Београд.
Брига о томе како ће се појавити на првим окупљањима глумаца, није остала непримећена. Видевши га,
многи ће прокоментарисати да се ради “о буржују”.
Љубомир Драшкић, који је у то време био дечак, рећи
ће да Булић “није личио на људе који су се у то доба
соцреализма кретали улицама”. Сличан утисак има и
Капиталина Ерић: “Прави господин. Код њега се знало
– какав сако, каква кравата, какве чарапе”.
Добио је мању улогу у Цанкаревом Краљу Бетајнове, којим је 3. априла 1948. отворено Југословенско
драмско позориште. Играо је једног од Канторових
гостију, међу којима су били: Александар Ђорђевић,
Жарко Митровић, Соња Хлебш, Љубица Јанићијевић,
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Нада Грегурић. Добија улогу Парона Тонија у Рибар
ским свађама, а после тога игра и у Дунду Мароју. Били
су то ликови по мери Медитеранца. Говорио је да му је
поред режијске поставке Држића највише помогло то
што је живео у Дубровнику, и добро познавао тај језик.
То примећује и Милан Богдановић: “Имао је најбољи
локални колорит речи”.
Године 1949. добија прво друштвено признање,
Медаљу рада. Тим поводом ће изјавити: “Стварни рад
у театру, то је мој рад после ослобођења. Шта сам раније био? Обичан мали шмирант. Сада се тек осећам
глумцем-човеком”. Годину касније седморо извођача прима награду Владе ФНРЈ за Дунда, међу њима и
Карло Булић. Са овом представом 1954. гостују у Паризу. Даје малу рекапитулацију дотадашње каријере:
“Седим у својој гардероби у париском казалишту ‘Сара
Бернар’, гледам кроз прозор Париз и сам са собом го
ворим: Ето, ти мали путујући глумац, шмирант, стигао си у Париз, и то још у театар ‘Сара Бернар’! Знате
то је велика част”.
После Дунда Мароја игра Џоа у комаду Дубоки
су корени. Појављује се неколико пута на сцени и изговара “једва десет речи”. Није имао отпор према глумачким задацима с минимумом текста и повременим
изласцима на позорницу. Мирослав Беловић сажима
оцену о његовим епизодама: “Мајстор такозваних сценских мињона”. У те глумачке бисере спадају и Карлова улога лекара у Краљу Лиру, као и у представама На
дну, Леда, У агонији. О његовом учешћу у комадима
На рубу памети и Албатрос, Слободан Селенић ће написати: “Бравурозни Карло Булић. Мало ремек-дело
глумачке транспозиције”.
Блиски су му били ликови из Маринковићевих
дела. Већ у Сплиту, 1947, игра у Албатросу у режији
Томислава Танхофера. Једна од круна његове каријере је улога Бискупа у Глорији. У Југословенском драмском позоришту у овој улози наступа 1956, опет у Танхоферовој режији. Годину дана касније, за њу ће добити Стеријину награду. Ранко Маринковић му шаље

поруку: “Када те сада слушам, као да те чујем у себи,
онда када сам писао твоју улогу”. Маринковић му повремено пише кратка писма, некад на италијанском,
некад на хрватском. Бискупа игра и на Дубровачким
летњим играма, 1980, у режији Георгија Пара. То је
последња позоришна улога коју је одиграо.
Играо је Дунда Мароја, а глумиће у комаду још
једног Дубровчанина. То је улога Госпара Саба у Војновићевој Дубровачкој трилогији. О Булићевој креацији
у Албатросу Љубомир Драшкић ће написати: “Практично је својим уласком на сцену донео неки Медитеран, дух Далмације”. Близак му је био језик Дубровника и јадранске обале. Рођен је у Трсту у породици где
се говорио само далматински дијалекат, а образовање
стекао у италијанским школама. Једном приликом ће
рећи: “Дубровачки има један нагласак, српскохрватски
други. Помало мешам ијекавски и екавски. Ето живим
у Београду – екавштина, одем у Загреб – ијекавштина.
Али, разумеју ме људи”.
Југословенско драмско позориште био је театар
заједништва, не само у колегијалном смислу. У тој скоро породичној атмосфери, постојали су неки кругови
у дружењу. Карлов најбољи пријатељ био је Виктор
Старчић. На чињеницу да су обично разговарали на
италијанском, Петар Славенски додаје: “Могли су да
нас оговарају колико хоће”. Мира Ступица је говорила да су умели добро да импровизују, као у Рибарским
свађама: “Из тог миљеа знали су хиљаду реченица да
гурну у текст, а да не сметају Голдонију и буду фантастичне. Увек смо иза кулиса стајали, гледајући како
ће нас Карло и Виктор забављати на сцени”.
Већ по Карловим цртежима за маске Владислав
Лалицки закључује да у глумцу “чучи” рођени сликар.
На премијери Антигоне, 1950. године, скице за маске
ради Карло Булић. На плакату ЈДП-а први пут се помиње у новој функцији. Смисао и вештина коју је показао омогућиће му рад на Позоришној академији, где
ће четрнаест година предавати шминку и маску. Беким
Фехмиу, његов студент, сетиће га се када 1967. буде
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снимао ТВ серију Одисеј у режији Дина де Лаурентиса.
После четрдесет минута проведених у шминкерници
није био задовољан: “Почео сам од почетка. Тамнија
база тена, локне на бради, бркови. Све како ме је го
сподин Булић учио”.
Од ЈДП-а се опрашта улогом Виктора Викторовича у Ердмановом Самоубици. Премијера овог комада била је крајем октобра 1971. Две године касније
одлази у пензију (“То се не зове пензија, већ заслужени одмор”). И даље остаје члан позоришта. Наиме,
Милан Ђоковић, управник ЈДП-а, обавештава га да је
Савет одлучио да измени дотадашњи назив “почасни

члан” и уведе назив “доживотни члан”. Карло Булић је
свима био драг. Његове колеге су га тако и описивале:
шармантан, духовит, ведар, дружељубив, топао. Мира Ступица ово допуњује коментаром: “Карлето, Карлетино, био је један од оних људи којих кад се сетиш,
прво се насмејеш”.
Паралелно са театром, радио је на телевизији и
филму. Памте се Булићеви филмски “мињони”: Славица, омнибус Суботом увече, Медаљон са три срца,
Лито виловито, Окупација у 26 слика, Киклоп, Недељни ручак, Пејзажи у магли. Улога Доктора Луиђија у ТВ
серији Наше мало мисто, донеће му енормну популарност. Постао је личност с насловних страна ревија и
часописа. Телевизијски гледаоци широм тадашње Југославије саживели су се са ликовима, и нису у Луиђију
видели Карла Булића. Поводом тога, изјављује: “То је
моје пролеће, то су оне црвене трешње тугарске закачене о ухо детињства”.
Хронику малог места негде у Далмацији, исписује омиљени сплитски новинар Миљенко Смоје. Ко је
био доктор Луиђи? Студирао је у Италији, Данте му је
омиљени писац. Булић говори да “није видео доктора
као клиничког лекара, него као интелектуалца. Хтео
сам да му дам обележје епохе која више није жива,
али која се на разне начине осећа у свакој малој кали
у Далмацији”. Сценариста је овом лику додао и друге
одлике: окорели нежења, жовијални хедониста, ведри
резонер који све животне недаће прима са скепсом, али
и неуништивим оптимизмом. Узалуд Булић уверава
да нема много заједничког са Доктором, осим љубави
према медицини.
Причало се да је Карло могао да буде и лекар.
Постављао се као искусни професионалац када је некоме требала помоћ. У позоришту је кружила анегдота
“да се Булићеви пријатељи намерно разбољевају како
би му приуштили задовољство да их он лечи”. Др Исидор Папо га после серије у којој игра доктора Луиђија,
назива колегом. Карло је на путовања обавезно носио
торбу с лековима, шприцевима, завојима. Мира Сту-
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пица ће једном приликом испричати: “када је неком
од нас требала помоћ трчао би, давао савете, правио
мелеме, завијао прсте”. Шалили су се на рачун ове његове брижности: “Миро, иди набоди се на јежа, само
да Карло може пинцетом да ти вади...”.
После првих епизода, популарност серије вртоглаво расте. Недељом увече, опустеле би улице југословенских градова. Сплитско и ријечко позориште
морали су да отказују вечерње представе. Кад Булић
пролази градићем прави се шпалир, а жене траже “савет доктора”. Како серија одмиче, гледаоци имају све
мање разумевања за понашање Луиђија, који четрдесет година оклева да Бепину (Асја Кисић) одведе пред
олтар. Године 1973. Карло је био повређен у саобраћајној несрећи и смештен у болницу у Мостару. Старија
госпођа која је дошла да га обиђе, поручује му: “Ако,
тако ти и треба кад ниси Бепину одвео пред олтар”.

Венчање се дешава у последњој епизоди, али је
Бепина, према сценаристичкој замисли, убрзо преминула. Ово тек покреће буру негодовања. Смоји прете: “или ће Бепина оздравити, или ће он завршити у
болници”. Читаоци у писмима Слободној Далмацији
поручују: “Ако је потребна крв за шјору Бепину, јавите”. У анкете и апеле укључују се и познате личности.
Молбама за спас Луиђијеве супруге, придружује се и
Мирослав Антић. Он у новосадском Дневнику објављује
отворено писмо Карлу Булићу с молбом за помоћ: “Дотуре, џаба вам Данте, џаба вам диплома, дођавола сви
пацијенти које сте излечили. Засуците своје рукаве и
излечите Бепину”.
По завршетку снимања, могао је коначно да предахне. Била је то улога која је обележила његову каријеру. Сви каснији глумачки задаци неминовно су
мерени у односу на тај учинак. Последњих петнаест
година није играо много. Сада је био у прилици да бира улоге. И они који су их нудили рачунали су да ће
добити неки од Булићевих “мињона”, које је толико
пута показао на сцени. Говорио је да би се на понуду да буде поморац, одмах одрекао глуме и отиснуо у
велика пространства. Ова жеља му се није остварила.
Била му је суђена друга врста пловидбе, с глумцима и
режисерима. Њом ће остварити успешну каријеру и
садржајан живот.
Последњих пола века Карло Булић провео је у
Београду. Живео је у улици Чернишевског, а од 1962. у
стану у Краља Милутина 23. Сем његове куће на Брачу,
коју је неизмерно волео и у њој често боравио, највећи
део живота провео је на Врачару. На стогодишњицу Булићевог рођења, 2010. године, на згради у којој је живео са својом породицом откривена је спомен-плоча
с ликом овог глумца. Плочу су у присуству Булићеве
ћерке Маше и унуке Мие, управника Југословенског
драмског позоришта Бранка Цвејића, амбасадора Италије Арманда Варикија, заједнички открили хрватски
амбасадор у Београду Жељко Купрешак и тадашњи
председник општине Врачар.

IN MEMORIAM
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Игор Вук Торбица

В

(Титов Дрвар, 1987 – Ровињ, 2020)

ест нас је шокирала: Игор Вук Торбица више није
међу нама! Напустио нас је млад човек, изузетно даровит редитељ који је за кратко време, реализованим представама, изградио статус уметника од
којег се много очекује. И, што је такође веома значајно,
Торбица своје представе није урадио само у театрима
Србије, у Београду, Зрењанину, Новом Саду, Сомбору,
Пироту, него и у безмало целом региону – у Хрватској,
Македонији, Црној Гори... Управо са свих тих страна су
се, у први мах, на вест да Торбица више није са нама,
у неверици јављали позоришни људи.
Одласци попут Торбичиног, дакле својевољни, по
правилу су неочекивани и, чини се, претходно ничим
нису наговештени, но зато, такође по правилу, провоцирају накнадна “објашњења”, “тумачења”, “препознавања” знакова, што је, опет по правилу, бескорисно и
произвољно, али најчешће и крајње неумесно. И у случају Игора Вука све што припада овој сфери прохујало је регионом као кошава, провоцирало је емоције и
– смирило се, да би, када је олуја прошла, остало оно
највредније – сећање на његове представе.
И у овом случају се, по ко зна који пут, показало
да биографски подаци често губе сваки смисао. Наиме, шта са њима чинити у оваквим ситуацијама? О
чему они говоре? На који начин сведоче о особи које
више нема? Година и место рођења постају ништавни
пред подацима који се налазе с друге стране цртице.
Неки одласци отварају питања, а на њих није могуће
одговорити.
Торбица је рођен пре 33 године у Дрвару, граду
који се тада звао Титов, средњу школу (за примењену

уметност и дизајн) завршио је у Пули; Факултет драмских уметности у Београду уписује 2013. и позоришну,
радио и ТВ режију студира у класи професорке Алисе
Стојановић, за коју остаје везан на начин старовремски, дакле с много уважавања својственог односу студент према професору, али и с оном додатном димензијом која открива да двосмерни педагошки процес, у
извесним случајевима, гради посебну врсту људског и
професионалног поверења.
Студент је генерације и лауреат награде “Хуго
Клајн”, која формализује претходни статус. Инсценација Нушићевог Покојника, његова испитна представа
с треће године студија, победник је фестивала Студио
фест, а Југословенско драмско позориште сместа је
ставља на репертоар. Асистент је режије у пројектима Дина Мустафића, Соње Вукићевић, Ане Ђорђевић.
Затим следи низ Торбичиних режија: Молијеров Дон
Жуан у Зрењанину, Клајстов Разбијени крчаг у ЈДП-у,
Толстојево Царство мрака у београдском Народном,
Молијеров Тартиф у Сомбору и Новом Саду, будванско-новосадске Крваве свадбе Гарсије Лорке, Страх –
једна топла људска прича – ауторски пројекат у пиротском Народном позоришту инспирисан мотивима Крецових дела... Али и Торбичине режије у позориштима
с друге стране граница Србије – Толеров Хинкеман у
Загребачком казалишту младих, Фон Хорватове Приче из Бечке шуме у загребачком Драмском казалишту
“Гавела”, Бакхе – кратак преглед распадања по Еурипиду у битољском Народном позоришту... И, дабоме,
награде... Сви ови подаци најављивали су блистави наставак каријере.
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Игор Вук Торбица био је човек позоришта, дакле
саткан од сукоба, као што је то уосталом и драмски театар. Сукобе не само да није избегавао него се покаткад чинило и да их изазива. На сцени их је провоцирао радикалним редитељским поступцима, некада на
самој ивици подношљивог (али никад једнозначно или
банално), непрестаним релативизовањем позоришних
конвенција, изванредном маштовитошћу, уметничком
смелошћу и страственошћу; у разговорима је то чинио
моћним аргументима и чврстом логиком (откривајући
огромну ерудицију и осећај за стил, проткан барокним
реторским фигурама, пажљиво бираним речима и тек
наговештеним ђаволастим осмејком). А у животу – како
обично зовемо широко поље свекодневне муке на коју
смо осуђени – у сукобе је главачке улетао, свестан (ваљ-

да) да их на том терену не изазива он, него да својом
провокативношћу само маркира и чини јасно видљивом
сву беду и сав јад, сву глупост и простоту овог нашег
дотрајавања у “балканској крчми” у којој је ко зна када
утрнуто светло, а ми пуштени да се батргамо у тмини,
да замахујемо крезавим боцама и окрајцима дрвенарије, уверени да војујемо неке важне, пресудне бојеве...
Он је своје битке водио на свим пољима јавног
простора, оштар, директан и прецизно јасан, критиковао
је саму суштину овог нашег изглобљеног времена, али
их је пре свега добијао у театру. Ни ту није штедео ни
себе ни своје сараднике. С пуним правом захтевао је од
свих који учествују у раду на представи – све. Све што
је потребно да би њихов заједнички подухват, у театру
који вазда подразумева завереништво, да би дакле њихови таленти, знања и машта даривали представи пуну
уметничку снагу и силовитост. Без њих би његов театар
био лишен увек читког (али никад срицаног) ангажмана. У том смислу – што се друштвеног и сваког другог
ангажмана тиче (а има ли неког другог) – Торбичине
представе биле су разорне чак и када се он наизглед
ноншалантно поигравао безазленом комиком.
Био је у Христовим годинама када нас је напу
стио. У позоришту га је чекала блистава каријера, а пут
његовог муњевитог сазревања (људског и уметничког,
подједнако) обећавао је силна нова узбуђења. Не знамо шта је сада пред Торбицом. Отишао је прерано да
би имао апостоле, али је за собом оставио довољно материјала за легенду. Легенду о младом, моћном, стра
сном, маштовитом и у сваком погледу храбром редитељу који се увек одрицао сигурних путева.
Дан након што нас је погодила вест о Торбичином
одласку, на згради Српског народног позоришта истакнута је црна застава. Пријатељ, глумац СНП-а, јавио
ми се телефоном и рекао: “Црни барјак треба данас да
буде знамење свих театара у некадашњој Југославији.”
Да, одговорио сам, па и оних на ширим просторима,
јер не знају шта смо – и ми и они – изгубили.
Својим одласком Игор Вук Торбица нас је неминовно оставио с питањима. А она су једна од суштина
позоришта. То, међутим, није никаква утеха.
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Пише > Небојша Брадић

У трагању за златном птицом
Несим Тахировић
(Тузла, 1941–2020)

И

ако у великим боловима, Несим Тахировић одбијао је да узима било шта јаче од хомеопатских
лекова јер је желео да, до краја, мисли јасно. Борио се са смрћу, верујући да је остало још пуно тога
што има да створи.
У Коперниковом музеју у Пољској налазе се два
његова рада. Он је веровао у математику и физику. Бела пространства на његовим сликама неми су дијалог
са великим научником. Комбиновао је материјале и
технике. Није правио разлику између сценографије
и сликарства; правио је уметничко дело. Само ретки
су имали привилегију да уђу у његову радионицу и да
тамо виде како се стварају чуда од лимова, ексера, дрвених плоча...
Са редитељима је тражио заједнички језик, од
глумаца је очекивао да уђу у сценографију, у његову
“кућу”, и да тај простор оживе. Постављао је велике
задатке пред себе. Исто је очекивао и од других. Волео је модерно позориште. “Мртво” позориште није
га занимало.

Истине о великим уметницима откривамо у детаљима, у сочним шалама и скрајнутим коментарима,
о којима се касније причају велике приче. О Несиму су
се за живота причале разноврсне приче које су лагано
прерастале у легенде. Себе би називао “друг Несим”.
Када сам му доносио позамашну књигу – драматизацију романа Дервиш и смрт, пластично би показивао прстима и говоро да би требало да буде дебела
као цигарета: “Овако танка да буде. Остало ће слике
и музика...”
Радио је у позориштима у Тузли, Сарајеву, Цељу
и Крушевцу. Позоришне галерије биле су места где је
радо и посвећено излагао. Неки од његових објеката,
слика и инсталација и данас стоје у позориштима у
Словенији, БиХ и Србији.
Његове позоришне сценографије увек су биле
запажене, хваљене и награђиване: Змај од Босне, Дервиш и смрт, Лазар, велики кнез, Тврђава, Моје срце је у
Зворнику остало...
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О сценографији за представу Лазар, велики кнез
критичар Милош Петровић је написао: “Несим Тахировић је креирао сценографски објект који има флексибилну функцију, а у исто време је ликовно дело по
себи. Његове кулисе од паљеног лима час су кнежев
двор, час црква, час бајковита кутија из које креће косовска легенда да би нас после 600 година расањивала...”
У песми Једрење у Византију Вилијем Батлер Јејтс
певао је о месту названом Византија, вечитом свету
уметности, месту где речи постоје заувек, ван времена.
Јејтсова песма завршава се визијом поновног рађања,
као златна птица искована у вечном пламену, која живи у Византији и пева тамошњим дамама и господи о
ономе што је било, што бива или што ће доћи.

Зашто нас ова златна птица теши? Зашто нам је
то данас важно?
Део креативног творења који су одређени људи
изнедрили, њихова уметност, јесте њихов живот и њихова смрт. Постоји нешто славно у великом пожару на
крају. Лепота чека у заседи.
Меша Селимовић је писао: “Грдна си варка, златна птицо!” Иво Андрић је, са своје терасе, немо гледао у децембарску ноћ пре него што је заувек заћутао.
Верујем да је Несим, на самртној постељи, гледао у
своје крилате анђеле и онда, идући за њима, ушетао
у своје слике.
Не каже се: “Поново умирем.” Каже се: “Поново живим!”
Тахировић је рођен у Тузли 1941. Студирао је сликарство у Београду. Био је уметник. Радио је у атељеу,
на сцени, у амбијенту... Корачао је светом. Живео је
у Италији, Пољској, Немачкој и БиХ. Преминуо је у
Тузли, августа 2020.

КЊИГЕ

Пише > Милош Латиновић

Чаша воде за шаку соли

Феликс Пашић
ТА ДИВНА ЖЕНСКА БИЋА
У ПОЗОРИШТУ МИРЕ СТУПИЦЕ
Стеријино позорје, Нови Сад 2019.

Ч
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итајући књигу Феликса Пашића Tа дивна женска
бића у позоришту Мире Ступице, посвећени читатељ и љубитељ театра може само да констатује
како међу нама у позоришном свету више нема такве
глумачке диве, широког уметничког распона и митске
доброте, попут Мире Ступице, али ни критичара, театарског аналитичара, театролога, позоришног документаристе и новинара попут Феликса Пашића. Дакле,
књига коју је приредио Александар Милосављевић, а
објавило Стеријино позорје у едицији Драматуршки
списи, има задатак да надокнади тешко надокнадив
губитак и сачува дивне успомене на двоје великана нашег театра. У оваквој констатацији можемо пронаћи
смисао прирађивачевог трагања по заоставштини Феликса Пашића, али и жалити што ће пронађено и прерађено, али у основи најважније стилски бриљантно,
жанровски концизно, а историјски прецизно исписано штиво, као и интригирајућа чар овакве биографије
остати у поседу релативно малог броја љубитеља књижевности и позоришта.
Пашић зналачки исписује животопис Мире Ступице, жене еруптивног карактера и несвакидашњег
талента, која је својом појавом, деловањем и креацијама обележила један важан период на сценама тадашње земље. Знајући да је то посвета уметности која
настаје у пролазном, аутор прилога труди се да сваки
детаљ настанка – од припреме, до сценске реализације – одређене улоге “ухвати” својим пером, обележи,
обоји, јер зна да ће то временом ишчилити у сећању
приповедача, посматрача и актера, којих ће, такође,
временом бити све мање. Једино ће књига сведочити,
веровао је Пашић, а дешавања га нису демантовала,
јер њихово време, време глумачке диве Мире Ступице
и посвећеника театра Феликаса Пашића, у видокругу
и анализама данашњих генерација давно је прошло.
Књига Та дивна женска бића у позоришту Мире Ступице сведочи о редитељском и глумачком, о уметничком умећу, кроз рад, сударе и додире, неразумевања
и преиститивање, али у њој, осим личног, постоји још
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нешто, сведочанство о креирању репертоара који је
привлачио публику и утврђивао високе критеријуме
квалитета једног театра, или уопште театра у тадашњој
Југославији. Све то је данас, ето, само сећање, које је,
захваљујући изузетном документаристи Феликсу Пашићу, остало сачувано у аналима.
Мира Ступица је велика дива свог доба, и то сведочанство између корица књиге, која прилично коре
спондира с њеном аутобиографијом објављеном под
насловом Шака соли, само доприноси покушајима да
се пронађе “струна која трепери” или открије “мађија,
која је и једна виша форма глуме”.
Истраживања Феликса Пашића, текстови и анализе, недвосмислено откривају и одлике карактера
Мире Ступице, рођене Тодоровић. Доброту, колегијалност, искреност, истрајност, а посебно, оно што је данас незамисливо, умереност и вештину коришћења
животне позиције да би помогла другом, угроженом,
заборављеном. Није ни глумици увек било лако, одлазила је, напуштала, бивала остављена, кажњена, заборављена, али себе и свој проблем никада није истицала
у први план. Њен глумачки опус у Уметничком позоришту Београд, Шабачком занатлијско дилетантском
позоришту, Подрињском народном позоришту “Јанко
Веселиновић” Шабац, Народном позоришту Ниш, Народном позоришту Београд, Југосовенском драмском
позоришту Београд, Хрватском народном казалишту
Згреб, Атељеу 212 Београд, Краљевском црногорском
позоришту Зетски дом Цетиње, Београдском драмском позоришту, Зваездара тетару Београд и београдском Позоришту двориште, грандиозан је због броја
улога, али још више због распона глумачког изазова

услед разуђеног жанровског и тематског репертоара.
Мира Ступица је, како сведочи Пашић, на свој живот
у позоришту гледала са доминантне позиције освојеног знања заната. Без ароганције али са захтевом за
поштовање. Професорски, филозофски. Услед таквог
става логичан је и њен став о свему што је прошло јер
“сви су добили патину”, а више јој “ни среће нису тако
високе, ни несреће тако дубоке, ни непријатељи нису
тако црни, ни пријатељи нису тако златни”.
Књига Феликса Пашића свакако није – јер то његов новинарски нерв не би дозволио – линеарно, једно
ставно препричавање живота глумачке диве, јер препознавање времена и простора у којем настаје сведочанство, неминовно отвара нова врата и открива скривене
меандре. Иза затворених врата, иза окука, иза завесе
на позорници живота, пронашао је сведочанство о редитељу и животном сапутнику Мире Ступице, Бојану,
о њиховим загребачким данима, о почетку каријере
Мире Ступице, о повратку у театар после неколико година одсуства, али и о низу значајних људи: глумаца,
управника позоришта, критичара и политичара, који
су креирали театарски живот тих година.
Дефинитивно: вишеструкао значајна књига, коју
је приредио Александар Милосављевић, демонстрирајући да поштовање према ауторима и њиховом делу
не сме бити супротствљено важности самог дела. Зналачком избору, сегментирању, ваља додати и уложени
труд да се књига опреми, додацима али и неопходним
објашњењима. Књига је још један значајан допринос
театролошкој науци, али оставља и простор, широко
поље за радозналог читаоца.

Пише > Синиша И. Ковачевић

Дубровачки опус
прослављеног редитеља

Хрвоје Иванковић
ГРАД-ПОЗОРНИЦА ГЕОРГИЈА ПАРА
“Диспут”, Загреб 2019.
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издању загребачког “Диспута” објављена је књига
Хрвоја Иванковића Град-позорница Георгија Пара.
У предговору, аутор истиче да се почетком 2018.
на позив редитеља прихватио посла око конципирања
и уређења књиге у којој би били обухваћени текстови
везани за Парове најважније представе. При томе, није
се мислило на класичне позоришне критике него на
радове који су те поставке сагледавали у ширем театарском и друштвеном контексту. Паро је замислио да
то не буде уобичајена, пригодна студија о позоришном
ствараоцу но збир сећања непосредних сведока која
говоре о његовим представама, а носе и дух времена
у којем су оне настале.
Део ових текстова Паро је имао у својој архиви, а
део је требало пронаћи у новинској и стручној периодици, као и у театролошким прегледима и студијама. У
неким радовима изостајао је тражени позоришно-феноменолошки осврт на редитељеве активности, тако да
је књига усредсређена на оне комаде који су представљали репертоарски искорак, али и новину у поимању
амбијенталности на дубровачком летњем фестивалу.
Изабране текстове требало је, према замисли аутора,
допунити интервјуом са Паром, али су уместо тога
објављени његови радови који образлажу редитељев
однос према Играма и концепту амбијенталног театра.
Између 1971. и 1973. Паро је на Дубровачким
летњим играма поставио три представе, које се сматрају
прекретницом када је у питању историја овог фестивала. То су: Живот Едварда II, краља Енглеске Бертолта
Брехта, као и Аретеј и Кристофор Колумбо Мирослава
Крлеже. Репертоар чију су окосницу до тада чиниле
представе класичних аутора, посебно двојца Држић и
Шекспир, Паро је унапредио увођењем савремених
писаца. Други помак који су регистровале и критика
и теорија, а тиче се рада овог врсног редитеља, односио се на ново промишљање амбијенталног театра као
темељне препознатљивости драмског програма Игара.
Управо су поменуте представе које је поставио
допринеле да у “казалишни појмовник” 1970-их буде
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уведена синтагма “амбијенталног театра”, уместо до
тада коришћених појмова “позориште на отвореном”
или “позориште у аутентичном простору”. Сасвим нову
димензију у ову проблематику унео је Паро, укључујући
у своја искуства и специфичан поглед на амбијентално позориште у САД. У Сједињеним Државама се средином 1960-их одомаћио термин environmental theatre
(најближи нашој одредници амбијенталног позоришта),
који је његов творац Ричард Шекнер лиценцирао на
битно другачијим извођачким премисама у односу на
оне на Играма у Дубровнику.
Крајем шездесетих и почетком седамдесетих
млади, алтернативни светски театар претио је да своју
сценску револуцију прелије на улице. Шуманов Bread
and Puppet Theatre, Ла Мама, Ливинговци, уносили су
немир на улице и тргове америчких и европских градова. Тај дух и естетику у театру у Хрватској афирмисао
је Георгиј Паро. Као редитељ он не преза од радикалног
духа и израза савременог театра, али мудро зазире од
директног импорта позоришног тренда. Критички ангажман исказан је, не паролашки, него кроз иронично
коришћење препознатљивог туристичког протокола.
Као руководилац драмског програма Игара у Дубровнику, он је пуно опрезнији и суздржанији.
Публика ће се врло брзо наметнути као формативно важан чинилац дубровачког Фестивала. Последице необичне повезаности локалног становништва с
Играма, делом су ишле ка доктринарном инсистирању
на поштовању архитектонске задатости простора које
је позориште “привремено освојило”. Овакво гледиште
толерисало је одмерене сценографске интервенције
какве су у својим поставкама имали Бранко Гавела
или Коста Спаић. Могућност стављања простора у
функцију метафоре која је срамежљиво назначена у
Спаићевој Хекуби и Скупу, постаће битна компонента
у представама Георгија Пара, Ивице Кунчевића, Душана Јовановића и Паола Мађелија.
Паро истиче Спаићеве поставке Скупа и Дунда
Мароја као представа које су обележиле једну епоху на

Играма, посебно наглашавајући њихове амбијенталне
специфичности. Он у тексту који је објављен у позоришном часопису Сцена (бр. 4, Нови Сад 1978), пише
о овим Спаићевим комадима: “Незнатним интервенцијама у затеченом простору театар се приближио животу”. Када говори о редитељевом поимању сценског
простора, додаје: “У становитом смислу поништава
се и строга граница између простора-сцене и простора-гледалишта... То су већ одлике правог амбијенталног казалишта, на које ће се у Дубровнику ипак требати још причекати.”
У смислу помака, Иванковић наглашава и Спаићев
искорак у драмском репертоару Игра. Иако означен
као “класициста” он је био свестан важности промена
које су се догађале у глобалним размерама, па је 1970.
одлучио да “одшкрине врата” новим сценским стратегијама. У Дубровник тог лета стижу римски Театро
Либеро са представом Бесни Орландо, као и рок-мјузикл Стомп у извођењу театра из Остина. Тиме је први пут на Играма било презентовано амбијентално
позориште у оном “шекнеровском смислу”. Без овог
искорака тешко да би се идућег лета у Дубровнику
могао остварити помак који је донела Парова режија
Брехтовог Едварда II.
Ово није био први комад који је Георгиј Паро поставио на летњем Фестивалу. Он ће 1960. у Дубровнику
режирати две средњовековне француске фарсе. Годину дана касније на барокним степеницама које воде са
Гундулићеве на Бошковићеву пољану, поставиће Љубовнике непознатог дубровачког аутора из 17. века. У
парку Мали Градац, 1964. режирао је Шекспирову Богојављенску ноћ (На Три краља). Иванковић наводи да
се Паро још увек није упустио у експеримент, те да је
направио “редитељски прецизну, мизансценски уредну и глумачки углавном уверљиву представу” која се
складно уклопила у амбијент.
Шест година касније враћа се у Дубровник, где
поставља Едварда II према комаду Бертолта Брехта.
Иванковић истиче да се на Играма појавио “неки но-
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ви Георгиј Паро”, редитељ који је овај пут обогаћен
директним сусретом “са најпропулзивнијим збивањима” у светском театру. Ту се пре свега мисли на нови
приступ концепту амбијенталног позоришта, који се
током 1960-их развијао с друге стране Атлантика. Едварда II Паро поставља на Ловрјенцу, на месту које је
на неки начин резервисано за Шекспировог Хамлета
и означено као “парадигма дубровачке театарске амбијенталности”.
Предности ове тврђаве које су погодовале чувеној
трагедији енглеског драматичара, Паро је искористио
како би нагласио интензитет своје иновативности. Зидине Ловрјенца давале су његовом извођењу заводљиву
дозу мистичности и “повијесности”, а нови распоред
простора намењеног публици учинио је да она постане учесник у представи. Редитељу се признавала доследност Брехтовој мисли према којој позоришно дело
“није власништво писца него гледаоца”. С друге стране наглашено је Парово одступање од канона Брехтовог позоришта и повремено посезање за Кристофером
Марлоуом, према чијем делу је написан истоимени
комад 1923. године.
Критика је више или мање уочила искораке у редитељском поступку, истичући их као битне у историји
дубровачких Игара. Едвард II је по много чему остао
упамћен као прекретничка представа, не само по избору текста него и по сасвим другачијем сагледавању
позоришне амбијенталности. Паровом поставком демантована је теза о неспојивости модерног драмског и
позоришног израза са историјском димензијом дубровачког градског простора. С друге стране први пут је
уведена могућност сценског извођења, које кроз живу
корелацију глумаца и гледалаца успоставља нови концепт амбијенталног позоришта на Фестивалу.
Године 1972. Паро је на Играма поставио Аретеја
Мирослава Крлеже. У доба настанка и првих извођења
овог дела (1959), било је мало оних који су афирмативно говорили о његовој “театарској виталности”. Поводом Ступичине режије у Народном позоришту у Бео-

граду, Ели Финци говори о Аретеју као сценски недовољно захвалном драмском есеју. У тексту објављеном
у Политици он образлаже немогућности лаког представљања овог комада, имајући у виду његову “тешку
интелектуалну ерудицију, најчешће драмски сасвим
статичну, која је извитоперила и замутила основне линије и ликова и догађаја”.
Према Иванковићевим речима, Паро сматра да се
не ради о лошој драми него о дотадашњим проблематичним сценским читањима овог дела (Марко Перковић, Бојан Ступица, Славко Јан). Он говори да је више
година био заинтересован за овај комад, који посебно
почиње да га интригира након појаве Крлежиног Дневника. Преплитање живота и сна, као и истовремена
присутност у три временске димензије, били су полазиште у Паровом промишљању адекватног редитељског
поступка. У вези са местом поставке на дубровачким
Играма он се одлучио за тврђаву Бокар, сматрајући је
најпогоднијом за реализацију свог концепта.
Иванковић појашњава Парову комплексну замисао. Радња је подељена на пет сцена које се паралелно одигравају на различитим деловима тврђаве,
а ход кроз те амбијенте исказује Аретејево кретање
кроз време. Сат времена након прве започињала је
друга представа, што је у неколико наврата доводило
до звучног преплитања два догађаја. То је посебно долазило до изражаја када се прва представа налазила
у петој, а наредна у другој слици. Крлежина мисао о
кружном току историје на тај начин добијала је материјално обличје. Осим тога, и простор и време нашли
су се у служби амбијенталног позоришта.
Док је у Едварду II публика статична, овде је до
словно била присиљена на активност. Њихово кретање
по деловима тврђаве на којима су се одигравале различите сцене, претворило се у живо, драмски функционално догађање. То преплитање живота и фикције долази
до изражаја и током припремања представе. Иванковић наводи анегдоту о групи туриста који су са зидина одслушали цело предавање Чичеронеа у извођењу

> 144

Мате Ерговића, верујући да призор припада стварном
животу. На тему Аретеја на Бокару, Мани Готовац ће у
тексту објављеном у Сцени (бр. 5, 1973) поставити необично питање: “А што је овде истина? Граница између
живота и глуме више не постоји”.
Изузетан успех Аретеја омогућио је Пару да наредне године режира још један Крлежин комад. Пишчева једночинка Кристофор Колумбо, написана 1917.
године, постављена је на старом једрењаку који је
претворен у “Санта Марију”. Брод на коме се могло
сместити двестотинак гледалаца, испловљавао је из
дубровачке луке, ишао око острва Локрум и враћао у
град. Представа је трајала колико и пловидба, заправо,
колико и круг који је требало обићи како би се вратили
у “стари свет”. Крлежина идеја да се људи у потрази за
новим заправо враћају старом, односно “да се крећу
кружницом, а тек понеки попут Колумба тангентом”,
добила је тако сценско-метафорички израз.
Критика је ову идеју сматрала спектакуларном,
а оцена саме поставке балансирала је између пучког
и елитистичког, ритуалног и забављачког. Занимљиво
је да се доласком брода представа не завршава, него
се наставља на улицама и трговима Дубровника. Ову
замисао редитељевог поступка тумачи Борка Павићевић у свом тексту у Сцени (бр. 6, 1974): “Колумбо који
говори кроз време и историју, упућује свој глас против
тренутне среће... од морских задовољстава, од света
потрошње, од жеље да се има и доживи све оно што
обећавају туристички проспекти... Представа говори
и о глупости савременог мита да се срећа може купити и да се састоји у обилажењу света.”
Поред поменутих података о поставци и одјека критике, Иванковић нас упућује и на Парову сарадњу са Слободаном Селенићем. О томе нешто ви-

ше говори сам Селенић у тексту “Круг око Локрума”,
објављеном у зборнику радова Мирослав Крлежа 1973
(Загреб, 1975). Из огледа сазнајемо о почетку сарадње
са Паром, почев од договора о ангажману Селенића
као драматурга представе Кристофор Колумбо који се
десио у Новом Саду, за време Стеријиног позорја. Након поновног читања Крлежиног текста, Селенић је
имао потребу да забележи “драматуршке проблеме”
овог дела и предочи их Пару.
Након Колумба Паро је на Играма у Дубровнику
режирао још три представе – Матковићевог Херакла
(1977), Маринковићеву Глорију (1980) и Гелдеродовог
Кристифора Колумба (2001). У међувремену је, од 1976.
до 1983. био и уметнички директор драмског програма
дубровачког Фестивала. У вези са овим ангажманом,
Иванковић помиње Парове подстреке и охрабривања
нових промишљања амбијенталног позоришта. Када говори о овом делу његових активности, аутор закључује да Паро као уметнички директор није успео да
оствари помаке које је као редитељ наговестио својим
поставкама Крлеже и Брехта.
Уз Селенићев драгоцени оглед, у књизи су објављени текстови, есеји, сентиментални осврти Вјерана Зупе,
Милана Милишића, Мани Готовац, Далибора Форетића,
Петра Селема, Марка Фотеза. Они на различите начине
додатно употпуњују сазнања о Паровом дубровачком
опусу. На крају студије објављени су есеји Матка Сршена, Божидара Виолића, Ивице Кунчевића и самог
Георгија Пара, који говоре о Паровом специфичном
редитељском рукопису, његовом сагледавању Дубровника као “града-позорнице”, као и размишљањима везаним за концепт више пута помињаног “амбијенталног позоришта”.

НОВA ДРАМA

ЖЕЉКО
ХУБАЧ
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ЖЕЉКО ХУБАЧ

Р

ођен у Тузли, 1967, одрастао у Зеници и Лесковцу. Као инжењер
електротехнике и апсолвент београдског Природно-математичког факултета, уписао је Факултет драмских уметности у Београду, где је дипломирао 1996. на одсеку Драматургија.
Његови драмски комади су 42 пута премијерно изведени у професионалним позориштима у Србији, Бугарској, Хрватској, Босни и
Херцеговини, Шведској, Јапану, Руској Федерацији и репризирани
више од 1000 пута. Представе рађене по његовим драмама биле су
у селекцији више од 40 домаћих и иностраних позоришних фестивала и освојиле су више од 50 награда. И представе рађене по његовим адаптацијама су учествовале и освајале награде на значајним
фестивалима.
За драмске текстове награђиван је у земљи и иностранству
(најбољи драмски текст на Фестивалу професионалних позоришта
Србије “Јоаким Вујић” 1994, “Бранислав Нушић” Удружења драмских
писаца Србије 1996. и 1998, најбољи текст на Фестивалу луткарских
позоришта Србије 2002, најбољи комедиографски текст на Данима
комедије 2004, најбољи савремени драмски текст на Сусретима позоришта/казалишта БиХ 2010. и др.) Добитник је Награде Народног
позришта Београд за уметнички и радни допринос 2010. и Октобарске награде града Лесковца 2016.
Као драматург је радио у значајним театрима у Србији и региону.
Професионално се бави и позоришном режијом. Аутор је већег броја
реализованих телевизијских емисија, играних серијала, ТВ драма и
једног дугометражног играног филма. Писао је позоришну критику
за дневни лист Данас. Објављивао је театролошке есеје у домаћим и
иностраним часописима. Био је селектор и учествовао је у раду жирија домаћих и међународних позоришних фестивала. Члан је српских секција IATC-а (Међународно удружење позоришних критичара
и театролога) и ITI-а (Међународни театарски институт). Бави се и
новинарством (Данас, Радио Слободна Европа, Лудус и др.), оснивач
је Позоришних новина Народног позоришта Београд, чији је главни
уредник био више од десет година. Члан је НУНС-а.
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Био је уредник издања Музеја позоришне уметности Србије и
позоришног часописа Театрон, главни уредник Издавачке делатности
Народног позоришта и драматург Српског народног позоришта. Oд
2014. do 2018. био је вршилац дужности директора Драме Народног
позоришта Београд, а тренутно је драматург тог позоришта.
Изведени драмски текстови у професионалним позориштима: Ближи небу (игран и као Осамдесетдевета), Ближи ватри, Ближи земљи, Копље (по мотивима романа Доротеј Добрила Ненадића),
‘Ајдуци су опет међу нама (игран и као Кланац и Било једном на Балкану), Отмица и вазнесење Јулијане К (игран и као Комшије су криве
и Ратко и Јулијана), Косовска..., Бизарно, Петар (коаутор са Катарином Николић), Берлински зид.
Драме за децу: Мала сирена, Лепотица и звер, Царево ново одело
у земљи чуда, Чаробна свирала вилењака Милана, Успавана лепотица,
Размажени принц (игран као Зачарано краљевство и Принц неваљалац), Страхиња.
Неизведени драмски текстови: Сањао сам да сам се пробудио,
Сећања.
Драме су му превођене на енглески, немачки, руски, бугарски,
пољски, шведски и јапански језик. У издању КИЗ “Алтера” и Шабачког позоришта објавио је књигу драма Бизарно, 2012.
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Жељко Хубач

Сањао сам
да сам се пробудио
О позоришту кроз четири снена жанра

ЛИЦА:
СТЕФАН / ВОЈКАН / ЛАЗАР / МИЛАН / САША / МИОДРАГ*
БАША / СТОЈАК / ГОЈКО / ВАСКА ПЕПЕЛ*
ЛЕНА / МЕДИЦИНСКА СЕСТРА / КРИСТИНА / НАТАЛИЈА / МАРГАРЕТА**
КРЛЕ / ДАМЈАН / ЈОВАН / СТАНКО / ТРЕПЉЕВ*
СЛАВКА / МИЛА / МАЈКА ХРАБРОСТ**
ДОКТОР / ЈЕВРЕМ / ТЕОДОР / КРАЉ ЛИР*
РАДМИЛА / МИРА / КАТАРИНА / КЛИТЕМНЕСТРА**
ПЕРКИН И СОФИН ГЛАС...

** једна глумица игра све ликове
* један глумац игра све ликове
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ПОКУШАЈ САМОУБИСТВА
Спаваћа соба, аскетски опремљена, у којој је један
кревет, прилично изгужване постељине, поред кревета је ноћни сточић, а на сточићу мобилни телефон
који упорно звони. Паралелно, чује се звук туша из
купатила. Човек који је спавао у овој соби се тушира. Писац ће нас ускоро упознати са тиме да се човек, који је безуспешно покушавао целу ноћ да спава у
том кревету, а који се сада тушира, зове – Стефан.
У дну собе, на зиду стоји шест великих фотографија
познатих ликова из драмске литературе. Види им
се цела фигура, у природној величини. Као да су живи ти ликови – Васка Пепел, Маргарета, Трепљев,
Мајка Храброст, Краљ Лир и Клитемнестра. Звук
туша је престао. Звоно мобилног телефона и даље се
чује. Трећа тура звоњаве је на издисају... У собу улази
Стефан, преко струка има обмотан пешкир. Застаје,
гледа у ликове из дна собе. Непомични су они, као да
су фотографије... Звоно је најзад престало да звони.
Стефан прилази ноћном сточићу, узима телефон,
укључи спикерфон, преслушава садржај телефонске
секретарице и облачи се. Глас са спикерфона је женски. Дијалекат је евидентно војвођански. Жена, за
коју ћемо ускоро од писца сазнати да се зове Софа,
говори изузетно споро и развучено, равно, без икакве
емоције. Док преслушава поруку, Стефан се облачи.
СОФА (Off): Добро јутро, Стефане. Овде Софа, Млађина секретарица. Како сте? Има ли кише код вас у
Београду? Овди код нас у Новом Саду лије кô из кабла. Јутрос сам баш онако здраво покисла... Ал’ то
сад није важно, важно је да вас управник зове због
састанка око оне ваше драме...
Уз карактеристичан звук “ту, ту, ту...” прекинула
се веза. Бескрајно дуга порука, коју Софа саопштава
лалински развучено, толика је да је временски лимит који има секретарица мобилног телефона не
може целу обухватити. Зато следи друга порука.

СОФА (Off): Јој, Стефане, прекинула се веза... Не знам
шта је са овим везама. Биће да је због ове кише...
Даклем, добро јутро, овде Софа, Млађина секретарица. Како сте? Има ли кише код вас у Београду?
Овди код нас у Новом Саду лије кô из кабла. Јутрос
сам баш онако здраво покисла... Ал’ то сад није важно, важно је...
Уз карактеристичан звук “ту, ту, ту...” поново се
прекинула веза. Знате већ, бескрајно дуга порука,
коју Софа саопштава лалински развучено, толика је
да је временски лимит који има секретарица мобилног телефона не може целу обухватити. Зато следи
трећа порука.
СОФА (Off): Стефане, нешто није у реду с вашим телефоном. Јавите се, важно је...
Стефан се обукао. Узима телефон. Гледа у њега. Изненада, нагло, отвара фиоку ноћног сточића, убацује
телефон у фиоку, а из ње вади пиштољ. Стави цев
пиштоља у уста.
Краткотрајни мрак
У мраку се чује пуцањ. Затим се поново упали светло. Видимо Стефана, који ће ускоро бити неко други, како се пресвлачи.
СТЕФАН КОЈИ ЋЕ УСКОРО БИТИ НЕКО ДРУГИ: Чини ми се
да је идеја да најзад прекинем све ово, старија од
мене. Како је то могуће? Не знам. Од кад знам за
себе живим са том жељом. Она је снажна, обузима
ме свакодневно, сваковрсно, сваки нови тренутак
у тој стварности као да вришти: Ово мора једном
да престане. Да нестане!
Мрак.
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ПРВИ САН
Пространи дневни боравак. Насред собе тросед у
којем лежи Лена. Глумица. Неки позоришни критичари кажу да је талентована. Сви се слажу да је лепа. Двадесетпетогодишњакиња. Оскудно је обучена,
носи дугу белу мајицу и беле доколенице. Прилично је
пијана и “одваљена” од кокаина. Тако барем изгледа...
Спава. Наспрам троседа, поред сточића са пићем, у
фотељи седећи дрема Војкан, тридесетогодишњак,
драмски писац у тренду, сумњивог стила, урбани
тип, лежерно обучен, носи наочаре, плавокос. Војкан
у руци, која му је ослоњена на рукохват фотеље, држи чашу с пићем. Будући да га је ухватио први сан,
чаша му испада из руке, падне на под и разбије се.
Војкан се нагло пробуди.
ВОЈКАН: Срање...
ЛЕНА: Војкане...?
ВОЈКАН: Извини... Спавај...
Војкан у некој чудној паници полубудног, а прилично
уплашеног човека, склања крупније парчиће стакла
испод фотеље. Затим узима другу чашу, сипа себи
пиће и нагло га испије.
ЛЕНА: Сипај и мени...
ВОЈКАН: Мало ти је било синоћ...
Војкан сипа Лени пиће, приноси јој. Она се једва придиже, узима чашу и отпија гутљај.
ВОЈКАН: Убио нас је синоћ...
ЛЕНА: Мене је до јутра дрндао...
ВОЈКАН: Инсомничар... Не знам шта му значи ово јутарње зајебавање...
ЛЕНА: Молим те уради оно што ти каже...
ВОЈКАН: Ма не пада ми на памет...
ЛЕНА: Молим те...
ВОЈКАН: Немам снаге да мислим, а камоли да причам...

ЛЕНА: Имаш!
Војкан себи сипа још једно пиће, па га искапи.
ВОЈКАН: Какав сам глуп сан сањао...
ЛЕНА: Ти барем сањаш...
ВОЈКАН: Сањао сам да...
Војкана прекине улазак Баше у собу. Баша је тридесетогодишњи кримос вишег ранга, нижег раста и ширих
прса, његова одећа је скупа, спортски “елегантна”, у
складу са ентеријером – на ивици кича.
БАША: Е, тако... Сад вас двоје... (Приђе Лени, љуби је више
насилно него страсно, оставивши је скоро без даха.)
ЛЕНА (Отргне се од Баше, борећи се за ваздух.): Башо!
БАША (Седне на кауч поред Лениних ногу.): Е, тако... Војкане, ти ми сад сипај пиће, поклони се па почни.
ВОЈКАН: Не могу, човече...
БАША: У ствари, дај целу флашу...
ВОЈКАН: Уморан сам...
БАША: Ти си барем дремнуо, а ја? (Тенденциозно пљусне Лену по бутини.)
ЛЕНА: Простачино...!
Војкан принесе флашу пића Баши. Баша отпије позамашан гутљај. Лена му тражи флашу, он јој даје,
она почне да пије, дрчно.
БАША (Лени, коментаришући њен добар цуг.): Опа...
(Војкану.) Причај!
ВОЈКАН: Зашто?
БАША: Па, смешно је...!
ВОЈКАН: Није!
БАША: Како, бре, није? Одлепим, кад се сетим (Лени.)
Знаш каква је то прича...
ЛЕНА: Знам...
БАША (Одједном се уозбиљи.): Како ти то можеш да
знаш...?
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Прва у низу непријатних пауза које нас у овом сну
очекују. Лена се одједном уозбиљи и уплаши. Као да
је дејство разноразних опијата на њен организам за
тренутак нестало. Тако барем изгледа...
ЛЕНА: Не знам...
Баша почне нападно да се смеје.
ЛЕНА: А стварно, је л’ ти причао?
ВОЈКАН: Нисам, Башо...
БАША (Војкану, бесно.): Њу питам! (Лени, уз осмех.)
Причао ти је Војкан, иза мојих леђа ти је причао,
признај...
ВОЈКАН: Нисам!
БАША: И да јеси, заболе ме... Мени се слуша!
Пауза. Лена је безмало искапила флашу. Клоне. Баша јој узиме флашу, испије из ње до краја. Почне да
се смеје.
БАША: Дај још једну...
Војкан приноси Баши другу флашу пића.
БАША: И како оно почиње...? Пред премијеру су ми
убили премијера...
ВОЈКАН: Само мени тако нешто може да се деси, а ти
од тога стално правиш позориште...
БАША: А шта да правим с тобом, мајке ти? Бизнис?
ВОЈКАН: Убили су човека!
БАША: Причај!
Пауза.
БАША: Онако сочно, за све паре, хоћу да ми се Лена
тресе од смеха, иначе те скидам с апанаже, па да
видим које ће позориште да ти игра та твоја срања.
И ко ће у њима да ти игра. (Лени.) Је ли, љубави, је
л’ тако? Е, тако...
Лена не одговара, само га тупо гледа празним погледом.
БАША: Лено, питам те нешто? Лено!!!
ВОЈКАН: Она је одваљена...

БАША: Ко, бре, Лена? (Лени.) Слушај, он ти вређа капацитет...
Лена почне интензивно да се смеје, неприродно, на
силу, као у инат Баши.
БАША: Е, јеси опичена...
ВОЈКАН: Ето, већ се смеје...
Баша Лени опали јак шамар. Она се најпре запрепасти, а онда нагло почне да плаче.
БАША: Е, тако. Сад је тужна. Причај!
ВОЈКАН: Који ти је...?
БАША: Хоћеш и тебе да одвалим?
ВОЈКАН: Башо...
БАША: Ја вас плаћам, а ви ме зајебавате! (Лени.) Ти да
зачепиш, знаш!
Лена је уплашена, престане да плаче и клима главом.
БАША: Видиш како слуша. Кученце моје... (Брише Лени
сузе.) Суза сузу стиже због једног шамарчића. ‘Ајде и ти мене да удариш, па смо квит. ‘Ајде, ‘ајде...
Лена уплашена, одречно клима главом.
БАША: ‘Ајде, бре... (Виче. Бесно.) ‘Ајде, ‘ајде, ‘ајде!!!
Лена у страху опали Баши шамар. Јак шамар. Тишина. Још једна дуга пауза. Војкан искапи пиће из
чаше и почиње причу.
ВОЈКАН: Током ванредног стања објавили су онај фото-робот убице...
БАША (Лени.): Пријало ти је, а? Онако, баш...
ВОЈКАН: Хоћеш да ти причам или нећеш!?
Баша леденим погледом гледа најпре у Војкана, а потом у Лену. Тренутак неизвесности, дуг као вечност.
А онда се насмеши.
БАША (Лени.): И...? Је л’ плаче Баша, а?
Лена мрдањем главом лево-десно потврђује да Баша
не плаче. У очима јој се још увек види страх.
БАША: Наравно да не плаче. Шамари из страсти се не
рачунају. Хајде, кез да види Баша, кез...
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Лена се насмеши.
БАША: Е, тако... Осмех љубави, осмех је на цени. Ево,
да Баша једну црту... (Војкану.) Биће и за тебе, да
мало подмажемо тај језик...
ВОЈКАН: Тај фото-робот убице био је исти ја...
БАША: Полако, полако... Да заузмемо позиције, одрадимо стимуланс... Од тебе хоћу свашта да чујем
вечерас...
Баша спрема три црте хероина на столу. Лена се
смеје. Баша ушмрка једну црту.
БАША: Е, тако... ‘Ајде, срце, сад ти.
Лена се нагне да ушмрка црту, али је тело не слуша
баш најбоље. Глава јој клоне на сто.
БАША: Чекај... Држи главу... Не дувај, него... Е, сад ћу
да те одвалим!
Лена одува хероин са стола, Баша се изнервира и развали је главом о сто.
БАША: М’рш, бре!...
Лена се онесвестила од силине ударца. Војкан јој прилази.
ВОЈКАН: Стварно претерујеш...
БАША: Где ћеш, бре, ти?
ВОЈКАН: Онесвестила се, крвари...
БАША: Чија је то риба? Је ли, Војкане, чија је то риба?
ВОЈКАН: Твоја...
БАША: Моја! Ја плаћам, ја јебем! Ја онесвестим, ја освестим!
Баша просипа по Лени пиће из флаше. Лена се буди,
боли је јер алкохол делује на рану. Пече.
ЛЕНА: Кретенчино садистичка...
БАША: Е, тако љубави, такву те волим, пуну живота...
ЛЕНА: Никада ти више нећу дозволити да ме удариш...
БАША: У, ал’ смо се еманциповали... (Окрене се ка Војкану.) Видиш ти, мој Војкане, у шта нас увалише ова
људска права и та срања...?

Лена вади из торбице мали дамски пиштољ. Војкан
то може да види, Баша не, јер је Лени окренут леђима. Војкан је запрепашћен. Хоће да упозори Башу.
ВОЈКАН (Лени.): Ти си полудела! Шта то радиш?!
БАША: Још мало па ће и кучићи почети да нас запишавају...
ВОЈКАН: Башо, она има пиштољ!
БАША: ... А ми нећемо смети ни чибе да им кажемо!
ВОЈКАН: Башо...!
БАША: Ни чибе, бре!
ВОЈКАН: Лена има пиштољ!
Баша се окрене ка Лени. Лена пуца у Башу. Баша гине
као у лошем партизанском филму, с високим степеном невероватне отпорности на метке. Ипак, последњи пуцањ га обори.
БАША: Е, тако...
У собу утрчава Крле, Башин телохранитељ. Лена
упери пиштољ ка њему, али је закаснила. Крле убија
Лену. Окреће се ка Војкану који је сада без текста.
Занемео је. Не може да верује шта се догодило. Дуга
пауза. Крле држи Војкана на нишану, а другом руком
проверава Башин пулс.
КРЛЕ (Баши.): Шефе!
ВОЈКАН: Је л’ га убила?
КРЛЕ (Војкану.): Боље би ти било да није...
ВОЈКАН: Зашто мени. Нисам ја ништа крив... (Показује
на Лену.) Она је...
КРЛЕ: Ви нисте нормални!
Напета ситуација. Војкан је у великом страху. Очекује пуцањ. Почиње да плаче.
ВОЈКАН: Ја сам покушао да га упозорим...
КРЛЕ: Нисте нормални!!!
ВОЈКАН: Немој, човече, молим те... Немој, бре!
Крле опали. Одједном се Баша засмеје, па устаје.
Војкан је премро од страха. Схвата да је жив.
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БАША: Крле, макни ту знојаву ручерду, голицаш ме...
КРЛЕ: Проверавам пулс... Рекли сте ми да морам да
будем уверљив...
БАША: Набио си ми палац у уво...
Војкан не може да верује шта се догодило. Не може
да дође до ваздуха.
ВОЈКАН: Јеботе...
КРЛЕ: Извините, шефе, морао сам да га држим на нишану па нисам гледао...
БАША: Што, да неће Војкан, можда, да извади свој
пиштољ?
Баша прилази уплашеном Војкану. Из унутрашњег
џепа Војкановог сакоа вади пиштољ.
БАША: И да га извади, чиме би га кокнуо, ћорцима?
КРЛЕ (Одједном се престрави.): Шефе, он је имао прави...
БАША: Прави...
КРЛЕ: Па ово је било опасно...
БАША: Ово је било екстра! (Војкану.) Пичко једна упишана...
Баша оставља Војканов пиштољ на сто поред троседа. Лена устаје.
ЛЕНА (Војкану, опонаша га.): “Нисам ја ништа... Она
је...” Стварно си пичка.
БАША: Усрô си се, а? Признај!
ВОЈКАН: Чука ми је стала...
КРЛЕ: А какав сам био, шефе?
БАША (Опонаша Крлета.): “Ви нисте нормални! Нисте
нормални!!!” Има у њему дара...?
ВОЈКАН: Зашто сте ми ово урадили?
ЛЕНА: У мене ништа немој да гледаш, ја нисам била
одушевљена идејом...
БАША: Што јес, јес... Опирала се...
ЛЕНА: Али, с обзиром на крај перформанса, није ми
жао...

ВОЈКАН: Лено, ја...
БАША: Стварно си испао сиса...
ВОЈКАН: Био сам ван себе...
БАША: Мислиш да само ти умеш да правиш позориште?
ВОЈКАН: Ово није позориште, ово је...
БАША: Муда су ти се, бре, накострешила, признај!
ВОЈКАН: Нећу ништа да признам...
БАША: Мени од тих твојих срања нису никад.
ВОЈКАН: Сереш!
БАША: Добро, кад моја Леница игра у њима, дешавају
ми се разни биохемијски процеси у пределу међуножја...
ЛЕНА: Баш ти хвала...
БАША: Нема на чему, љубави... (Показује Баши крваву
дуксерицу.) Види ово, специјални ефекти, вештачка крв, оригинал хероин, прецизна режија... Добар
сценарио... Знаш кад ћеш ти то да напишеш? Никад!
ВОЈКАН: Могао сам да умрем...
БАША: Не умире се баш тако лако... Видећеш...
Још једна непријатна пауза. Баша упорно гледа у
Војкана. Војкан склања поглед.
БАША: Хајд’ сад ти...
ВОЈКАН: Не мислиш, ваљда, после...
БАША: Мислим!
КРЛЕ: Шефе, он ће сад да прича оно кад су га хапсили...? Је л’ могу ја да слушам...?
БАША: Не може!
Крле разочаран одлази.
БАША: Е, тако... Што су ти аматери, чим им даш неку
епизоду, они одма’ крену да звездују, сви би у прваке...
Баша вади фасциклу из комоде и показује је Војкану.
БАША: Ако добро испричаш, чека те једно изненађење...
ВОЈКАН: Уговор?
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БАША: Уговор.
ВОЈКАН: Које позориште?
БАША: Прво прича.
ВОЈКАН: Кад си то завршио?
БАША: Има већ недељу дана...
ВОЈКАН: Па што тек сад...
БАША: Имао сам генералне пробе, за ово...
ЛЕНА: Две дневно!
ВОЈКАН: Је л’ то уговор за овај мој нови комад?
БАША: Тај, тај...
ВОЈКАН: А ко режира?
БАША: Причај!
ВОЈКАН: Шта ми радиш данас... Дупе ми помераш.
Војкан испије пиће, па почне да прича причу.
ВОЈКАН: Током ванредног стања, када су убили премијера, објавили су онај фото-робот убице који је био
исти ја. Плава коса, раздељак, браон очи, ленонке –
од тада носим сочива – моја риба кад га је видела...
БАША: А с којом си рибом тада био?
ВОЈКАН: Није битно за причу...
БАША: Рибе су увек битне... Глумица? Лено, то је нека
твоја колегиница са факса...
ЛЕНА: Ја сам студирала у Новом Саду...
БАША: Сви се ви знате...
ВОЈКАН: Дакле, та моја тадашња риба, небитна за причу,
каже ми кад је видела на ТВ-у фото-робота, “овај кô
тебе да су сликали”. А стварно, човече... У додатном
опису био је висок 182 цм! Моја висина! То је, наравно, била навлакуша, погрешан траг, да се убице
опусте, и то у нормалним земљама сви знају, али
не и полицајци у Димитровграду...
ЛЕНА: Какви сад полицајци у Димитровграду...?
БАША: Слушај, укапираћеш...

ВОЈКАН: Хоћете ли ви да ме пустите да причам причу,
или ћете ме прекидати сваки час...
БАША: Лено, пусти човека да прича...
ВОЈКАН: Током тог ванредног стања имао сам премијеру
у Бугарској, у Софији, у Театру зад каналом, радио је
неки њихов млади редитељ, Елин, заборавио сам му
презиме. Због тог срања с ванредним стањем, одем
ја до управника мог позоришта и замолим га да ми
напише неки путни налог, као да идем да промовишем савремену српску драму, само да имам неки
папир и он ми то среди. У том мом комаду, који се
радио у Бугарској, један од главних ликова зове се
Дуче, по мом куму из Паланке, коме сам обећао
да ћу да га водим на премијеру кад се буде радио
комад, па најпре свратим до њега, тамо преспавам
и ујутру наставимо ка Софији. Негде код Димитровграда, на два километра од границе, заустави
нас полицијска патрола. Како сам им дао документа,
тако су се нешто узмували. Личио сам на фото-робота, моја лична карта била је тада са земунском
адресом и већ сам био печен. Док ме је један вадио
из кола, други је облачио панцирни прслук. Људи,
кад су почели да ми растурају ауто, тапацирунге,
да ме окрећу, претресају... Држи онај пајкан откочену пушку ка мени, не зна се ко се више усрао, он
ил’ ја. Њему грашке зноја по челу, овај други копа
по ауту, што им ја више објашњавам да имам путни налог позоришта, да идем да промовишем драме, да имам премијеру, све сам му сумњивији. Већ
је видео чварке на раменима, унапређење! Долазе
два инспектора из Пирота, трпају мене у мој ауто,
Дучета у други и возе нас назад ка Пироту. Успут,
пита мене овај инспектор где сам био у тренутку
убиства премијера. Ја се сетим да сам био у штампарији, због плаката за Диренматове “Физичаре”,
који су тада били пред премијером... Јеботе, као да
га псујем, Фридрих Диренмат, мисли зајебавам га,
држи руку на обарачу. Пита ме да ли неко може то
да потврди, ја му кажем може управник позоришта
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и он то запише. Е, сад замисли да мене неко зове телефоном из пиротске полиције, да сам ја управник,
и да ми каже: “Овде инспектор из пиротску полицију, ми смо у’ватили једног који каже да је писац,
а ми мислимо да је убица премијера, а он каже да
ви можете да потврдите његов алиби...”, ја бих био
убеђен да ме неко зајебава и рекô бих, “Лаже, убијте га!”. Мислим, стварно је блесава ситуација... Не
знам да ли знате како изгледа пиротска полиција,
то је омања зграда са дугим уским ходником, где
десно од улазних врата постоји клупа за ухапшене, а то смо Дуче и ја, а лево је један сто и ту седи
дежурни полицајац од 100 кила, поред неког црно-белог телевизора из 19. века. Нема човека који
није изашао на ходник да нас погледа, сви су се
нешто узмували, кад онај дебели устаде и поче да
ућуткује остале, па појача ТВ. То је, веровали или
не, био онај дан кад су ухапсили убицу, али, ако се
сећате, прва изјава представника владе била је да
је ухваћен убица премијера, а нису му помињали
име. Јеботе, дупе ми се ознојало у тренутку. Шта
су ови из пиротске полиције јавили овима у Нишу,
а шта су тек ови из Ниша јавили онима у Београду,
ови влади... Свастикин бут, чист Нушић! Дуче, мртав ‘ладан. Ја му, онако успаничен, кажем, “Човече, видиш ли ти у шта се изродило ово срање”, а он
ће мени, “Мајкетига, јеси ли се возио некад с хеликоптер? Ниси. Е, сад ће се возимо с њега за Београд”. Кретен флегматични... Уто, излази инспектор из канцеларије, иде ка нама, десет корака дугих
као вечност, приђе нам, врати документа, мобилне,
каже да је то била рутинска контрола и да можемо
да идемо, а Дуче га пита где има добро да се једе у
Пироту, јер је он гладан! Е, тад сам пукô! “Дај, бре,
да изађемо из ове јебене земље у другом стању, па
ћемо у Бугарској да једемо, у првој кафани на коју
наиђемо, са шоферима... Само да емигрирамо...” Е,
сад, за ову причу важно је да сам током претреса
схватио како сам код Дучета у Паланци заборавио

капут и пошто је био март, било је хладно, ја сам
покушао да јавим Елину да ми набави неки капут
тамо у Софији, да се не бих смрзô, али пошто нисам
имао довољно новца на рачуну за међународни позив, јавио сам девојци да позове Елина од куће и да
му каже да ми набави капут. У том тренутку Елин
и моја девојка се не познају. Стигнемо ти Дуче и ја
у Софију негде предвече, Елин нас чека, пожурује
нас на генералну, а ја га, онако како сам изашао из
аута, питам да ли ми је набавио капут. Он ме гледа
и ћути. “Је л’ те звала моја девојка?”, питам. “Јесте.”
“И, јеси ли ми набавио капут?”, на шта ће он онако прилично збуњен, “Ја нисам знао да сте ви Срби
тако еманциповани...” Па дај, јеботе, какви еманциповани Срби, шта је, бре, ово, хапсило ме, Елин
прича глупости, је л’ ово скривена камера! Полудео сам... Елин види да сам бесан и каже, “Добро,
хајде да одемо у апотеку да купимо капут.” “Какву
апотеку?” “Ево, ту има једна близу...” “Човече, мени
треба капут, то се не продаје у апотеци”, а он ће мени, “Хајде, кажи то на енглеском”. Срби и Бугари се
договарају на енглеском, последње време дошло...
“I need a coat”, изразим се ја панбалкански, а он ће
мени, онако с евидентним олакшањем, као да му је
камен од две тоне пао са срца, “А, палто!” Палто?
“Па шта је капут на бугарском?”, питам. А он ми
каже “Кондом!”. Е, сад, можете ли ви да замислите
тај дијалог између њега и моје девојке, она га зове
и каже му да сам ја пошао у Софију и да сам, како
он разуме, заборавио кондоме, па га молим да ми
их купи. Она зна да ћу ја свакако да јебем нешто у
Бугарској, али да ме заштити, из љубави...
Баша се заценио од смеха. Смеје се и Лена.
БАША: Зар није генијална прича!?
ЛЕНА: Јесте...
БАША (Војкану.): То је за драму, сероњо, то да пишеш...
(Лени.) Је л’ би ти играла у тој представи, а?
ЛЕНА: Шта да играм, инспектора?
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БАША: Не, бре, његову девојку...
ЛЕНА: Једну реченицу...?! Прича је добра, али...
БАША: Ниси је чула до сада?
ЛЕНА: Рекла сам ти да нисам...
БАША: Е, тако...?
Баша узме даљински од ТВ-а и ДВД-а. Пусти их. На
ТВ-у, који ми не видимо, иде слика коју прати аудио
запис, који чујемо. Чује се Војкан како прича и Лена
како се смеје.
ВОЈКАНОВ ГЛАС: “Човече, мени треба капут, то се не
продаје у апотеци”, а он ће мени, “Хајде, кажи то
на енглеском”. Срби и Бугари се договарају на енглеском, последње време дошло... “I need a coat”,
изразим се ја панбалкански, а он ће мени, онако с
евидентним олакшањем, као да му је камен од две
тоне пао са срца, “А, палто!” Палто? “Па шта је капут на бугарском?”, питам ја њега. А он ми каже,
“Кондом!”...
Војкан и Лена су запрепашћени. Баша заустави ДВД.
БАША (Лени, опонаша је.): “Какви сад полицајци у Димитровграду...?” Је ли?
ЛЕНА: Молим те...
БАША: Хоћеш да премотам мало напред...?
ЛЕНА: Нема потребе...
Баша премота траку и пусти даље. Чују се Лена и
Војкан како уздишу, воде љубав.
БАША: Има онај део где му говориш, “Јеби ме, Војкане, јеби ме, јеби ме...!”, али не знам тачан тајм код.
Да га пронађемо?
ВОЈКАН: То је било само једном...
БАША: Довољно за цео живот...
ВОЈКАН: Били смо пијани...
БАША: Па ти што пијеш кад ће да ти шкоди...
ВОЈКАН: Чекај, смири се...
БАША: Све сам ти средио, неталентовани скрибоману...

ВОЈКАН: Дај, немој да се вређамо...
БАША: Све! И представе, и награде, и критике...! Знаш
шта ми је о теби рекао онај ваш педерски главосеча од кога вам се у том вашем усраном позоришту
тресу гаће? Да си куртон од писца! Капут!
ВОЈКАН: Мени је рекао...
БАША: Оно што сам му ја рекао да ти каже. Е, тако! И
није било јевтино... Могао си да јебеш коју хоћеш
глумицу, али не, њему дупе зинуло за моју Лену...
ЛЕНА: Ја...
БАША: Ти да ћутиш, курво. Ни реч!
Баша устаје, иде ка Војкану.
БАША: Не знам само кога прво да убијем, тебе или њу.
Ти си лепо васпитан, ти би рекао да даме имају
предност, а ја сам, ето, простак, па ћу прво тебе...
ВОЈКАН: Немој, Башо, то је само риба...
ЛЕНА (Војкану.): Кретену!
БАША: То је моја риба!
ВОЈКАН: Молим те, бре...
БАША: Умукни!
Безмало, déjà vu. Само, овај пут сви би хтели да убију
писца... Баша набије цев пиштоља Војкану у уста.
Лена узима са стола Војканов пиштољ. Пуца у Башу. Овај пада мртав.
ЛЕНА (Бесна, опонаша Башину узречицу.): Е, тако!
Војкан крене ка Лени, али она окрене пиштољ ка њему.
ВОЈКАН: Лено...
Лена би да пуца, али не може. Бесна је, црвена у лицу, на ивици суза. У собу утрчава Крле и убија Лену.
Окреће се ка Војкану који не може да верује шта се
поново догодило. Дуга пауза. Крле држи Војкана на
нишану и другом руком проверава Башин пулс.
ВОЈКАН: Крле, је л’ ово сад стварно?
Краткотрајни мрак
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У мраку се чује пуцањ. Војкан, који ће ускоро бити
неко други, устаје, осветљен је, пресвлачи се за следећу сцену.
ВОЈКАН КОЈИ ЋЕ УСКОРО БИТИ НЕКО ДРУГИ: Нисам стигао да чујем одговор. Мада, када ми се крв разлила по лицу, заједно са парчићима лобање и мозга,
било ми је све јасно. Овaj пут било је стварно, онолико колико нешто заиста може да буде стварно.
Крле је био потпуно сјебан. Изгубити муштерију
коју обезбеђујете, у његовом послу није баш популарно. И то какво чувано лице. Усрао се. Вредело
је живети за тај тренутак страха на његовом лицу.
Истини за вољу, вредело је живети и за тај уговор.
Да ми је знати које је позориште... Да је сачекао,
видели бисмо заједно. Дао би му и хонорар. Мени
је била довољна премијера. Јебеш хонорар. Али, то
је сића за њега... Не вреди, зајебао сам се... У правом смислу те речи...
Крај првог сна.

ДРУГИ САН
Болничка соба. У кревету лежи Лазар, тридесетогодишњи глумац, власник приватног позоришта “Пећина”. На инфузији је, повезан на апарат који му мери
крвни притисак, откуцаје срца и друге важне животне функције. Лице му је изобличено од батина које је
недавно добио. У коми је. Неко би рекао – у дубоком
сну... Поред кревета седи Јован, тридесетогодишњи
инспицијент приватног позоришта “Пећина”. Изненада, звукови са апарата за праћење Лазаревих
животних функција почињу да се убрзавају. Све су
бржи и јачи звукови живота. Лазар се буди. Фуриозно буђење, као из кошмара. Јован је узбуђен, срећан и
забринут.
ЛАЗАР: Сањао сам...
ЈОВАН: Лазаре!

ЛАЗАР: Сањао сам да сам мртав!
ЈОВАН: Жив си, Лазаре, жив!
ЛАЗАР: Где сам?
ЈОВАН: У болници...
ЛАЗАР: Шта ћеш ти овде?
ЈОВАН: Смири се, све ћу ти објаснити...
ЛАЗАР: Изгледало је тако стварно...
ЈОВАН: Шта је изгледало стварно?
ЛАЗАР: Смрт.
Звукови са апарата за праћење Лазаревих животних
функција сада су већ забрињавајуће убрзани и гласни.
ЛАЗАР: Боли ме...
ЈОВАН: Молим те, немој да се напрежеш...
ЛАЗАР: Где је Дамјан?
ЈОВАН: Мораш да се смириш...
ЛАЗАР: Шта је с Дамјаном, Јоване? Зашто он није овде?
ЈОВАН: Не смеш да се помераш...
ЛАЗАР: Где је Дамјан? Где је?
ЈОВАН: Молим те, попуцаће ти конци...
ЛАЗАР: Нећу тебе, хоћу Дамјана...
ЈОВАН: Немој то да ми радиш...
ЛАЗАР: Зови Дамјана! Где је Дамјан?
Звукови живота са апарата све јачи, сада већ у критичном ритму. Заглушују.
ЈОВАН: Нема Дамјана, Лазаре! Убили су га!
ЛАЗАР: Лажеш!
ЈОВАН: Мртав је Дамјан!
ЛАЗАР: Лажеш!!!
ЈОВАН: Мртав!!!
Одједном престаје ритмичан звук апарата за праћење
животних функција. Уместо њега, у сличном интензитету, одзвања гласан звук пиштања. На апарату
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се види равна линија. Јован је ван себе од страха и
забринутости. У паници дозива медицинско особље.

ЈОВАН: Сестро!
Улази медицинска сестра, лепа тридесетогодишњакиња.
МЕДИЦИНСКА СЕСТРА: Докторе, соба 25! Реанимација!
Медицинска сестра излази.
ЈОВАН: Лазаре! Немој, молим те, немој!
Улазе сестра и дежурни доктор, сувоњав, разбарушен
и прилично нервозан старији човек. Доктор помаже
медицинској сестри да гура апарат за дефибрилацију.
Кад комуницира са доктором, медицинска сестра га
све време гледа у лице. И он њу.
ДОКТОР: Господе Боже, који је ово по реду вечерас?
МЕДИЦИНСКА СЕСТРА: Девети. (Непријатно јој је што
јој доктор помаже у гурању апарата за дефибрилацију.) Докторе, могу ја то сама.
ДОКТОР: Нека, ви спремите air way. (Јовану.) Молим
вас, одмакните се. (Медицинској сестри.) Сестро...!
Медицинска сестра ставља Лазару air way у уста,
а доктор узима папучице дефибрилатора и ставља
их Лазару на грудни кош.
ДОКТОР: Пали!
Лазарево тело одскаче од струјног удара. Поново се
чују откуцаји срца.
ДОКТОР: Дише ли?
МЕДИЦИНСКА СЕСТРА: Дише. Пулс и притисак су у реду. Интубација?
ДОКТОР: Нема потребе, стабилан је. Хвала вам, сестро.
Дајте ми историју болести пацијента.
МЕДИЦИНСКА СЕСТРА: Њега води доктор...
ДОКТОР: Знам, знам ко га води... Због њега имам пуне
руке посла вечерас. Слободни сте.
Медицинска сестра покрива ћебетом Лазара преко груди, даје доктору Лазареву историју болести

и излази. Доктор гледа у историју болести. Нешто
бележи.
ДОКТОР (Читајући историју болести.): Е, колега, колега...
ЈОВАН: Хоће ли бити добро?
ДОКТОР (Окрене са ка Јовану. Гледа Јована у лице.): Молим?
ЈОВАН (Јовану је непријатно зато што доктор “буљи”
у њега.): Зашто ме тако гледате?
ДОКТОР: Зато што не чујем добро, имам оштећен слух.
ЈОВАН (Гласно, скоро да виче.): Хоће ли бити добро?
ДОКТОР: Не морате да вичете. Довољно је да ме гледате у лице. Умем да читам с усана.
ЈОВАН (Гледа доктора у лице.): Хоће ли...?
ДОКТОР: За сада је добро, мада, како је опсервиран...
ЈОВАН: Како то мислите?
ДОКТОР: Пацијент је синоћ примљен у болницу?
ЈОВАН: Шта није у реду с његовим лечењем?
ДОКТОР: У колико је сати примљен у болницу?!
ЈОВАН: Нисте ми одговорили...
ДОКТОР: Нисте ни ви мени!
Доктор изнервиран баци историју болести и крене
ка излазу. Јован му, после краће паузе, ипак одговори. Гласно, зато што га доктор није гледао у лице.
ЈОВАН: Око девет!
Доктор стане, окрене се ка Јовану, погледа га.
ДОКТОР: Извините, ово ми је треће дежурство заредом...
ЈОВАН: Извините ви...
Доктор прилази месту где је бацио историју болести, скупља папире.
ДОКТОР: Људи ми умиру као мушице, а историје болести су непотпуне...
ЈОВАН: Помоћи ћу вам, колико могу...
ДОКТОР: Морате ми рећи све... Ви сте му пријатељ?
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ЈОВАН: Били смо јако блиски.
ДОКТОР: Били?
Пауза. Јовану је тешко да одговори на ово питање.
ЈОВАН: Једно време...
ДОКТОР: Ово му је прво буђење из бесвесног стања?
ЈОВАН: Да.
ДОКТОР: Фрактура лобање, нагњечење грудног коша,
поломљена ребра, бутна кост... Рендгенски снимци су ту, али без скенера...
ЈОВАН: Рекли су да не ради. Ја сам понудио да га одведемо у приватну клинику...
ДОКТОР: Проблем је транспорт, с обзиром на број повреда... Ништа више не ради... Ни људи, ни техника, дође ми да заспим као он...
ЈОВАН: Нисте једини...
ДОКТОР: Овде пише повреда на раду? Где он ради?
ЈОВАН: У позоришту.
ДОКТОР: У позоришту?! Па како...?
ЈОВАН: Публика...
ДОКТОР: Молим?
ЈОВАН: Пребила га је публика.
ДОКТОР: Где?
ЈОВАН: На сцени. У трећем чину. Штимунг 12. Звучни
ефекат 6.
ДОКТОР: Не морате ићи толико у детаље...
ЈОВАН: То ми је професионална деформација. Ја сам
инспицијент.
ДОКТОР: А он?
ЈОВАН: Глумац и власник позоришта “Пећина”.
ДОКТОР: Пећина?! Па то је онај Лазар...
ЈОВАН: Тај...
ДОКТОР: Боже, шта су му урадили... Ни рођена мајка
га не би препознала...
ЈОВАН: Она га сигурно не би препознала...

ДОКТОР: Како то мислите?
ЈОВАН: Није битно.
ДОКТОР: Можда јесте...
ЈОВАН: Њега су се родитељи одрекли!
ДОКТОР: Зашто?
Пауза.
ЈОВАН: Због његовог начина живота...
ДОКТОР: Да, да... Разумем.
ЈОВАН: Имате разумевање за то!?
ДОКТОР: Не, али могу да схватим...
ЈОВАН: Ја не могу!
ДОКТОР: Због вашег начина живота...
ЈОВАН: Не само због тога!
Пауза.
ДОКТОР: Ви сте успели да... Мислим, избегли сте инцидент...?
ЈОВАН: Њих су тукли, мене нису дирали.
ДОКТОР: Необично...
ЈОВАН: Ништа необично за позориште. Тамо се зна ко
је на сцени, а ко иза сцене...
Пауза.
ДОКТОР: Рекли сте “њих”?
ЈОВАН: Њега и његовог партнера...
ДОКТОР: И он је у болници?
ЈОВАН: Да.
ДОКТОР: Овде на интензивној?
ЈОВАН: Он је мртвачници. Умро је пре неколико сати.
ДОКТОР: И они су били блиски?
ЈОВАН (Унесе му се у лице, скоро љутито.): Зашто ми
стално постављате таква питања? Какве то има везе
с историјом болести?
ДОКТОР: Има, с његовим стањем!
ЈОВАН: Срам вас било! Скривате свој воајеризам иза
белог мантила, гори сте од жуте штампе...!
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ДОКТОР: Ако су били блиски на начин који је везан за
његово животно опредељење, и ако се он поново
пробуди из коме, не смете му никако рећи да му је
партнер преминуо.
ЈОВАН: Зашто?
ДОКТОР: То сазнање могло би да буде фатално за њега
у оваквом стању!
ЈОВАН: Докторе... (Не зна како да заврши реченицу.)
ДОКТОР: Надам се да га се нисте и ви одрекли, због његовог избора!
ЈОВАН: Хоће ли се он поново пробудити?
ДОКТОР: С обзиром на све, не бих могао да дам поуздану прогнозу... Ако приметите било какву промену
стања, зовите ме. Лаку ноћ.
Доктор изађе. Јован наслони главу на Лазареве груди. Рида.
ЈОВАН: Извини... То је било јаче од мене... Извини, молим те....
Краткотрајан мрак
Светло. Затичемо Јована и Лазара у истој позицији, као пре неколико тренутака. Наспрам кревета, у столици, седи Радмила, старија, лепо обучена
госпођа, дискретно нашминкана, има уредну и одржавану косу, која је очигледно фарбана јер се не види
ниједна седа влас којих та жена, прерано оседела, има
на претек. Она има хладан израз лица, али испод те
мртвачке маске крије се некаква чудна емоција. Све
је у том изразу помешано – емпатија и хладнокрвност, љубав и мржња, задовољство и бол... Јован је
још увек не примећује зато што му је глава наслоњена на Лазареве груди.
РАДМИЛА: Ви сте, дакле, тај због кога је мој син страдао.
Јован се прене. Изненађен је, што због, за њега, несхваљиве Радмилине појаве, што због сазнања да је то
Лазарева мајка.

ЈОВАН: Госпођо, ја вас не познајем...
РАДМИЛА: Ни ја вас...
ЈОВАН: ... Али ако сте ви то што кажете да јесте...
РАДМИЛА: Јесам...
ЈОВАН: ... Ви сте последња особа која треба да буде овде
у овом тренутку!
РАДМИЛА: А ви?
ЈОВАН: Молим вас да изађете. Зваћу сестру, зваћу доктора!
РАДМИЛА: Узалуд...
ЈОВАН: Сестро!
РАДМИЛА: Не чују вас, заузети су оживљавањем...
Радмила почиње да се смеје. Није то грохотан смех. То
је смех жене која се радује сусрету са вољеним бићем,
али и страхује због тог будућег догађаја. Смехом побеђује напетост.
РАДМИЛА (Кроз усиљен смех.): Оживљавањем....
ЈОВАН: Како можете да се смејете...
РАДМИЛА (Одједном престане да се смеје.): “Све има
своје лице и наличје. У лице се верује, у наличју
се ужива!”
Јован је изненађен.
ЈОВАН: Ви сте гледали ту представу?
РАДМИЛА: Не... Ја не идем у позориште, откако је Лазар отишао.
ЈОВАН: Али како знате текст?
РАДМИЛА: Ту драму је написао пре десет година.
Ова информација била је заиста велико изненађење
које је код Јована створило некакво чудно олакшање,
али и узнемирење.
ЈОВАН: Пре десет година!?
РАДМИЛА: Пре него што је побегао с тим маторим редитељем у Београд.
ЈОВАН: Јесте ли ви сигурни у то?
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РАДМИЛА: То нам је оставио уместо опроштајног писма, мом покојном мужу и мени.
ЈОВАН: Чекајте, говоримо о истој драми. То је прича...
РАДМИЛА: ... О двојици заљубљених мушкараца који
се, након силних перипетија, које махом потичу од
родитеља, венчавају у цркви.
ЈОВАН: У трећем чину. Штимунг 12. Звучни ефекат 6.
РАДМИЛА: Лоша драма с трагичним последицама.
ЈОВАН: Он није био писац, био је глумац. Добар глумац.
РАДМИЛА: Имао је дугогодишње искуство...
ЈОВАН: Лагао вас је зато што вас је волео...
РАДМИЛА: И престао је да нас лаже зато што је волео
себе више од нас.
ЈОВАН: Зар то није нормално?
РАДМИЛА: Зар није нормално да знаш све о своме сину, да сањаш како га изводиш на прави пут, правиш свадбу, чуваш унуке... Тај човек је могао отац
да му буде.
ЈОВАН: Лазар није волео Кристијана...
РАДМИЛА: Побегао је с њим!
ЈОВАН: Зато што му је то био једини излаз.
РАДМИЛА: Зашто сте му то урадили? Сви ви! Ви...!
Пауза.
ЈОВАН: Кристијан је “Пећину” основао због Лазара. Он
је једини веровао у њега и када је трећи пут пао на
пријемном. Знао је да га Лазар не воли, али веровао
је да ће му, из поштовања, бити веран до краја живота. Срце му је препукло када нас је први пут видео
заједно. Мислио сам да је то та страст која може да
оправда сваки поступак. Страст због које вреди повредити човека који воли последњи пут у животу.
РАДМИЛА: Опростите, али ја вам, као бивши професор књижевности, морам рећи да сте у литерарном
смислу врло патетични, а као жена лекара рећи ћу
вам да сте у физичком смислу врло неповређени.
Генерално, баш сте неуверљиви.

ЈОВАН: Нисам ја био на сцени, већ иза сцене и гледао их.
РАДМИЛА: То је посао инспицијента, да пази на глумце.
ЈОВАН: Ви ипак знате ко сам ја. Јован вам је причао о
мени?
РАДМИЛА: А да ли је посао инспицијента да прави протокол за премијеру?
ЈОВАН: Молим?
РАДМИЛА: Ви сте на премијеру позвали те људе који су
их пребили, зар не?
ЈОВАН: Како се усуђујете...?!
РАДМИЛА: Били сте љубоморни.
ЈОВАН: Шта ви знате о томе!?
РАДМИЛА: Мислили сте да је ту драму написао због
Дамјана.
ЈОВАН: Причате глупости...!
РАДМИЛА: Убиство није било део вашег плана...
ЈОВАН: Престаните да причате глупости...
РАДМИЛА: Али оно се догодило! Полиција ће их наћи.
И они ће им рећи ко их је позвао да први пут у животу оду у позориште!
ЈОВАН: Глупости...
Пауза.
ЈОВАН: Две године сам га молио да продамо позориште
и одемо негде из ове усране, хомофобичне земље...
Желео сам да имамо оно што имају људи који се воле
за цео живот. Цео живот! Он то није хтео. Правдао
се да није могао да остави позориште због гриже
савести коју је осећао према Кристијану. Лагао ме
је зато што ме није волео! А Дамјана је пристао да
ожени. И то у позоришту. Дамјан је могао да има
све, а ја ништа. Зато што је он глумац, а ја обичан
инспицијент... Лазар ће се пробудити. И ја ћу му
све објаснити. И он ће ми опростити. Лазар ће се
пробудити...
РАДМИЛА: Лазар се неће пробудити.
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Краткотрајни мрак
Након краткотрајног мрака затичемо Јована ослоњеног на кревет, у истој пози у којој је био док је
ридао након разговора с доктором. Лазар, који ће
ускоро бити неко други, стоји поред Дамјана. Држе
се за руке, као да су пред олтаром. Поред Лазара су
Радмила и Доктор. Насмејани и поносни како то
могу да буду само мајка и отац на синовљевом венчању. Једнолични звук апарата за праћење животних функција литургијски одзвања кроз овај свети
простор.
ЛАЗАР КОЈИ ЋЕ УСКОРО БИТИ НЕКО ДРУГИ: Мој отац је
од малена имао оштећен слух. Шарлах, погрешно
лечење, прегореле бубне опне... Зато је цео живот
посветио лечењу других, колеге га нису волеле јер
није имао длаке на језику и зато што није трпео
ничију површност, посебно не површност оних
од којих зависе људски животи. Недостатак слуха
компензовао је тиме што је умео да чита људима с
усана док говоре. Кад год бих желео да му кажем
нешто тајно, у неком великом друштву, само бих
без гласа отварао уста, обликовао вокале, а он би
ме разумео. Био је мој суперхерој с тајним моћима.
Мислио је да зна све моје тајне. Када сам побегао с
Кристијаном, није могао да издржи сва та оговарања
и ликовања... Људи су шапутали, страсно, како то
иначе раде у тим малим градовима, мислили су да
их не чује, али он им је читао мисли с усана. Није
прошло ни пола године од мога одласка, а мој отац
је извршио самоубиство. Месец дана након његове смрти умрла је и моја мајка. Од туге. Има томе
већ десет година...

Крај другог сна

ТРЕЋИ САН
Киша. Небо се са земљом спојило. Кафана поред реке.
Сва је некако крива, склепана од чворноватог дрвета,
задимљена, замазана, засмрђена и омалена. За шанком стоји ћопави Стојак, власник, сређује ракијске
чаше, за једним столом седе две курве, Кристина
и Славка, а за другим пијаница Милан, који спава.
Сви су тридесетогодишњаци. По одећи коју носе може се закључити и време радње, друга деценија двадесетог века. А и ако не може, није битно. Убрзо ћемо сазнати да се радња одвија одмах након Великог
рата. Одједном, зачује се јака грмљавина. Стојак се
препадне, тргне и са дрвеног пладња му попадају ракијске чаше и поломе се.
СТОЈАК: Е, што празне не падосте, него пуне...
Звук грмљавине и ломљаве чаша пробуди Милана.
Стојак сређује лом, па гледа кроз прозор.
МИЛАН: Господе Боже...
СТОЈАК: Јебем ти време...
МИЛАН: Стојаче, јесам ли ја то жив?
СТОЈАК: Ваљда...
МИЛАН: Сањао сам да сам мртав.
СТОЈАК: Како је кренуло, можда ти се снови брзо и остваре... Ал’ пре него што цркнеш, рачун да измириш.
Цео дан пијеш, а не плаћаш…
МИЛАН: Што, јесам ли ти некад остао дужан?
СТОЈАК: Ниси, ал’ за све постоји први пут…
МИЛАН: Изгледало је тако стварно.
СТОЈАК: Шта то?
МИЛАН: Смрт.
СТОЈАК: Веле да се људима од страха пред смрт дигне…
Завири, дер, у гаће да видимо и то чудо…
Стојак се усиљено смеје.
МИЛАН: Марш, бре, стоко ћопава… Дај ракије!
СТОЈАК: Иде, иде...
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Стојак носи ракију Милану и загледа кроз прозор.
МИЛАН: Шта си бленуо у тај прозор кô да ће ти неко
ногу донети?
СТОЈАК: Гледам, бре, стуштило се над главама, говна
падају, а нико да уђе у кафану.
МИЛАН: Немају људи пара. Шта овде пише (Показује
на таблу која виси у кафани.), “Џаба грејање јок!”.
СТОЈАК: Јебем ти народ који ни за ракију нема.
МИЛАН: Немају ни они у вароши преко реке, а камоли ове наше гоље. Шта би ти ‘тео, рат само што се
свршио....
СТОЈАК: А да је прошле недеље почео још један, не бисмо знали. Ево, лађе нема већ пет дана...
МИЛАН: Бога ти молиш да лађа ни данас не дође, да ти
газда Јеврем поручи још коју туру у кафани...
СТОЈАК: Да ми није тебе и њега, могô би’ одма’ да затворим.
(Улази Јеврем. Шездесетогодишњак, добростојећи
локални трговац.)
МИЛАН: Ми о вуку, а вук на врата...
СТОЈАК: Добро вече, газда Јевреме.
ЈЕВРЕМ: Које црно добро вече?
МИЛАН: И данас нема лађе?
ЈЕВРЕМ: Нема. Сва ће ми се роба укварити…
СТОЈАК: Цццц...
ЈЕВРЕМ: А ти се насекира, а?
СТОЈАК: Страшно је то кад се не зна за ред.
ЈЕВРЕМ: Немој срати, Стојаче, кад год лађа касни, теби ћист ћар...
МИЛАН: Е, баш смо о томе причали...
СТОЈАК: Причали и препричали...
ЈЕВРЕМ: Има право човек. (Стојаку.) Брзо дај ракије
овамо.
МИЛАН: Поскочи! (Смех.)
Стојак доноси нову туру ракије.

МИЛАН: Стојаку се, газда Јевреме, ови ратови, вала,
двапут исплате: што од шверца, што од кашњења
лађе. Требало би га за јаја обесити насред вароши,
кô ратног и поратног профитера.
КРИСТИНА: Што за јаја?
СЛАВКА: Ваљаће, ко не зна за боље.
Славка и Кристина се смеју.
СТОЈАК: Нисам ја крив што је мене мајка сакатог родила па ме неће у војску. Ако не могу да ратујем,
могу барем да радим.
ЈЕВРЕМ: Подјебава то, мој Стојаче, Милан мене, а не
тебе. Њему моја трговина вазда смета и сметаће.
МИЛАН: А шта ми је друго преостало, него да подјебавам...
КРИСТИНА: Да јебеш!
МИЛАН: ‘Ајте вас две, доста вам је што вам ракију плаћам.
СЛАВКА: Зарђаће нам алатке.
КРИСТИНА: Бог да поживи нашег газда Јеврема.
ЈЕВРЕМ: Нека, није ми сад до тога. Може сваки час да
наиђе лађа. Дај и њима ракије, Стојаче.
Стојак носи ракију Кристини и Славки, па угледа
неког кроз прозор.
СТОЈАК: Ево ти Перке, дошла у инспекцију.
МИЛАН: Е, јебаћу јој све живо, само ли у кафану ногом крочи.
СТОЈАК: ‘Де сме, јадна. Поплавео си је, вала, нема где
више нову масницу да јој прикачиш.
ПЕРКА (Чује се споља како дозива.): Милане, кућо моја,
деца ће ти лице заборавити!
ЈЕВРЕМ: Стварно, бре, Милане, иди до куће, преспавај
једну ноћ, неће ти круна с главе спасти.
МИЛАН: Нећу! (Стојаку.) Дај ракију!
ПЕРКА (И даље се чује споља како виче.): Курве ће ти
кућу расточити, мој Милане, муко моја.
СЛАВКА: Е, ништа ми теже него кад ме овако бадава
неко куне.
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КРИСТИНА: Што јој не кажеш да ти то...
МИЛАН: Ћут’ вас две! Је л’ вас плаћам?
КРИСТИНА: Плаћаш.
СЛАВКА: Ал’ бадава.
ПЕРКА (Сад већ споља запомаже.): Мој Милане, јабуко моја...
ЈЕВРЕМ: Пресвиснуће жена...
СТОЈАК: Кисне, бре, дај да је бар уведемо...
МИЛАН: Стојаче, и за њу ти ракију плаћам. Не сери!
СТОЈАК: Тебе, Милане, ако је гелер међу ноге осакатио,
није у главу. Реци јој барем од чега си у рату страдô,
биће јој лакше.
МИЛАН: Нек’ цркне, нек мисли да могу. (Викне кроз прозор.) М’рш кући, Перка, да ти ја не устајем! (Курвама.) Славка, Кристина, како беше она наша? Ал’
јако, да не чујем кучку, а да кучка чује!
СЛАВКА: Јебо песму, Милане, серем ти се у ракију.
МИЛАН: Певај!!!
КРИСТИНА: Уста пуста, мој Милане.
СЛАВКА: Има ли некога у овој вукојебини да му се диже?
КРИСТИНА: Да ме стисне уз тарабу, да закитим косу…
СЛАВКА: Да ми сисе раздрљави и стомак забалави…
КРИСТИНА: Где сте, алави, нико да навали?
СЛАВКА: Тек посекле стрњике, крајпуташи, поточари...
КРИСТИНА: Ој, мудоње, ој, рогоње...
СЛАВКА: Дркаџије, рабаџије...
КРИСТИНА: Бркати и сакати...
СЛАВКА: Официри, полицајци...
КРИСТИНА: Млатокурци, колац Турци…
КРИСТИНА: Гробља многа што су никла…
СЛАВКА: Да би жене на пост свикла…
КРИСТИНА: Стоваришта и ђубришта…
СЛАВКА: Пепелишта од огњишта…
КРИСТИНА: Стералишта, страдалишта...

СЛАВКА: Подрумчине, таванчуге...
КРИСТИНА: Ходничине…
СЛАВКА: Клозетчине…
КРИСТИНА: Штале…
СЛАВКА: Кокошињци…
КРИСТИНА: Брлози…
СЛАВКА: И свињци…
КРИСТИНА: Где ме сретнеш ти опали…
СЛАВКА: И млохави сад ми фали…
КРИСТИНА: Дај ил’ не дај, па да видим на чему сам!
Славка и Кристина испију ракију и разбију чаше.
Стојак се наљути.
СТОЈАК: Шта су вам чаше криве…?!
МИЛАН: Нек’ ломе, ја плаћам!!!
Стојак узме метлу и почне да чисти срчу. Јеврем
гледа у Кристину и Славку презриво, па се прекрсти.
ЈЕВРЕМ: Море, да сте ми ћерке, јебô би’ вам нану нанину...СЛАВКА: Батали, газда Јевреме, и гледај своја
посла.Одједном дуне јак ветар. Милан почиње да се
смеје. Сви остали су уплашени.
ЈЕВРЕМ: Стојаче, затварај та врата!
СТОЈАК: Затворена су!
ЈЕВРЕМ: Па шта је ово?
МИЛАН: Кристина, Славка, почело је!
КРИСТИНА: Хоће ли се будити мртваци?!
СЛАВКА: Хоће л’ бити Бога и за мрца твога?!
МИЛАН: Почело је! Почело!!!
Мрак. Бука фијука ветра нагло се стиша. Сабласну
тишину прекида аплауз који се чује из гледалишта.
Аплауз једне особе. Нагло се пали светло. На сцени је
само Милан. У ствари глумац који је играо Милана.
Зове се Саша. А он, то ћемо сазнати ускоро, није глумац по професији, већ редитељ. Из гледалишта ка
сцени иде Мира, старија жена, лепо обучена, мало
подбула од неспавања, прилично неуредне косе. Аплаудира.
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МИРА: Браво!
САША: Миро, немој да ми прекидаш пробу!
МИРА: Ти ово зовеш пробом?
САША: Не смеш то да ми радиш. Изађи!
МИРА: Смем и могу! Ја сам управница овог позоришта,
а не ти!
САША: А ја сам редитељ ове представе и кажем ти да
изађеш!
МИРА: Редитељ, глумац, писац, сценограф, костимограф,
композитор...
САША: Све сам то зато што си ми ти растерала сараднике...
МИРА: Никога ја нисам отерала. Сами су они отишли
кад су видели у какво срање хоћеш да нас увалиш.
САША: Три месеца ови људи раде са мном, а ти би да
им се посереш на тај посао у једном дану. Ако нам
забраниш представу, растргнућете медији, то ти
гарантујем!
МИРА: Шта да забраним? Представу коју никада ниси завршио зато што нико није хтео да игра у њој.
САША: Ови људи хоће да играју, зато што знају да ваља,
зато што знају да су добри у њој, зато што им је стало!
МИРА: Који људи?
Саша се осврће, показује на позиције на којима су
стајали глумци који су играли Јована, Стојака, Славку и Кристину. Али глумаца нема.
САША: Ови људи!
МИРА: Саша, престани да сереш, молим те, престани.
Представе нема и ти то добро знаш...
САША: Има је, Миро, има је!
МИРА: Сам си на сцени!
САША: Лажеш! Лажеш!!!
МИРА: Ти мене лажеш. Све време ме лажеш! Од почетка си знао да смо добили паре за наменски пројекат који треба да буде део прославе стогодишњице
Првог светског рата.

САША: Знао сам, и?
МИРА: То је требало да буде пригодна представа...
САША: Па направио сам је!
МИРА: Оно срање с нејебаним курвама, ћопавим дезертерима, профитерима, безмудим ратницима... Направио си себи рекламу! Знаш шта ми је рекао председник Управног одбора када је прочитао комад?
САША: Само немој о њему да ми причаш, он је ништарија...
МИРА: Рекао ми је да сам га угасила за цео живот ако
ово изађе на сцену.
САША: Претио ти је?
МИРА: Претио!
САША: Требало је да зовеш...
МИРА: Звала сам га!
САША: И шта ти је рекао?
МИРА: Потврдио ми је да овај пут не може да ме заштити.
САША: Онда је требало да сазовеш конференцију за
штампу. Не због мене (Показује на непостојеће глумце), због ових људи си то требала да урадиш!
МИРА: Саша, престани да глумиш лудака, барем преда
мном то не мораш.
САША: Не глумим ја ништа...
МИРА: Знам за твој уговор у Оберхаузену...
САША: Какве то има везе с овим?
МИРА: Радићеш представу о цензури у позоришту. О
цензури ове представе, у овом позоришту...
САША: О имагинарној представи у имагинарном позоришту...
МИРА: Већ си предао текст. Наслов је “Ожиљак”.
Пауза. Саша је изненађен.
МИРА: Захваљујући мени ти си то што јеси. Велики редитељ “Дон Жуана”, “Иванова”, “Марије Стјуарт”,
“Јегора Буличова”, звезда фестивала у земљи, региону, Русији, Немачкој...
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САША: Како си дошла до драме?
МИРА: Преводилац ми је дао...
САША: И ти сада знаш да ћу ја...
МИРА: Пети чин. Када главном јунаку управница позоришта прекине генералну пробу на којој само он
види глумце око себе, редитељ вади бомбу! Прети
самоубиством.
САША: Признаћеш, одличан обрт...
САША: Пустићеш да те у последњем тренутку савлада
обезбеђење, провешћеш неко време у истражном
затвору, у болници, ослободиће те под притиском
јавног мњења, а онда те чека светска каријера.
САША: Увек си била добро обавештена.
МИРА: То ми је посао.
САША: Како ти се свиђа комад?
МИРА: И ти знаш да је срање. Али представа ће бити
хит! Не гине ти Премио Еуропа.
САША: Награда за позоришну реалност...
МИРА: Преко моје грбаче... Хајде, вади ту бомбу.
Пауза. Саша још не вади бомбу из џепа.
САША: Знаш да је умро деда Васа.
МИРА: Кад?
САША: Јутрос.
МИРА: Бог да му душу прости.
САША: Колико пута смо заглавили у његовој кафани.
МИРА: И никад нам није дао да платимо... Како је умро?
САША: Заспао је синоћ у мемљивој кафани, глумци су
га спаковали онако обезнањеног у кола и одвели на
Сребрно језеро.
МИРА: Лудаци...
САША: Сећаш се како је деда Васа стално водио рат са
женом на тему има ли Бога или га нема?
МИРА: Сећам се... Марија, тврди атеиста.

САША: Е, он је, видиш, заспао у Београду у мемљивој
кафани, а пробудило га пролећно сунце на плажи,
поред језера. И знаш шта је прво рекао?
МИРА: Шта?
САША: Марија, јеб’о те твој атеизам!
Мира и Саша се смеју.
МИРА: Човек се пробудио у рају...
САША: Умро је одмах након те реченице. Инфаркт.
МИРА: Умро је срећан. Уверен да има Бога.
САША: Ко зна, можда га и има?
МИРА: Не бих му се ја радовала да сам на твом месту.
САША: Ни ја на твом.
МИРА: Вади ту бомбу, да одрадимо пети чин.
Саша вади бомбу из џепа. Снажна експлозија.
Краткотрајни мрак
Саша, који ће ускоро бити неко други, стоји сам на
просценијуму.
САША КОЈИ ЋЕ УСКОРО БИТИ НЕКО ДРУГИ: Не разумем како је експлодирала. Узео сам је из реквизите. Мира
је, неким чудом, преживела експлозију. Деда Васа
је увек више волео мене... Премијера је званично
отказана због смрти редитеља и пожара на сцени.
А премијера мог новог комада “Ожиљак” је, годину дана касније, доживела невероватан успех у Немачкој. Награђивана је на скоро свим значајнијим
европским фестивалима. Постхумно сам добио
Награду за позоришну реалност... Победила је и на
Битефу. Било је озбиљних финансијских проблема
око организације гостовања у Београду, који су ипак
превазиђени захваљујући личном ангажману нове
министарке културе. Мире.

Крај трећег сна
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ЧЕТВРТИ САН
Канцеларија директора позоришта. На средини сцене радни сто. Када би неко седео за тим столом, на
пример директор позоришта Стефан, био би леђима
окренут публици. Али Стефана нема, барем га публика не види, што не значи да он не постоји... Јер за
ликове који ће се појавити у овом сну он је ту. Али
само за њих. Тако је то у сну... Стефан тренутно спава. Ми то не видимо, али... Објаснио сам... Наспрам
стола је водвиљска сценографија – петоро врата. Затворена су. Стефан се нагло пробудио из сна. Ми то,
разумете већ, нисмо видели, али Мила, секретарица
директора, лепа тридесетогодишњакиња, то је приметила када је отворила прва врата. Мила улази у
канцеларију и носи виски и кафу. Оставља их на сто.
МИЛА: Стефане, у реду је. Смири се, смири... То је био
само кошмар. Сада је све у реду. Све је у реду... Попиј то, молим те.
Мила гледа у празан сто. Ваљда чека да Стефан, уплашен од кошмарног сна, наискап попије виски. Ваљда, ми публика то не знамо јер не видимо Стефана.
То зна само Мила.
МИЛА: Поново си заспао у канцеларији. Не смеш то
више да радиш. Па неће позориште да пропадне
без тебе...
Гојко, шеф технике у позоришту, отвара трећа врата и улази у канцеларију кроз њих.
ГОЈКО: Неће, али само зато што је оно већ пропало...
МИЛА: Дај, Гојко, немој га од раног јутра...
ГОЈКО: Које црно рано јутро, прошло девет сати.
МИЛА: Ко те је пустио у канцеларију!?
ГОЈКО: У моје позориште ја улазим где ја ‘оћу и кад ја
‘оћу, а ти ми забрани ако можеш!
МИЛА: Господину директору није добро!
ГОЈКО: Господин директор спава док поштен народ ради!

МИЛА: Спава зато што је синоћ имао пробу без технике.
ГОЈКО: Вампирску пробу у један сат по поноћи, буди
Бог с нама...
МИЛА: Сами су намештали сцену, срам те било!
ГОЈКО: Нек’ плати ноћни рад, па ће да има технику!
МИЛА: Нема пара, човече!
ГОЈКО: За све има пара, само за нас не! Јебале га ноћне пробе...
МИЛА: А кад да пробају? У подне једна представа, увече друга... Кад?
ГОЈКО: По одлуци синдиката, техника ради у две смене, од 6 до 22 часа. После тога мора да се плати
ноћни рад.
МИЛА: Представе почињу у пола осам!
ГОЈКО: Што их не прави краће, па ће бити времена и
за пробу.
МИЛА: Да прави представе од пола сата, то хоћеш?
ГОЈКО: Богами, какве су му и то је дугачко...
МИЛА: Излази!
ГОЈКО: Мила, не мешај ми се у социјални дијалог, ниси
му ти дрвени адвокат?
МИЛА: Ја сам му секретарица!
ГОЈКО: Море, свашта си ти њему...
МИЛА: Срам те било...
ГОЈКО: Тебе срам да буде дупета...
Мила заплаче.
ГОЈКО: Слушај, Стефане, ил’ ћеш да плаћаш ноћни рад,
ил’ ми идемо у штрајк. Па ти види шта ћеш.
У то кроз друга врата улази Катарина Антонијевић, дугогодишња првакиња позоришта, шездесетогодишњакиња. Кад је види, Гојко заћути. Она му главом покаже да оде из канцеларије и Гојко брзо изађе
кроз четврта врата. Катарина потом значајно и,
наравно, “с висине” погледа у Милу, која скоро уплашена побегне кроз прва врата.
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КАТАРИНА: Дошла сам, господине директоре, да видим
коју главну улогу играм у овој сезони и кад је премијера. Као првакињи овог посрнулог позоришта
које си својим нерезонским пословним потезима
и погрешном репертоарском политиком довео до
руба пропасти, ти то мораш да ми саопштиш! Твоја
је обавеза да глумици мог реномеа кажеш на време шта и када игра. Ако ме неће ти твоји редитељи,
ја ћу да ти доведем оне који ће ме хтети. (Вади из
ташне један папир и ставља га на сто.) Ево, овде
ти је списак па бирај. Поред сваког имена редитеља
је и наслов комада. То је репертоар, а не ово твоје
срање. По одговор ћу доћи сутра ујутру. И пази
шта ћеш да ми одговориш. Знаш, овај штрајк који
најављују у техници, то може да се среди. Ми који
имамо ауторитет у овој кући можемо то да средимо. Ја могу да будем јако добар пријатељ, али и јако лош непријатељ. (Дозива секретарицу.) Мила!
Мила улази кроз трећа врата.
МИЛА: Изволите, госпођо Антонијевић.
КАТАРИНА: Закажите ми састанак код директора сутра
ујутру у осам.
МИЛА: У осам. Али директор не прима тако рано...
КАТАРИНА: Катарину Антонијевић ће да прими.
МИЛА: Па ноћас је проба заказана у...
КАТАРИНА: Ма, хајте молим вас, какве су то пробе...
Којешта...
Катарина излази кроз друга врата, Мина кроз прва.
Кроз пета врата улази Станко Рајковић, тридесетогодишњак, директор маркетинга.
СТАНКО: Знате шта, директоре, ја једноставно немам
производ који могу да продам у школама. Мени треба лектира! И много више наслова. Ми имамо капацитета да сваког месеца избацимо најмање једну
премијеру. Ја знам да ћете ви сада рећи да немамо
пара, али за ово што вам предлажем, није потребан велики новац. Ево, на пример, зашто не бисмо

радили Нушића. За Нушића вам не треба редитељ.
Он је све написао шта и како треба да се ради онде
између заграда. Поделите глумцима текстове, они
то науче и ето представе. Костиме и сценографију,
фала Богу, имамо, ено пуни су их магацини, само
безвезе заузимају место кад стоје неискоришћени.
Размислите до сутра ујутру који комад ћемо прво
да радимо. (Дозива Милу.) Мила!
Улази Мила, сада на четврта врата.
МИЛА: Реците, Станко...
СТАНКО: Закажите ми састанак са директором ујутру
у осам.
МИЛА: Не може у осам, тада долази госпођа Антонијевић.
СТАНКО: Добро, онда у седам.
МИЛА: Али вечерас је проба!
СТАНКО: То мора да је неки надобудни и скупи редитељ
заказао пробу усред ноћи.
МИЛА: Па редитељ заказује пробе...
СТАНКО: Знао сам. Ти редитељи, они су којешта... Видимо се у седам.
Станко и Мила излазе. Он кроз друга, а Мила кроз
пета врата. Кроз трећа врата, брзим ходом, улази
Теодор Бичанић, дугогодишњи првак драме, шездесетогодишњак. Бесан је, у руци му је текст.
ТЕОДОР: Коме си ти понудио ово говно од улоге? Мени.
Срам те било, барабо једна. Ја да играм њему лакеја!
Ја њему! Е, тај филм нећете гледати. Море, овим
ћу рукама да те задавим, али ћу прво овај текст да
ти набијем у дупе, говно једно! Убићу Бога у теби,
стоко неталентована...!
Кроз прва врата утрчава Мила.
МИЛА: Господине Бичанићу, шта то радите, побогу!?
ТЕОДОР: Оно што је требало одавно да урадим!
МИЛА: Немојте, молим вас! Па ваљда постоји неки
други начин...
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ТЕОДОР: Ово може без крви да се реши само на један начин!
МИЛА: Реците, који!
ТЕОДОР: Краљ Лир!
МИЛА: Какав Краљ Лир?
ТЕОДОР: Шекспиров, млада дамо, Шекспиров! (Стефану, кога, наравно, он види, а ми не.) Ако ми, уз обавезно извињење, понудиш да играм Краља Лира, ја
ћу ти опростити ове батине, иначе...!
МИЛА: Молим вас, изађите!
ТЕОДОР: Сутра ујутру долазим у седам сати...
МИЛА: Тада је заказао шеф маркетинга...
ТЕОДОР: Онда у шест! Краљ Лир долази сутра у шест!
Мила гура Теодора ка другим вратима, а кроз трећа
поново улази Катарина Антонијевић.
КАТАРИНА: Дошла сам да видим коју главну улогу...
МИЛА (Бесна, подвикне.): Не може, ти си већ била!
КАТАРИНА: А јесам? Извињавам се, ја погрешила...
Катарина излази кроз четврта врата. Теодор је изашао кроз друга. Кроз прва улази Гојко.
МИЛА: И ти не може! И ти си био!
Гојко излази кроз пета врата. Кроз трећа врата
улази Миодраг, тридесетогодишњи глумац.
МИОДРАГ: Ја нисам био?
МИЛА: Ниси...
МИОДРАГ: Значи могу?
МИЛА: Ти можеш! (Стефану, кога ми не видимо. Али
то смо већ рекли...) Директоре, тражи вас Миодраг!
МИОДРАГ: И мио и драг...
Кроз пета врата провирује Теодор.
ТЕОДОР: Краљ Лир долази у шест!
МИЛА (Теодору.): Море, излази!
Мила гура Теодора и са њим одлази кроз пета врата.
МИОДРАГ: Директоре, молим вас да поручите оном вашем редитељу да неће режирати у овом позоришту

уколико ја не играм Васку Пепела! Па ваљда се и ми
из Уметничког савета нешто питамо! Чуо сам да он
хоће гостујућег глумца. Поред толико нас који примамо плату у овом позоришту, гост да игра главну
улогу! То је недопустиво! Недопустиво! Захтевам
састанак с редитељем, сутра ујутру у шест у вашој
канцелатији!
Иза сцене се чује Мила.

МИЛА (Виче.): Не може у шест. Тад је заказао Краљ Лир!
МИОДРАГ: Онда у пет!
Миодраг излази кроз прва врата. Кроз друга врата
улази Наталија, млада глумица. Управо је повраћала. Плаче.
НАТАЛИЈА: Стефане, трудна сам! Ја не знам шта да радим. То је твоје дете!
Кроз пета врата улази Мила.
МИЛА: Наталија, немој да лажеш!
НАТАЛИЈА: Молим те, остави нас насамо...
МИЛА: Он не може да има децу.
НАТАЛИЈА: Ти знаш...
МИЛА: Знам! Урадио је вазектомију.
НАТАЛИЈА: Лажеш!
МИЛА: Због мене је урадио вазектомију!
НАТАЛИЈА: Стефане, шта она то прича...
МИЛА: Потураш му туђе дете да би те запослио за стално!
НАТАЛИЈА: Стефане, реци јој!
МИЛА: Стефане, реци јој!
Наталија и Мила почну да се туку. Крвнички.
НАТАЛИЈА (Кроз тучу.): Сутра ујутру долазим у пет, да
ово на миру решимо!
МИЛА (Кроз тучу.): Не може у пет. Заузето!
НАТАЛИЈА (Кроз тучу.): Онда у четири!
МИЛА (Кроз тучу.): Тад може, али само ако набавиш
инвалидска колица.
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НАТАЛИЈА (Кроз тучу.): Зашто?
МИЛА (Кроз тучу.): Зато што ћу сад да ти сломим обе ноге!!!
Усред туче у канцеларију улазе Миодраг, Гојко, Теодор
и Катарина. Надиру кроз сва врата и свако прича
своју причу. Хаос је на сцени, једни улазе, други излазе, трећи се бију... Одједном у канцеларију, кроз нека од врата, сада више није ни важно која, утрчава
Станко.
СТАНКО: Директоре, побегао Трепљев!
МИЛА: Кад?
СТАНКО: Пре пола сата...
КАТАРИНА: И шта ћемо сад?
ГОЈКО: Отказаћемо представу, није нам ни прва ни последња...
СТАНКО: Ја сам рекао да радимо Нушића...
МИЛА: Да заменимо “Галеба” “Ричардом Трећим”?
НАТАЛИЈА: Маргарета је нестала јуче.
ТЕОДОР: А Краљ Лир?
МИОДРАГ: Да си ти жив и здрав, Теодоре, њега нема већ
недељу дана...
ТЕОДОР: И ја то тек сад сазнајем! Е, богами, неко ће
да страда!
КАТАРИНА: Теодоре, знамо ко овде треба да страда, али
молим те сачекај само тренутак. (Узима списак с редитељима и комадима, који је оставила директору
на столу, даје га Станку.) Молим вас, господине
Рајковићу, погледајте какво је стање с ликовима
на овом списку...
МИОДРАГ: Васка Пепел је синоћ био ту...
МИЛА: Био је и Трепљев...
МИОДРАГ: Људи, дајте некоме да провери Пепела...
СТАНКО: Драга госпођо Антонијевић, са овога списка
су вам све ове жене нестале...
КАТАРИНА: Како, молим!? Кад?

СТАНКО: Сад, како која. Мајка Храброст у прошли уторак, Клитемнестра пре петнаест дана...
КАТАРИНА: То је све његово масло!
МИЛА: Чије?
КАТАРИНА: Твог љубљеног директора! Теодоре, настави...
ТЕОДОР (Стефану, кога само они виде, али не и гледаоци.
Понављам се, знам...): Е, сад си готов!
МИОДРАГ: Где ми је Пепел!?
ГОЈКО: Дај тај списак да видим шта се отказује, да не
држим бадава људе у приправности...
НАТАЛИЈА: Стани, Теодоре, прво да ми потпише решење...
МИОДРАГ: Ја сам у Уметничком савету! Прво Пепел!
СТАНКО: Пре тога да се договоримо ког Нушића радимо...
ТЕОДОР: Гаси светло! Кад бијем, не волим сведоке!
МИЛА: Али...
КАТАРИНА: Море, гаси!!!
Мрак. Баш мрак.
Крај четвртог сна
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САЊАО САМ ДА САМ СЕ ПРОБУДИО
Спаваћа соба, аскетски опремљена у којој је један
кревет, од несанице прилично изгужване постељине, поред кревета је ноћни сточић, а на сточићу мобилни телефон који упорно звони. У дну собе, на зиду
стоји шест великих фотографија познатих ликова
из драмске литературе. Види им се цела фигура, у
природној величини. Као да су живи ти ликови –
Васка Пепел, Маргарета, Трепљев, Мајка Храброст,
Краљ Лир и Клитемнестра. Стефан седи обучен на
кревету. У устима му је цев пиштоља. Дуго траје та
дилема да ли ће поново да опали. Да ли то уопште
има смисла? Погледа у ликове у дну собе и као у инат
њима, тим живим фотографијама које то можда и
нису, или у инат себи, који то можда и није, извади
цев пиштоља из уста. Устане, узме телефон и излазећи из собе јавља се.
СТЕФАН (У мобилни телефон.): Реците, Софо... Да, долазим... Поздравите Млађу...
Стефан је отишао. Где? Па у позориште. Данас је
нови дан. Можда ће нешто успети да промени у том
новом дану...

КРАЈ
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Пише > Жељко Јовановић
Драматуршка белешка / “Сањао сам да сам се пробудио” Жељка Хубача

Сан о сну или
“самоубиство” писца

П

ротеклих неколико година у Сцени смо претежно објављивали драмске текстове младих писаца. Њихов домет и значај за позоришни живот,
и траг који ће евентуално оставити у нашој драмској
књижевности, показаће време.
Сада смо се определили за неизведене комаде
наших искусних драмских писаца у нади да ћемо тако отворити одређени дијалог и поређење.
Можда је констатација прејака, можда смо у заблуди, но, ако погледамо непосредно културно окружење, позоришне средине у којима се негују млади
писци, стиче се утисак да је код нас домаћа драма, генерално говорећи, скрајнута.
Све чешће у нашем позоришту присутне су редитељске адаптације класичних комада, радикалне интерпретације одређених мотива, што није ни погрешно ни непотребно, напротив. Изгледа да наш театар у
том смислу прати тренд и рефлексије иностраних ансамбала. Окретање познатим домаћим драмским писцима није учињено с идејом да препоручимо њихове
текстове домаћим позориштима, јер реч је о ауторима

чија су имена довољна препорука. Идеја је да се укаже
на чињеницу да се на нашим сценама изводи све мање
драмских текстова домаћих писаца. Можда бисмо се
могли запитати који су комади и праизведбе обележили поједину сезону, да ли је неки савремени драмски
текст завредео посебну пажњу. Да ли наши савремени
писци можда нису довљно добри, нису инспиративни
домаћем позоришту, редитељима, да ли су, можда, да
поставимо то невероватно питање, с правом скрајнути?
Или, ако се послужимо логиком капитала, можемо се
упитати да ли је случајно то што се у савременом позоришту данас најмање вреднују писци. Не само код
нас. На крају, поставља се питање које ће драмско дело остати упамћено и обележити ово време, или, обрнуто, ког писца је ово време “породило” као свог. Која
тема је наметнута, која је избила у први план, да ли је
могуће да је свет дошао до краја и више не поставља
актуелна питања.
Као први у низу објављујемо комад Сањао сам да
сам се пробудио Жељка Хубача, с надом да ћемо доћи
и до нових драмских текстова наших реномираних
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драмских писаца, стога се ово може схватити и као
позив на сарадњу.
У комаду Сањао сам да сам се пробудио на тематском плану укрштају се муке драмског писца и људи
у позоришту и око позоришта као врсте уметности.
Тај сукоб решава се, како писац каже у поднаслову,
посредством четири жанра, истина успавана, ма шта
то значило.
У првом чину имамо фарсични злочин чији ће
се параболични круг затворити правим злочином као
рефлексијом на позоришну и драмску реалност. Реч
је о љубави између сулудог продуцента и глумице,
која је можда талентована, али ова сторија завршава
се низом убистава, скоро као у неком Шекспировом
комаду. И други чин је тематски везан за позориште,
где се “двојица заљубљених мушкараца, након силних
перипетија, које махом потичу од родитеља, венчавају
у цркви”. И овде је посреди љубав, али, за разлику од
дивље и необуздане љубави у првом чину, овде сведочимо о дирљивој вези заљубљеног власника позоришта
(псеудопродуцента), необичног јунака који проводи
живот помажући другима и оснива позориште да би
неталентовани предмет његове љубави имао где да
наступа. У овај мелодрамски оквир из кога није могуће побећи, као што се не може ни ући без интервенције писца, укључује се трећи члан троугла, треба ли
рећи несрећног.
Трећа слика посвећена је талентованом редитељу,
првом таленту у комаду, који све теже памти где је, коме и када понудио сарадњу. Ту је и управница Мира,
која, осим што зна како се конкурише за програмски
новац, преко својих доушника прати и шта њени сарадници раде. Након што пропадне представа о Великом рату који у тој округлој годишњици још може да
донесе додатан новац из буџета, и поклопи се са жи-

вотом, редитељ коме је пропала идеја да на два места
прода исту причу, активираће бомбу.
Четврти чин завршава се у канцеларији управника позоришта где сви глумци из ансамбла заказују
састанак код директора. Они дефилују један за другим,
надиру кроз бројна врата и улазе све док секретарица
не заустави и радњу и јурњаву и не стопира овај сулуди водвиљ у коме, осим што се не зна ко шта игра, не
може се, као у сваком домаћем позоришту данас, знати и шта се игра, као и ко ће режирати.
Посебна карактеристика и спецификум Хубачевог комада, осим нетипичне жанровске структуре и (успелог) мешања различитих форми и њиховог
доследног комбиновања, јесте то што писац не може
и не жели да сакрије своје непосредно и практично
позоришно искуство. Напротив. Његови јунаци могу
бити конструисани, попут лика који треба да исприча
смешну причу о томе како је грешком ухапшен, могу
бити необични, некад и ликови “с тезом”, али увек су,
и до краја епизоде која им је поверена, живи и живљи
од живота.
Главни јунаци ових прича на крају своје сцене
трансформишу се и прелазе у следећу слику која може
бити не само различитог одређења већ и битно другачија како формом тако и садржајем.
Овај Хубачев сан о сну, у шта се не кају претвара комад Сањао сам да сам се пробудио, формално се
креће од фарсичне структуре, преко мелодраме, историјског каламбура до водвиљске игре, заокружујући
слику наше, и не само позоришне стварности.
Као посебно занимљиво намеће се присуство и
мирис драма попут Представе ‘Хамлета’ у селу Мрдуша Доња, преко Сабирног центра, можда чак и до
Путујућег позоришта Шопаловић и још неких које налазимо у овом литерарно занимљивом материјалу дубоко уроњеном у нашу драмску традицију.

Р

Техничка упутства за ауторе прилога у “Сцени”
едакција часописа за позоришну уметност “Сцена” прима радове које аутори предлажу за објављивање током целе године, електронском поштом, на адресе scena@pozorje.org.rs или casopis.scena@gmail.com. Радове треба доставити као Word документ.

АУТОРСКИ ТЕКСТ, ПРЕВОД, СТУДИЈА, ИНТЕРВЈУ
• Фонт: ћирилица, Times New Roman, 12 pt; латинични делови текста фонтом Times New Roman, 12 pt;
• Пасус: обострано равнање; размак између редова: Before: 0; After: 0; Line specing: Single. Први ред 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 –
Пример:
МИЛИЦА (Тегли се и зева.): Колико је сати?
РАНКО (Незаинтересовано.): Немам сат.
(Узима мобилни телефон и куца СМС поруку.)

ТЕХНИЧКА УПУТСТВА ЗА ФОТОГРАФИЈЕ
• Резолуција фајла: 300 dpi или више у размери 1:1 у односу на очекивани формат репродукције
• Минимална ширина (висина) фотографије у
оквиру текстова: 10 cm са резолуцијом 300 dpi
• Фотографија за насловну страну: висина најмање 22 cm са пропорционалном ширином,
резолуција 300 dpi
• Врста фајлова: TIF, PSD и JPG (без компресије)
• Логотипи, знакови и сличне графике дати и у
векторским форматима (Ai, CDR, PDF, EPS...),
а због универзалне компатибилности најпожељније је да фајлови буду у PDF формату
• Колорни модел:
колор фотографије: 24 bit Color
црно беле фотографије: 8 bit Grayscale
• Назив фајла треба да има елементе из легенде фотографије (на пример: bitef1.jpg, bitef2.
jpg...), а не апстрактни низови слова, бројева или
скраћенице (пожељно је да називи фајлова буду
исписани латиничним словима без дијакритичких знакова због накнадне компатибилности у
коришћењу фајла у различитим програмима).
• У случају да се материјал скенира (са штампане основе), приликом скенирања укључити
“дескрининг” филтер, уз поштовање претходних упутстава.
• Потребно је приложити одговарајуће податке
о извору ликовног прилога (име аутора/фотографа).
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