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П ред почетак Стеријиног позорја, које од свог оснивања привла-
чи и изазива полемичке тонове, сасвим је логично да и часопис 
”Сцена” део простора посвети фестивалу домаће драме кроз раз-

говор са овогодишњим селектором Бошком Милином. Опредељења и 
разлоге, мотиве и очекивања од селекције и извођења пред стеријан
ском публиком, селектор је исказао у разговору са уредником ”Сцене” 
Александром Милосављевићем. У славу домаће драме објављујемо и 
један готово непознат, сценски занемарен рад Александра Поповића, 
Шегрт и грејно тело, који не припада само одељку у којем је објављен 
(Баштина), него и нај ави фестивала, с обзиром на то да Поповић стоји 
у низу често извођених аутора на Стеријином позорју, а овај комад у 
најбољем светлу заступа драматичарев опус. 

”Сцена” и даље задржава прокламован концепт, те је с уредничке 
стране велико задовољство да се поједи начне теме и прилози не мо-
рају специјално најављивати. Ипак читаоцима препоручујем интервју 
са Предрагом Ејдусом, бардом српског глумишта, као и рубрику која 
је посвећена књигама, мада је често третирана као уобичајена, јер даје 
неколико одличних анализа и препорука за читање стручне литературе.

Уредништво верује да се овим бројем у потпуно сти остварује на-
ум континуитета и квалитета који је најављен на почетку рада ове ре-
дакције ”Сцене”.

УЗ НОВИ БРОЈ
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К ада је, прошле године, Жири одлучио да не на-
гради ни једног учесника 62. Стеријиног позорја, 
или, тачније, да награди све актере и комплетну 

позоријанску публику, не само да је још једном (ко зна 
који пут) “сахрањивано” Позорје, него је (ко зна који 
пут) отворена Пандорина кутија из које је нахрупила 
сила овдашњих зала и омраза, деценијама таложених 
у нашем театарском животу затрованом беспарицом, 
дезоријентисаношћу, рђавим законима, одсуством било 
каквог система и свиме што се може одредити синтаг-
мом “мала бара пуна крокодила”. Као да је (с нескри-
веним нестрпљењем) ишчекиван повод да се започне 
свеопшта јавна дебата, налик тучи у балканској крчми 
кад се погасе светла, у којој није могуће разазнати ко 
кога и због чега “пљује”, вређа, омаловажава... Уз ли-
чне фрустрације, професионалне суревњивости и ти-
пична политикантска препуцавања, по већ уходаној 
традицији, на површину је испливало и питање кон-
цепције Стеријиног позорја.

Након што је на себе преузео одговорност, зао-
штрену у том часу промењеном концепцијом Фестива-

Разговарао > Александар Милосављевић

Интервју са Бошком Милином, селектором

Усред неравноправног сукоба 
позоришта и културне политике 
земље

“Нагласак на домаћи драмски 
текст сасвим је логичан, 
пошто нагласак на домаћу 
драмску режију, уколико она 
уопште постоји, јер границе тог 
позоришног заната, односно 
уметности, опредељује језик 
универзалнији од матерњег, 
могао би да фигурира на неком 
другачије профилисаном 
фестивалу. Нови људи и 
сензибилитети могу дати сасвим 
нови увид у традиционални 
концепт и самим тим створити 
нешто ново и занимљиво”, 
каже Бошко Милин, театролог и 
селектор 63. Стеријиног позорја.
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ла (повратак домаћем драмском тексту, што искључује 
приказивање дела иностраних аутора), Мирослав Мики 
Радоњић сада се повукао с позиције селектора, те је с 
посебном пажњом ишчекивано ко ће, као нови селектор 
Стеријиног позорја, постати “крив” због овогодишње 
селекције и несређених односа у нашем театру, још 
једне “посне” сезоне, али и свега осталог што чини да 
овдашњи позориштници (махом оправдано) буду не-
задовољни властитим професионалним животом.

У тако (нуждом) дефинисаној атмосфери посао 
селектора поверен је мр Бошку Милину, познатом по 
одмереним но прецизно дефинисаним позоришним 
ставовима и увек јасно формулисаним критичарским 
судовима. Чини се и да је с разлогом важно напоме-
нути принципијелно Милиново одсуство из овдашњих 
чаршијских каламбура.

Бошко Милин (Београд, 1966), као студент генера-
ције (1989) дипломирао је Драматургију на Факултету 
драмских уметности у Београду, где је редовни профе-
сор (Пoзoришна и рaдиo дрaмaтургија, Дрaмaтургија 
и Упoрeдна aнaлиза дрaмaтургијe мeдијa). На ФДУ је 
стекао звaњe мaгистрa театролошких нaукa (Рaнe дрaмe 
Јoсипa Кулунџићa). 

Као дрaмaтург радио је у бечком Theater zum 
Fürchten и београдском Нaрoднoм пoзoришту. Аутор 
је више од тридeсeт дрaмaтизaцијa зa рaдиo, кao и oри-
гинaлних рaдиoдрaма, есеја (Рoбeрт Бeнтoн: кoнвeнцијa 
кao нaдaхнућe, у збoрнику Свeтлo у тaми: нoви Хoли-
вуд, либрeта зa бaлeт Крaљицa Мaргo (нa рeпeртoaру 
Нaрoднoг пoзoриштa Бeoгрaд oд 2005), дрaмaтизaција 
зa пoзoриштe, сцeнaријa зa филмoвe и ТВ eмисијe. 
Објављује и у инoстрaнству (The Changing Scene – Theatre 
and Performance in Eastern Europe Between Engagement and 
Escapism, Maryland, Toronto, UK i Le théâtre d’ajourd’hui 
en Bosnie-Herzegovine, Croatie, Serbie et au Monténégro – 
Entre l’engagement et la fuite, Revue des Études slaves, 
Institut d’Études slaves, ParisSorbonne, 2006).

Прeвeo јe кoмaде Итaлијaнскa нoћ Eдeнa фoн 
Хoрвaтa (Југoслoвeнскo дрaмскo пoзoриште), Из хе-

ројског живота грађанства Карла Штернхајма (ЈДП), 
Приче из бечке шуме Едена фон Хорвата (Српско народ-
но позориште и Народно позориште Сомбор), Страх 
и беда Трећег рајха Бертолта Брехта (Српска драма На-
родног позоришта у Приштини, измештена у Грача-
ницу), сцeнaрија зa Вукoв шкoлски чaс и пoгoвoрa зa 
књигу Врeмe кисeoникa – нaјнoвијe рускe дрaмe, књиге 
Лaвиринти eкспрeсиoнизмa (Стеријино позорје, 2008). 

Пише пoзoришну и филмску критику (стални је 
критичар Трeћег прoгрaма Рaдиo Бeoгрaдa), стручне 
радове излаже нa мeђунaрoдним и дoмaћим симпoзију-
мимa (Дубрoвник, 1988), Нови Сад, Стeријинo пoзoрје 
(1991), Oрлeaн (1997), Лoндoн (1998), Бeрлин (1998), 
Хoлaндија (2002), Нoрвeшка (2003), Пaриз (2003)...

Шeст гoдинa био је члaн урeдништвa чaсoписa 
“Сцeнa”, биo јe сeлeктoр 46. и 47. Стeријинoг пoзoрјa. 
Стeријине нaгрaде зa пoзoришну критику “Миодраг 
Кујунџић” добио је 2008. и 2010. 

Када смо се договарали за интервју, Милин је на-
гласио да му није намера да брани свој избор, али хоће 
да одговара на питања о његовим селекторским ста-
вовима и критеријумима и, посебно, да ће говорити о 
околностима у којима је бирао представе за 63. позорје.

Искусан си човек позоришта, већ деценијама имаш 
добар увид у домаћу драмску продукцију, уосталом, 
с позиције професора Факултета драмских уметности 
стојиш на изворишту драмског стваралаштва, већ 
си био селектор Стеријиног позорја... Сада си избор 
правио у (још једном) преломном тренутку у исто‑
рији овог фестивала, у часу конституисања нове/
старе концепције, када Позорје нагласак ставља на 
домаћи драмски текст као темељ националног теа‑
тарског стваралаштва. Како видиш (најновије) про‑
мене и, посебно, како их сагледаваш у контексту 
досадашње историје Фестивала, која је обележена 
непрестаном “борбом” две концепције?

– Нагласак на домаћи драмски текст сасвим је 
логичан, пошто нагласак на домаћу драмску режију, 
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Бошко Милин,  фото: Б. Лучић



> 10

уколико она уопште постоји, јер границе тог позориш-
ног заната, односно уметности, опредељује језик уни-
верзалнији од матерњег, могао би да фигурира на не-
ком другачије профилисаном фестивалу. Нови писци 
и сензибилитети могу дати нов увид у традиционалан 
концепт и самим тим створити нешто ново и занимљиво.

Да ли се слажеш с тезом да је “стару” и “нову” кон‑
цепцију, у основи, могуће свести на сукоб интереса 
драмских писаца, с једне, и редитеља, с друге стране?

– Не. У сукобу – неравноправном – налазе се по-
зоришне куће у Србији и културна политика земље која 
није у стању да определи иоле довољну финансијску 
подршку установама културе. Не пружа се довољно ни 
онима који раде у тим кућама, ни онима за чије пот-
ребе се ствара уметност – за гледаоце. Оснивачи ових 
кућа, као представници публике којој се уметници 
обраћају, можда не схватају колико је за једну земљу, 
народ и језик драгоцено подржати домаће позоришно 
стваралаштво – уметност која својим пореклом није 
национална, може да буде кључна за развој једног на-
рода и његове културе, тиме и државе. Ако позориште 
има и критичко опредељење, чини то на начин достојан 
човека и свега што га одређује – у овом тренутку чу-
ва наш језик и аутентичност боље него било ко други.

Шта је био основни проблем “интернационализације 
Позорја”?

– Основни проблем била је иманентна неравно
правност учесника у такмичењу – субвенционисана, 
угледна позоришта, из “богатог” иностранства, так-
мичила су се са позориштима чији им годишњи буџет 
није био ни принети, у дисциплинама које нису уједна-
чене. Некада је било питање да ли је то скок увис, тр-
чање на хиљаду петсто метара или шах. За уметност 
није довољан само таленат, него и околности у којима 
таленат треба да се изрази. Поменута интернациона-
лизација била је праћена и причом о превазиђености 
установа, а није понуђен други концепт који би, без 
константног финансирања, деловао континуирано на 

начин на који, какотако, чине институције. Не сећам 
се да је међу позориштима из иностранства постојао 
неки други начин функционисања. Нису, дакле, дола-
зили алтернативни ансамбли, него представе које су 
истакнути део културног естаблишмента са залеђем бо-
гате традиције – док бисмо ми с нечим таквим могли да 
се носимо само да смо имали равноправне предуслове.

Својевремено је један од најгласнијих и најчешћих 
аргумената претходне “реформе” Позорја била твр‑
дња да је нашем театарском животу неопходно “про‑
ветравање”, да на Фестивалу, у такмичарској се‑
лекцији, треба да учествују и представе настале по 
делима иностраних писаца, као подстицај домаћем 
драмском стваралаштву (а не стога да би овдашњи 
редитељи имали шири маневарски простор за пре‑
зентовање свог рада), те да, рецимо, Шекспир, већ 
и самим чином инсценације на српском језику, у ре‑
жији домаћег аутора, и с нашим глумцима, постаје 
део корпуса савременог домаћег стваралаштва. Да 
ли је садашње Стеријино позорје ускраћено за могућ‑
ност ширег сагледавања свих елемената савременог 
домаћег позоришног стваралаштва?

– Позорје своје “проветравање” много боље оства-
рује кад позоришта добију могућност да поставе већи 
број домаћих текстова, класичних или нових. Јасан 
профил једног фестивала не видим као грех – по том 
принципу били би “грешни” и фестивали домаћег те-
кста у окружењу. Борштникова сречања и Марулићеви 
дани у бившим републикама СФРЈ, у принципу, имају 
сличан профил садашњег Стеријиног позорја који се 
посвећује делима домаћих драмских писаца. Прилика 
која се тражила таквом реформом Позорја већ је била, 
с успехом, постигнута на изузетно значајном и важном 
“братском” Фестивалу у Ужицу. Тај фестивал има срећу 
да се на њему – као делови нашег културног ствара-
лаштва – могу појављивати и Шекспир и Софокле, у 
пуноправном такмичењу са Олбијем и Кољадом, а Јас-
мина Реза са Елфридом Јелинек и Видом Огњеновић.
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Како с тим у вези видиш позицију “Кругова” у кон‑
тексту такмичарске селекције и можеш ли допунити 
свој извештај још неким запажањима?

– Пошто сам био ограничен физичким законито
стима трајања фестивала, свој избор морао сам да све-
дем на три представе из региона за које мислим да су 
нај успелије и најзанимљивије. У питању је Зид. Језе-
ро Душана Јовановиће, лауреата Стеријине награде 
за текст 1991. године, на последњем фестивалу који 
је одржан у земљи у којој је Позорје основано, сада у 
режији нашег, а интернационалног редитеља Милоша 

Лолића. Потом, Загребачко казалиште младих са Чрна 
мати земла Кристиана Новака и Људи од воска Мате 
Матишића у Хрватском народном казалишту. Жао ми 
је што финансијски и продукциони услови нису омо-
гућили да се, уз три позване, појави и Поноћ Загребачког 
казалишта младих, аутора Јосипа Кулунџића, водећег 
домаћег експресионисте и једног од првих уредника 
часописа за који разговарамо.

У Извештају констатујеш занимљиву (и охрабрујућу) 
чињеницу да је продукција претходне сезоне на сцене 
извела велики број младих аутора и ауторки, “мла‑

Бошко Милин,  фото: Б. Лучић
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де позоришнике професионално посвећене писању 
драмских текстова”. Како објашњаваш ову појаву? 
Да ли је реч о изненадно пробуђеном интересовању 
наших позоришних управа за младог, неафирмиса‑
ног писца, о избору начињеном из нужде (смањени 
буџети подразумевају и избор мање плаћених ауто‑
ра, на пример), о намери позоришта да удовоље за‑
хтевима нове концепције Позорја и повећају своје 
шансе да учествују на Фестивалу, или је то последи‑
ца сазревања новог нараштаја писаца, дозрелог до 
тачке у којој могу да преузму “штафету” од старијих 
колега... Да ли је у питању природна смена генера‑
ција, коју домаћи театри једноставно нису могли да 
пренебрегну?

Дубоко сам уверен да су сазреле нове генераци је 
драмских аутора. Рећи нешто попут “кадтад је штафе-
та морала прећи са старијих на млађе писце”, било би 
увредљиво за нове снаге које сада ступају на сцену. Као 
да се не појављују заслугом свога труда и залагања, него 
се ове године једноставно догодило да старији и нису 
узели нарочитог учешћа. Тачно је да ове године нису 
у великој мери постављани старији аутори, али није да 
нису, баш као што је постављано и неколико комада из 
пера глумаца. Видећемо како ће бити следеће сезоне, 
када и ако неки од њих изађу са новим, занимљивим 
делима каква очекујемо од њих, баш као што од Сте-
ријиног позорја не очекујемо да буде Стеријин (или 
Нушићев) музеј, него полигон за суочавање са новим 
рукописима стваралаца посвећених драмском писању.

Примећујем да си у образложењима изабраних пред‑
става највише простора дао драмском тексту, прем‑
да, као искусан позоришни аналитичар, у критика‑
ма пажњу редовно посвећујеш и инсценацијама, 
примењеним редитељским поступцима, глумачком 
ангажману, сценографији, костимима... Да ли си са‑
да, и на тај начин, желео да нагласиш до које ме‑
ре предност дајеш драмском предлошку у односу 
на све остале елементе театарског уметничког де‑
ла као целине, и да ли си при формирању свог, сада 

селекторског критеријума (који се, због контекста, 
унеколико разликује од уобичајеног критичарског), 
свесно занемаривао извесне недостатке конкретних 
инсценација. (Чини ми се да неке од представа из Твог 
избора уистину имају добар или одличан текст као 
литерарно‑драмску основу, но оне саме нису у пот‑
пуности искористиле понуђене потенцијале текста.)

– Тачно је да сам предност дао драмском предло
шку у односу на остале елементе, али мислим и да су 
редитељи свесно одабрали управо ове текстове, не с 
намером да учествују на Фестивалу, него да створе ус-
пешну представу на терену локалног, матичног позо-
ришта. Баш као што сам у животу видео много више 
лоших него добрих Хамлета, сада сам имао прилике 
да видим одличне текстове које су упропастиле неус-
пеле режије, баш као што сам имао прлике да видим и 
врхунске сценографије, као ону Весне Поповић у Ру-
бишту или Маре Калабић у Кад је Сомбор био Холивуд, 
у представама којима је мало недостајало да би биле 
посвемашњи успех. Стеријино позорје свакако очекује 
и врхунске домете у области глуме, сценографије, му-
зике, али уједначено мерило којим сам, по законима 
овог фестивала имао дужност да се равнам, јесте био 
текст. Жири и публика имаће прилике да процене до-
мете позваних уметника, али нисам могао да их зовем 
без ослонца на драмски текст. 

Свестан си колико је – у овом часу и много више но 
што традиција, нажалост, налаже – задатак селек‑
тора Позорја “врућ кромпир”, нарочито након одлуке 
претходног жирија и прошлогодишње промене фес‑
тивалске концепције. Неке реакције већ смо имали 
прилику да видимо, а једна од њих, рецимо, вели да си 
овим избором шансу понајпре пружио својим бившим 
студентима. Какве реакције очекујеш на Фестивалу?

– Забавна је примедба о бившим студентима, 
која је тачна, ако изузмемо Александра Југовића као 
и гусларе Старца Милију, Тешана Подруговића и Фи-
липа Вишњића, творце основе за представу Царство 
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небеско. Да, то су млади писци који су решили да ст-
варају своју уметност у области писања за позориште. 
Напомињем да то нису само моји студенти, него млади 
професионалци који су завршили студије за драмске 
писце и који су имали срећу да неке храбре позориш-
не куће одаберу њихова дела за своје репертоаре. Уз 
то, напомињем, не без поноса, да је реч о уметницима 
који су се школовали на студијама у школи која је из-
недрила највећи број добитника Стеријиних награда и 
којима су предавали управо недавни добитници овог 
признања – највишег у овој земљи током протеклих 
шездесет и нешто година.

Шта нам доносе драмски текстови најновије генера‑
ције домаћих писаца? Како дефинишеш њихов списа‑
тељски сензибилитет? Да ли се по нечему разликују 
од претходних генерација? Како њихови комади ко‑
респондирају са савременим тенденцијама (трендо‑
вима) у европској и светској драми? На основу как‑
вог погледа на свет они приступају писању? Чему се 
од њих можемо надати?

– Њихов сензибилитет је, морам рећи, неухватљив. 
Не можете их стрпати у исти кош као гро британских 
драматичара с конца прошлога века. А различитост 
међу генерацијама данас се схвата као “услов без кога 
се не може”, а не као нешто спонтано или произвољно.

На такав начин они се односе и према делима 
светских писаца, као и према ауторима у другим ме-
дијима чија схватања пропагирају или критикују у 
својим делима. Зато ћемо имати прилику да видимо 
остварења која кореспондирају са делима чија тема-
тика није уско локална, нити везана само за одређе-
ни тренутак. Универзалност интересовања ових писа-
ца сведочи и о свету у којем су настали, баш као и у 
спознавању проблема земље из које су потекли.

Једна од Твојих предности као селектора Стеријиног 
позорја јесте да си видео већи број представа од 
осталих критичара и театарских професионалаца, 
што значи да имаш изузетно широк увид у овдашњу 

продукцију. Генерално, каква је она и има ли уопште 
смисла поредити је с почетком века (2001. и 2002. 
година) и временима када си, такође као селектор 
Позорја, обилазио Србију и гледао представе?

– Парадоксално – сада је боље него тада. Парадо-
кс је у томе што су се велика надања, која су постојала 
у свести друштва, исцрпла у пракси која их није оства-
рила. Сада знамо шта и колико немамо, а за седамнаест 
година од мог прошлог мандата нико нам није крив за 
пропуштено, осим нас самих који смо за то време во-
дили позоришни живот у Србији. Сада немамо наивних 
илузија, сада се суочавамо с питањима опстанка позо-
ришта у нашој земљи. Драго ми је што су позоришта 
показала да драмски текст и те како постоји, као што 
је постојао и у годинама када га позоришта у Србији 
нису лако препознавала. Текстове младих драмати-
чара препознавали би и у свету када би држава нашла 
примерене начине да подстакне постављање дела на-
ших аутора на сценама у региону али и шире, рецимо, 
адекватним преводима и промоцијама младих аутора 
путем пројеката размене и сарадње.

Којим констатацијама, опажањима, евентуалним при‑
медбама, можда и сугестијама овдашњим позоришти‑
ма, писцима или редитељима би, након објављивања 
селекције, могао да допуниш свој извештај? Желиш 
ли, на пример, да откријеш и које су представе биле 
у најужем избору?

Мој избор је, у великој мери, поред талената одаб-
раних писаца, помогло и одсуство изразито успешних 
инсценација класике. Волео бих да је било места и за 
два успела остварења: из Суботице (Сумњиво лице, р. 
Предраг Штрбац) и Бања Луке (Сабирни центар, р. 
Марко Мисирача), али желео сам да се позвани аутори 
такмиче са својим исписницима, а не са ауторима који 
су ушли у класику – као што су Нушић и Ковачевић.



Савремени светски драматичари: САРА БЕИНАТ (Sara Beinat)
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У позоришту трагам за речју, живом, 
али језгровитом и јасном, а остављам 
редитељу и глумцима задатак да 
истражују, дају облик, форму.

О бјављивањем драме Фотокопије верујемо да Сара 
Беинат закорачује у позоришни живот Србије, јер 
ова талентована глумица и одлична списатељи-

ца заслужује конкретнију пажњу наших позоришних 
стваралаца. Формално уметничко образовање стица-
ла је на Универзитету у Горици, на одсеку за аудиови-
зуелне уметности, медије и позориште, а потом и на 
Позоришној академији у Трсту, где је дипломирала 
и добила звање глумице. Члан удружења младих по-
зоришних уметника Трста постаје 2013, што јој омо-
гућава да неспутано ради и добија улоге у савременим, 
друштвено ангажованим представама. 

Године 2013. пише свој први позоришни комад 
Фотокопије, који је награђен посебним признањем 

“Винченцо ди Лала” на Европском конкурсу за по-
зориште и драматургију – Трагос. Ауторка је комада 
Слојеви (2014) и Живот испред (2015). 

Сарадња са Мартом Ризервато обележена је 
путујућом представом Сахрањени животи, чији је на-
станак инспирисан драмом Антигона Жана Ануја. По-
следња написана позоришна драма Мармелада, доби-
ла је признање на међународном конкурсу за награду 
Ноаx/Навуаx 2017. године

Глумица или писац? Која од ове две уметничке про‑
фесије Вам је ближа?

Писање и глума за мене имају исти значај. Је-
дина велика разлика је у контакту са публиком: лист 
хартије одлаже контакт или се, често, физички контакт 
и не догоди – док позориште постоји само уколико се 
сретну глумац и гледалац. Не кријем да је мој тренут-
ни избор на страни тишине и усамљености, али непро-
цењив је и лични развој захваљујући интеракцији које 
не бих могла да се одрекнем.

Разговарали > Милош Латиновић и Маријана Иличин

Интервју: Сара Беинат

Речи су само једна компонента 
позоришног дела
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Сара Беинат
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Да ли су “Фотокопије” први уплив у свет драматур‑
гије? Ваше теме су увек актуелне и модерне, теме 
свакодневне стварности?

Фотокопије јесу први текст који сам написала 
– и то се види. Посебну пажњу сам обратила на ре-
чи захваљујући стеченом приповедачком искуству, 
то опредељење сам у наредним комадима жртвовала 
због језика који је ближи самој радњи. Већ у Слојеви-
ма (2014), то је текст о градском реновирању, реч има 
значење само у јасном контексту: увек се понавља исти 
текст, али измена сцена мења значење текста. Слично 
се догађа и у Мармелади, где додајем још и ниво ис-
товремености, тако да четири сцене живе, функцио-
нишу истовремено, у истом тексту за приче о љубави, 
смрти, моћи и слави.

Ваше позориште су глумац и реч?

У позоришту трагам за речју, живом, али језгро-
витом и јасном, а редитељу и глумцима остављам за-
датак да истражују, дају облик, форму. Редитељу који 
ми је замерио сувише брз крај Фотокопија, одговорила 
сам да се текст ту завршава, али нико не каже да пред-
става не може да траје још сат времена. Речи су само 
минимална компонента позоришног дела.

Кад су у питању теме, осећам се ближа позоришту 
које у средиште ставља човека. Када сам се суочила са 
пробелемима историје (Живот испред, о Првом свет-
ском рату, 2015. године), акценат сам ставила на нит 
која повезује човека кроз епохе. Нисам доживела рат, 
али могу да претпоставим шта је глад, губитак драге 
особе, потреба да се подигне глава. И о томе говорим.

“Фотокопије”, гротескно приказују технике одабира 
кандидата и понашање очајника који прижељкују 
посао…Шта мислите о капитализму 21. века, о по‑
ложају човека и перспективама младих?

Једноставно мислим да нећемо живи изаћи из 
тога, ако не одбацимо тај “човекоцентрични” приступ. 
Указали смо поверење систему који на прво место 

ставља пуко искориштавање ресурса (било људских, 
било природних), који се у потпуности показао као 
лош. Време је за промену тог приступа.

Да ли сте имали слично искуство у разговорима за 
посао, са чудним коначним избором кандидата, ка‑
да се занемарују образовање, специјализација, та‑
ленат... Да ли је суровост 21. века присутна и у свету 
уметности и уметника?

Од разговора до тестова за посао, више пута су 
ме “испитивали”, а чињеница да сам жена није ми баш 
ишла у прилог. Овакав одговор може да изгледа бана-
лан, али сама чињеница да је тако забрињава – нави-
кли смо. Дешавало ми се да изгубим улогу, јер желим, 
о свом трошку, на турнеју представе да поведем свог 
партнера и једногодишње дете.

Свет уметности често оптрећују и прате политич-
ка и економска правила и интереси којима многи под-
лежу. То је ствар избора. На прво место стављам однос 
са сарадницима. Позориште да, али не по сваку цену.

Када видите своје ликове “оживљене” на сцени, како 
се осећате? Критични сте и помало разочарани или 
увек задовољни и поносни?

Снажна је то емоција, веома јака. Заљубим се или 
осетим извесну аверзију. Мада је тешко да их пустим 
да оду од мене, да прихватим да су порасли, настојим 
да ослушкујем како бих открила скривене стране при-
че која више и није моја.

Знате ли нешто, можда, о позоришту у Србији?

Никада нисам имала прилику да радим са редите
љима или глумцима из Србије. Међутим, имам срећу 
да живим у граничној области, покрајини Фриули Ве-
неција Ђулија, која има одличан сензибилитет за умет-
ност Балкана (да поменем само Мителфест и фестивал 
С/Паесати). Надам се да ће у наредном периоду, а овај 
превод моје драме је камичак на том путу и уверењу, 
бити више сарадње, размена, сусрета за отворено и 
увек живо савремено позориште.
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Сара Беинат (Sara Beinat)

Фотокопије
Са италијанског превела > Маријана Иличин

ЛИЦА: 

ЈЕДАН
ДВА
ТРИ
ЧЕТИРИ
ПЕТ

(Ликови могу бити и мушки и женски)
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 Пространа канцеларија. Релакс зона заузима велики 
део просторије, са столицама и фотељицама раз-
личитих облика и “бифеом” у једном углу. ЈЕДАН и 
ДВА седе.

ЈЕДАН: И вас су позвали за 15?

ДВА: Да.

ЈЕДАН: Знате ли да ли је ово та просторија? 

ДВА: Не.

ЈЕДАН: Дакле, неко би већ могао да буде на неком дру-
гом месту? Неко ко је стигао пре нас?

ЈЕДАН: Могао би.

 Улази ТРИ.

ТРИ: Добар дан.

ЈЕДАН: Добар дан! Мислим да сам ја следећи. 

ТРИ: Наравно, нема никаквих проблема.

ЈЕДАН: Овде?

ТРИ: Молим?

ЈЕДАН: Разговор, мислим.

ТРИ: Не знам, рекли су ми да уђем и чекам. 

ЈЕДАН: Ви нисте из овог предузећа?

ТРИ: Е, бар да јесам! И ја сам овде због тог посла. 

ЈЕДАН: Ах. Извините, погрешно сам схватио.

ТРИ: Ма дај, сви смо у истом сосу. Дуго чекате? 

ЈЕДАН: Пола сата.

ДВА: Десет минута.

ТРИ: Без увреде, баш се надам да ћу добро проћи, оч-
ајнички ми треба посао.

ДВА: Ниси једини.

ТРИ: Наравно, могу да замислим, знате како је, у овим 
временима... 

ЈЕДАН: Mors tua vita mea.

ТРИ: Ипак је сурово...

 Улази ИСПИТИВАЧ.

ТРИ: ‘Бар дан! 

ИСПИТИВАЧ: Добар дан.

ЈЕДАН: Здраво.

ТРИ: Ви сте овде...

ИСПИТИВАЧ: … због разговора.

ТРИ: Да, и ми, али да бисте разговарали или да бисте 
разговарали? 

ИСПИТИВАЧ: Да бих разговарао, без сумње. 

 ТРИ се смеје.

ЈЕДАН: Већ би требало да смо на реду. 

ИСПИТИВАЧ: Ви сте први?

ЈЕДАН: Да, чекам пола сата.

ИСПИТИВАЧ: За колико сати сте позвани? 

ЈЕДАН: За 15, што ће рећи тачно за два минута.

ИСПИТИВАЧ: По мом сату, сада је 15. Можемо да почне-
мо.

ЈЕДАН: А, али, дакле...

ИСПИТИВАЧ: Да. Добро, хвала што присуствујете одаби
ру кандидата у нашем предузећу. Од десетине прис-
тиглих, издвојили смо ваше биографије: данас сте 
овде, јер сте сви потенцијално особа коју тражи-
мо. Да ли ћете то заиста и постати, зависи од вас. 
Искључиво од сваког од вас. Од овог тренутка не 
занима нас више ко сте, већ само шта знате да ра-
дите. Заборавите ваше школске спреме, усврша-
вања, квалификације, радна искуства, референце. 
Компанија ће, у овом случају ја, који је предста-
вљам, вредновати само оно што можете да дате сад 
и овде. Питања?

ТРИ: Извините, малчице сам збуњен, нисам очекивао 
да ћете ви водити разговор и... 

ЈЕДАН: Хоћете да кажете да ћете нас испитивати све 
заједно?

ИСПИТИВАЧ: Проучили смо једну методологију ода-
бира која може да одговори захтевима предузећа. 
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Попунићете низ тестова склоности и тестова лич-
ности на основу којих ћемо издвојити особу која је 
најприкладнија да заузме радно место за које сви 
конкуришете. Као што сте претпоставили, природа 
тестирања јесте колективна.

ЈЕДАН: Добро.

ТРИ: Никада нисам био на групном разговору за посао. 
Не знам тачно како то функционише.

ИСПИТИВАЧ (Обраћа се особи ДВА.): Све јасно? 

ДВА: Врло јасно.

ИСПИТИВАЧ: Савршено. Ако не грешим, ово је за вас. 
(Пружа особи ЈЕДАН налепницу с исписаним бројем 1.)

ЈЕДАН: Шта треба да радим с тим?

ИСПИТИВАЧ: Уколико га закачите, надаље ћете одговра-
ти на тај нумерички код. Изволите. (Пружа особи 
ДВА и ТРИ налепнице с одговарајућим бројевима.)

ТРИ: Малчице неперсонализовано...

ИСПИТИВАЧ: То је део процеса одабира. Сећате се? Не 
“ко сте”, већ “шта радите”. Добро, спремни смо. На 
овом сточићу нађите папир, оловке, хемијске. Сва-
ко од вас нека узме материјал који му је неопходан 
да нацрта једно дрво неког воћа.

ЈЕДАН: Веома добро.

 Улази ЧЕТИРИ.

ЧЕТИРИ: Извините, стварно извините, не могу да верујем 
да касним, баш сам се избламирао, не знам како 
је то могло да ми се деси. Овде сам због разгово-
ра за посао.

ИСПИТИВАЧ: Изволите.

ЧЕТИРИ: Још увек могу да учествујем?

ИСПИТИВАЧ: Наравно да ће се кашњење узети у обзир 
приликом вашег укупног бодовања. Заузмите ме-
сто. Ово је за вас. (Пружа му налепницу с бројем 4.)

ЧЕТИРИ: О, хвала, хвала много, немате појма шта ми 
значи ова пружена шанса! Наравно кашњење... раз-

умем, да, у праву сте. Али, хвала, заиста. Видим да 
сте већ почели?

ИСПИТИВАЧ: Нацртајте једно дрво неког воћа. Ваше ко-
леге већ су прионуле на посао.

ЧЕТИРИ: Са задовољством. И, још једном, хвала од срца. 

ИСПИТИВАЧ: Дрво.

ЧЕТИРИ: Да. Одмах.

 Раде. Улази ПЕТ.

ПЕТ: Рекли су ми да уђем. Јесам ли у праву?

ИСПИТИВАЧ: Апсолутно. И у прави час. Изволите, овуда.

 ПЕТ хода са штапом за слепе.

ПЕТ: И добар дан свима другима који су у просторији. 
Кад сам већ слеп, не бих да ме сматрате и невас-
питаним. 

ЧЕТИРИ: О, наравно, добар дан! Здраво. Можете да сед-
нете овде уколико желите. 

ПЕТ: Не узбуђујте се, ова фотељица је удобна и довољна. 

ТРИ: ‘Бар дан. Ја у спољном животу имам и име, али 
сад морам да се одазивам на ТРИ.

ПЕТ: ТРИ?

ЈЕДАН: Да, идентификујемо се бројем. Ја сам ЈЕДАН, 
ту је и господин ДВА. Ето, уобичајене учтиве фра-
зе упознавања исцрпљене. Могли бисмо да наста-
вимо, молим вас?

ПЕТ: Чекају вас негде? 

ЈЕДАН: Молим?

ИСПИТИВАЧ: Дозволите да вам уручим ваш нумерич-
ки код препознавања (ставља му га на груди). Број 
ПЕТ. Ваше колеге нацртале су по једно дрво, вама 
је намењен исти задатак. Одговор би требало да се 
нађе на листу који имате у рукама.

 ПЕТ махне папиром.

ИСПИТИВАЧ: Одлично. Обраћам се свима: причајте ми 
о послу за који сте конкурисали.

ТРИ: Па, то је посао секретарице.



21 >

ЧЕТИРИ: Посао секретарице у важној трговинској фир-
ми, што подразумева вођење документације, архи-
вирање, вероватно редакцију текстова и разврста-
вање поште, телефонске разговоре.

ЈЕДАН: Маркетинг. Комуникација. Кључна улога прили-
ком размене информација унутар Компаније. Тако 
је писало у огласу на који сам се јавио. 

ИСПИТИВАЧ (Обраћа се особи ДВА.): Шта ви очекујете? 

ДВА: Да радим у канцеларији.

ИСПИТИВАЧ: Број ПЕТ?

ПЕТ: Издекламовали су ми тачан одговор у суседној 
просторији. 

ЈЕДАН: Није баш коректно према нама.

ПЕТ: Да, али ја сам слеп.

ИСПИТИВАЧ: Дакле, ако бих сад од свих вас затражио да 
искористите цртеж дрвета – или еквивалент – у од-
носу на посао који ћете обављати у фирми, како 
бисте се понашали?

 Пауза.

ПЕТ: Где је фотокопир? 

ИСПИТИВАЧ: Баш иза ваших леђа.

 ПЕТ устаје са својим папиром у руци и фотокопира 
га.

ПЕТ: Ето.

ТРИ: То је то? 

ИСПИТИВАЧ: Да.

ЈЕДАН: Посао подразумева фотокопирање?

ИСПИТИВАЧ: Да.

ЈЕДАН: Искључиво?

ИСПИТИВАЧ: Да.

ЈЕДАН: Ааа.

ЧЕТИРИ: Веома добро.

 Устаје, фотокопира свој цртеж. Враћа се да седне.

ИСПИТИВАЧ: Неко жели да се повуче из даљег одабира?

ЈЕДАН: Ма дајте, молим вас.

 ЈЕДАН долази до фотокопир апарата и копира цр-
теж у формату А3. 

 ТРИ тражи на столу папир у боји, те одлази да ко-
пира своје дрво. 

ТРИ: Верујем да је овако симпатичније. Представља ме, 
говори нешто о мени. 

 ЧЕТИРИ тражи фломастере, којима прелази сиве 
линије на свом примерку. ДВА фотокопира цртеж, 
показује га другима наопачке.

ДВА: Ево. Мој се гледа наглавачке.

ИСПИТИВАЧ: Прокоментаришите ми ово што се упра-
во догодило.

ЧЕТИРИ: Свако је фотокопирао своје дрво настојећи да 
му дâ лични печат.

ЈЕДАН: Што се мене тиче, одабрао сам да увећам сли-
ку, да бих пренео осећај јасноће. Главни циљ онога 
који копира и усмерава информације другима мора 
да буде ово: канали комуникације лишени неспо-
разума. Нула мисандерстендинг.

ТРИ: Ја сам, ипак, желео да покажем ко сам.

ИСПИТИВАЧ: Упркос томе што вам је јасно речено да 
нас то не занима?

ТРИ: Рекао сам нешто о себи према начину на који сам 
фотокопирао цртеж, баш као и сви други.

ПЕТ: Скоро сви други.

ТРИ: Извините, ПЕТ, али и ви сте рекли нешто о себи.

ПЕТ: Видите нешто на мојој фотокопији што мени из-
миче? Примећујете да је увећана или обојена?

ТРИ: То је марљивост с којом сте извршили наредбу да 
причате о себи. 

ПЕТ: Кажете да сам плитка особа и без карактера?

ТРИ (ИСПИТИВАЧУ.): Само ми је стало да додам мал-
чице креативности, ништа друго. Додир боје који 
не утиче на садржај, али доприноси допадљивости. 
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Знали сте да смех може да повећа продуктивност? 
И у сваком случају улепшава дан.

ИСПИТИВАЧ: Кажите нешто о свој копији, ДВА.

ДВА: Задовољава све тачке гледишта. Глава горе, глава 
доле, то је све. ИСПИТИВАЧ (Особи ЧЕТИРИ.): Ви?

ЧЕТИРИ: Можда сам погрешио, можда сам мало про-
машио прави смисао и саму фотокопију. Ја... ето, 
била је мало анонимна те сам јој додао неку ноту 
боје, тако, да оживим утисак заједништва, иако са-
да схватам да сам промашио тему, јер не могу да 
обојим све фотокопије које треба да урадим, зар 
не? У ствари, које бих морао да урадим уколико 
будем примљен.

ИСПИТИВАЧ: ПЕТ, објасните ваш избор. 

ПЕТ: Требало је да се уради једна фотокопија.

ИСПИТИВАЧ: Нисте помислили да јој дате неку карак-
теристику?

ПЕТ: Не верујем да је то адекватан контекст. Кад се ра-
ди, ради се. Заиста је веома једноставно. Изненађује 
ме што сам само ја то схватио.

ЈЕДАН: Ми смо покушали да идемо и даље.

ПЕТ: Претпостављам, али знате, не успевам да видим 
даље од носа. 

ИСПИТИВАЧ: Кажите нешто о овом апарату. (Особи 
ПЕТ.) Фотокопир.

ЧЕТИРИ: Изгледа ми као модел последње генерације с 
аутоматским пуњењем хартијом и са могућношћу 
обртања хартије. 

ПЕТ: Све канцеларије имају по један. Штеди време, ште-
ди новац и, у мом случају, штеди енергију: светло 
може и да се искључи уколико ја радим у просторији.

ДВА (Смеје се.): Е, та ти је добра!

ТРИ: И ја сматрам да је то друштвено корисно средство. 
У ствари, који је најбољи начин да се рашири нека 
вест, нека наредба, неки оглас?

ИСПИТИВАЧ: Емаил.

ТРИ: Да... емаил је одличан, истина... али захтева ин-
тернет конекцију. Док је фотокопија свима доступ-
на, од првог до последњег, без разлике. Можете да 
одаберете да пошаљете емаил само некима, док 
лист папира...

ИСПИТИВАЧ: … може да се пошаље само некима.

ТРИ: Али је теже да се сакрије. Да бисте обрисали ема-
ил, довољан је један клик, док фотокопија остаје у 
корпи, било ко може да је покупи и да је прочита, 
чак и без пасворда.

ДВА: Важна је рециклажа. Може да се фотокопира на 
полеђини хартије која је за бацање, баш је згодно. 
Штити се животна средина.

ЈЕДАН: Фундаментална тачка фотокопија је да су иден-
тичне оригиналу. Није то преписивање, нема ризика 
од погрешног тумачења што се, напротив, догоди 
кад се ту убаци неки посредник. То је питање лич-
не одговорности: свако одговара за своје поимање. 
Ако неко и не успе, не може да окриви никог другог.

ПЕТ: Е?

ЈЕДАН: Баш тако.

ПЕТ: Били сте саркастични, врло добро сам схватио.

ИСПИТИВАЧ: Како се осећате при помисли да проводи-
те осам сати дневно у друштву фотокопир апарата?

ДВА: Нормално. Ако има да се ради, ради се.

ТРИ: Да, исто важи и за мене. Спреман сам.

ЧЕТИРИ: Верујем да нећу имати проблема, уколико од-
лучите да одаберете мене. ИСПИТИВАЧ: Али, зар 
се не бисте осећали фрустрирано? Бескорисно?

ЈЕДАН: Баш то је интригантно, зар не? Шта све може да 
постане дужност која се очигледно стално понав
ља? Коју све перспективу може да отвори? Допа-
дају ми се изазови.

ИСПИТИВАЧ: Пет?

ПЕТ: Хвала небесима, не тражим сопствени идентитет 
на послу који обављам. 
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ТРИ: Тако је! Осим тога, исто важи и за школске уни-
форме: истина је да униформишу децу, али исто-
времено отклањају разлике!

ПЕТ: Ово, најозбиљније, нисам схватио.

ТРИ: Стао сам на претходном мишљењу о друштвеној 
корисности фотокопија, извините. Хтео сам да ка-
жем да су све исте, као униформе у неким школа-
ма, које онемогућавају најбогатијим ученицима да 
приказују своју маркирану гардеробу онима који су 
мање срећни. У сваком случају, не верујем да бих 
се осећао бескорисно.

ДВА: Међу нама речено, седам месеци тражим посао. 
Сада сам фрустриран, сигурно нећу бити уколико 
ми ваша фирма плати да притискам једно дугме.

ИСПИТИВАЧ: Разумем.

ДВА: Озбиљно кажем. Нема ништа за пробираче, а ни 
од одбијања посла. Прошла су времена кад си мо-
гао да се осећаш посебним.

 Пауза.

ИСПИТИВАЧ: Неколико минута предаха. 

ЈЕДАН: Није потребно, не осећам потребу.

ИСПИТИВАЧ: Предвиђено је правилником.

ЧЕТИРИ: Може да се пуши?

ИСПИТИВАЧ: Пушачки део је тамо. Бифе вам је на рас-
полагању.

 ИСПИТИВАЧ излази. ЧЕТИРИ излази на супротну 
страну.

ТРИ: Волим бифее! Узећете нешто? ПЕТ? 

ПЕТ: Морамо да се ословљавамо тим глупим бројеви-
ма чак и кад смо сами? 

ТРИ: Рекао бих да морамо.

ЈЕДАН: На крају крајева, боље је. За једно једино место, 
нас петоро: зар не треба да се збратимимо.

ПЕТ: Мајко моја, ЈЕДАН! Шта ти мислиш, ако тебе 
при ме, да ћемо те пратити до куће да те истучемо?

ЈЕДАН: Не, али ако тебе приме, могао бих да паднем у 
искушење да ја то урадим.

ПЕТ: Замисли и предност: док ме пратиш, не мораш 
ни да се кријеш.

ТРИ: Сок од јагоде! Изврсно! Ко жели мало? 

ПЕТ: За мене, кафа, хвала.

ЈЕДАН: И за мене. Без шећера. 

ПЕТ (Особи ЈЕДАН.): Хендикепиран си?

ЈЕДАН: Зашто?

ТРИ (Особи ЈЕДАН.): Кафа је у овом термосу. Ево овде, 
ПЕТ. 

ПЕТ (Узима шољу.): Хвала.

ТРИ: Па, не знам вама, али мени није да се не допада 
ова прича о фотокопијама. То јест, логично, увек 
се човек нада да ће наћи посао живота, али треба 
да буде скроман.

ДВА: Дакако.

ПЕТ: Иако са дипломама и највишим оценама?

ТРИ: Ма дајте…

ПЕТ: Иако са мастером 2? 

ТРИ: Е, да.

ЈЕДАН (Особи ПЕТ.): Ти имаш мастер 2?

ПЕТ: Не, али кладим се да ти имаш.

ЈЕДАН: Није то грех. 

ПЕТ: Само ако тако сматраш.

ЈЕДАН: Чујте, ја сам овде да градим каријеру. Пикирам 
ову фирму откад сам завршио студије: треба да се 
почне од фотокопирања? Врло добро, почиње се од 
фотокопирања. Корак по корак, у чему је проблем? 

ТРИ: Не знам да ли ће бити могућности за напредовање...

ЈЕДАН: Могућност увек постоји!

ПЕТ: Зато си направио увећану фотокопију? Желео си 
одмах да разоткријеш да стремиш ка висинама?
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ЈЕДАН: Будимо искрени, нико од нас нема амбицију да 
фотокопира до краја живота. 

ДВА: Бити задовољан је увек мудар потез.

 Враћа се ЧЕТИРИ.

ТРИ: Еј, никотински зависниче! Узми нешто да по-
пијеш, дај.

ЧЕТИРИ: Тензија ме убија. Масакрира ме чињеница 
да смо ту сви заједно. Ако ја будем примљен... не 
знам, јако ће ми бити жао што знам да сте ви оста-
ли код куће, ДВА.

ПЕТ: Можеш увек да се повучеш и да му даш своје бо-
дове. 

ДВА (Смеје се.): Што да не! Не бих баш одбио!

ЧЕТИРИ: Еее, само се ви шалите, али због оваквих ст-
вари не спавам.

ТРИ (Особи ЧЕТИРИ.): Изволи, поједи један чоколад-
ни кекс, диже морал. ЧЕТИРИ: Не знам, не знам, 
чини ми се као велики безобразлук да упознајемо 
своје супарнике.

ЈЕДАН: Нормална стратегија.

ЧЕТИРИ: И још да нас зове по тим бројевима! Страшно! 
Сигуран сам, на пример, да ТРИ има неко рафинира-
но име – не, немојте да ми кажете, молим вас – а и 
од биографије особе ЈЕДАН сви бисмо пребледели. 
Да не помињемо тешкоће особе ПЕТ, о томе како... 
од када је... па чак и зашто је особа ДВА напустила 
свој последњи посао, има ли породицу и тако даље. 
Људска смо бића која суштински деле животни пут, 
а принуђени да останемо странци!

ТРИ: То заиста доживљаваш тако тешко? 

ЧЕТИРИ: Да.

ТРИ: Побогу.

ЧЕТИРИ: Ја, на пример, волим да кувам. Не, знам, али 
вам ипак говорим. Волим да кувам и био бих по-
частвован да вас позовем на вечеру код мене, једно 

вече. Али не могу! Не знам како се зовете, ко сте, 
где живите!

ТРИ: Ако ме позовеш, ја долазим. 

ЧЕТИРИ: Стварно?

ДВА: И ја, што да не.

ЧЕТИРИ: Било би сјајно. Хвала. Баш је олакшање што 
знам...

 Улази ИСПИТИВАЧ.

ИСПИТИВАЧ: Спремни?

ЈЕДАН: Спремни.

ИСПИТИВАЧ: Реците ми зашто мрзите фотокопије.

ТРИ: Е?

ИСПИТИВАЧ: Реците ми зашто мрзите фотокопије.

ЧЕТИРИ: Ја их не мрзим.

ИСПИТИВАЧ: Сви их мрзе. 

ЧЕТИРИ: Ја не. Корисна средства.

ИСПИТИВАЧ: То је била претходна етапа, ЧЕТИРИ, са-
да смо на вишем нивоу у процесу одабира канди-
дата. А ниво на коме смо сада предвиђа да успешно 
објасните зашто мрзите фотокопије.

ДВА: Због чега бих то требало да кажем, ако баш на-
стојим да то постане мој посао?

ИСПИТИВАЧ: Морате да ми кажете зато што изражавање 
озлојеђености доприноси смиривању тензије. Ого-
лити од самог почетка лимите и недостатке једне 
професије, јесте обавезан корак за сваког ко жели 
да је обавља.

ТРИ: Добро, ја почињем. Тужне су. Сиве, избледеле, 
монотоне. Довољно?

ИСПИТИВАЧ: За вас је довољно? 

ДВА: То су копије.

ИСПИТИВАЧ: Па?

ТРИ: Па досадне су, понављају се, исцрпљене, логореи-
чне, све говоре исто као рој инсеката који ти зује 
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у фацу. То су копије, као што је рекао ДВА. Недос-
таје им личност.

ЈЕДАН: У то не верујем.

ИСПИТИВАЧ: У шта?

ЈЕДАН: Да још увек настојимо да дамо душу предме-
тима. Мрзим фотокопије зато што су превазиђено 
средство, палеотехнолошко, које изискује људски 
ресурс за неки потенцијално отуђујући задатак.

ТРИ: Не видим ништа лоше у давању душе предметима.

ИСПИТИВАЧ: Шта ви мислите о томе, ЧЕТИРИ?

ЧЕТИРИ: Мада ми тешко полази за руком да нађем баш 
негативне аспекте, морам признати да постоје прак-
тичнији методи да се прошире новости. Узмимо као 
пример неки оглас: прво се одштампа и окачи на 
прометно место, где може да га види највише љу-
ди, уместо да се фотокопира толико пута колико 
има службеника.

ДВА: Треба водити рачуна о расипању папира. Треба да 
се има на уму колико копија је заиста потребно и 
да се увек рециклира. Ако се изгуби контрола, само 
на тренутак, преплави нас шкарт хартија.

ЧЕТИРИ: Ово, ипак, не значи да, уколико је неки оглас 
заиста важан, да га не треба уручити свакоме. Лично, 
не бих ризиквао да заборавим ни једног примаоца.

ЈЕДАН: Али, озбиљно, нико не мисли на друштвени ста-
тус професионалног фотокопир радника? Немојте 
ми рећи да бисте се добро осећали да трубите около 
шта радите цео дан! Ја бих се можда и стидео и из-
мислио неку финту. Искрен сам, иако ће ме можда 
коштати посла, али, извините, учиш, бубаш, и после 
не нађеш ништа боље него да фотокопираш. Супер. 
Да сам знао, поштедео бих се мука.

ИСПИТИВАЧ: Занимљиво.

ЈЕДАН: Где ћемо завршити ако не задржимо минимум 
достојанства! Мало је остало да се изопачимо, зна-
те, заиста мало, а ја нисам тип који пристаје на то. 
Стварно извините.

ИСПИТИВАЧ: ПЕТ?

ПЕТ: Неподношљиво је када се папири заглаве. Тад их 
мрзим, мрзим их свим срцем, десило ми се и да 
ишутирам фотокопир апарат. Кад имам напад миг-
рене, не подносим буку и морам да правим паузе 
на тихом месту. Да не помињем колико се човек оз-
ноји кад је непрестано уз ту машину! Лети то може 
да буде проблем, поготово кад колеге игноришу от-
криће дезодоранса.

ИСПИТИВАЧ: Још неки разлог? 

ЧЕТИРИ: Заиста не могу да га нађем. 

ЈЕДАН: Потцењивање колега? 

ИСПИТИВАЧ: Прокоментаришите.

ЈЕДАН: Хоћу да кажем, увек ћеш важити за “оног што 
је почео од фотокопирања”. Неке етикете тешко је 
скинути.

ИСПИТИВАЧ: ДВА, желите ли да додате нешто?

ДВА: Кад чујем све те лепе разлоге, чини ми се да је 
већ све речено, чак и више од онога што сам уопште 
сам помислио. Још једино ризик од упале тетиве 
кажипрста... само се шалим, наравно.

ИСПИТИВАЧ: ТРИ?

ТРИ: Ја остајем убеђен у моју визију света.

ИСПИТИВАЧ: Сад питам сваког од вас зашто други ни-
су за овај посао.

ТРИ: Треба да говорим пред њима?

ИСПИТИВАЧ: Желите посао или не?

ЧЕТИРИ: Брз сам, брзо учим, биће да сам у свом живо-
ту урадио сто хиљада фотокопија...

ИСПИТИВАЧ: Не ви, ЧЕТИРИ, нисам тражио да причате 
о себи. Питао сам разлог због кога други треба да 
се врате кући без посла.

ЧЕТИРИ: Немам појма, не знам!

ЈЕДАН: Зато што је ЧЕТИРИ нацртао шупље стабло, ја-
сан симптом траума из детињства.
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ТРИ: Зато што ЈЕДАН прича превише, а ко пуно при-
ча, мало ради.

ЈЕДАН: Све само да не будем тутамута као ДВА.

ДВА: Еј!

ЧЕТИРИ: Ако овако поставите ствари, онда ја морам да 
изразим снажну сумњу према ПЕТ. Недостаје му 
основно за ово радно место...

ПЕТ: ЧЕТИРИ има тежак интелектуални поремећај.

ЧЕТИРИ: Зашто ме вређате!

ПЕТ: И није свестан своје ограничености

ЧЕТИРИ: Али извините, ПЕТ, како неко ко не види...

ПЕТ: Знате да “неко ко не види” може да буде увреда? 
Етикетирате ме за нешто што нисам, уместо да ка-
жете оно што јесам, слеп сам, слеп, слеп! Није то, 
бре, псовка.

ЧЕТИРИ: Опростите ми...

ПЕТ: ЧЕТИРИ је млакоња и хиперанксиозан, плаши се да 
се не замери некоме ако буде превише искрен, тако 
да никад не говори оно што мисли и све му је добро.

ЧЕТИРИ: Како се усуђејете! Доста!

ЈЕДАН: За ТРИ свака прилика је права да привуче пажњу 
на себа.

ТРИ: Говориш о мени или о самом себи?

ЈЕДАН: Фотокопија на обојеном папиру ме представља, 
баш сам такав, ја дајем душу стварима, ја оживља-
вам предмете, ја сам добар, нудим кафу онима који 
не могу да је узму сами…

ТРИ: У сваком случају боље него одабрати формат А3 
да би се фотокопирало дрво.

ДВА: У сваком случају боље него стићи пола сата ра-
није на разговор за посао и мислити да имаш пред-
ност над другима.

ЧЕТИРИ: Добро речено!

ДВА: У сваком случају боље него закаснити, очигледно.

ЧЕТИРИ: То не важи, већ сам се извинио! 

ДВА: Чињеница је да си закаснио.

ЧЕТИРИ: А ви сте само умели да фотокопирате ваше 
дрво и да измислите да може да се гледа било пра-
во, било наопачке!

ДВА: Беше то изругивање вашим апсурдним покушаји-
ма да се добро покажете, као бојење фотокопије 
фломастерима.

ЧЕТИРИ: Персонализовао сам је!

ЈЕДАН: И када буду тражили да само фотокопираш? 
Хоћеш ли успети да извршаваш налоге или ћеш цр-
тати минијатуре за свако почетно слово?

ЧЕТИРИ: Знам да извршавам налоге! Али у фази се-
лекције желео сам да покажем да имам карактер!

ЈЕДАН: Карактер? Ти? Баш добар виц! Као и идеја да 
слеп човек фотокопира.

ПЕТ: Опет? Већ смо се суочили и превазишли то пи-
тање, ЈЕДАН, пробуди се.

ЈЕДАН: Да, да, знам, али не могу то да избацим из гла-
ве, тако је забавно.

ПЕТ: Задовољство ми је што те засмејава мој хендикеп.

ЈЕДАН: Зар не постоје послови који су намењени вама? 
Или барем канали олакшаног запошљавања?

ПЕТ: Очигледно смо овде сви на истом нивоу: ја имам 
физички недостатак, ви недостатак неке друге при-
роде.

ТРИ: Сад да не претерујемо.

ПЕТ: Проблем је самоосвешћивања, и то с ваше стране. 
Ја знам да не видим.

ЧЕТИРИ: За мој укус, мало смо се “преиграли”.

ПЕТ: Па да, ти си више волео да нас позовеш на вечеру, 
као добре пријатеље. 

ИСПИТИВАЧ: На вечеру?

ПЕТ: Да, током паузе, ЧЕТИРИ је покушао да заобиђе 
такмичарске баријере, један баш патетичан гест 
пун љубави. И вероватно супротан Правилнику о 
разговору за посао.
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ЧЕТИРИ: Доста! Ово је дивљаштво! Хоћете да ме изба-
ците! Само сам хтео да будем љубазан, човечан! Зар 
не видите да нас наводе да се уништимо?

ЈЕДАН: Ја ту не видим ништа лоше.

ПЕТ: То је оно што се догађа у стварном животу, знаш? 

ЧЕТИРИ: Не! Не тако!

ДВА: Нажалост да, ЧЕТИРИ, у праву су.

ЧЕТИРИ: Не, не прихватам! Не!

ТРИ: Тешко је то прогутати, али тамо напољу, нико се 
не шали. Не знам твоју причу, не знам који те је пут 
довео до ове тачке, што није ни важно, јер сада си 
овде. Питање је само: хоћеш ли ту и да останеш?

ЧЕТИРИ: Не знам, не знам, не знам више ништа.

ТРИ: Било би дивно кад бисмо могли сви да се сложи-
мо и не треба да се истребимо због овога, али ства-
ри стоје овако. Ако хоћеш да играш, мораш се др-
жати правила. 

ЧЕТИРИ: Молим вас, преклињем вас, доста.

ЈЕДАН: Дај, стварно, ЧЕТИРИ, престани да цмиздриш.

ЧЕТИРИ: Не зовем се ЧЕТИРИ! Ја нисам глупи број! Ја 
имам име, зовем се...

ДВА: Немој да кажеш! Не изговарај име или ћу те убити! 

ЧЕТИРИ: Ма шта...

ДВА: Тишина! Рекао сам ти да ћутиш, ни реч. Ако ка-
жеш своје име, готово је! Ко ми гарантује да нас 
после неће све избацити с разговора? Мени треба 
посао, и нећу због твојих нервних криза да пропус-
тим прилику!

ЧЕТИРИ: Ви сте полудели. Без изузетка, полудели.

ТРИ: Где је ИСПИТИВАЧ?

ЈЕДАН: Изашао је?

ПЕТ: Нисте приметили? 

ТРИ: Одавно је отишао?

ПЕТ: Доста да је чуо све лепоте које смо разменили. 

ЧЕТИРИ: Катастрофа, катастрофа, све сам уништио. 
Морам да идем. 

ДВА: Где да идеш.

ЧЕТИРИ: Даље, даље, овај делиријум је превише за ме-
не, не могу да га поднесем.

ТРИ: Напушташ нас, тек тако?

ЧЕТИРИ: Више ме не занима, хоћу само да изађем из 
ове просторије. 

ТРИ: Не попуштај, ЧЕТИ... не иди.

ЧЕТИРИ: Да, да, нисам ја за ове грозоте.

ЈЕДАН: Не инсистирајте. Најслабији први губе, то је 
нормално. 

ЧЕТИРИ: Тако је, ја сам слабић, заслужујем да изгубим. 
Пустите ме да изађем. 

ТРИ: Држи, попиј нешто.

ЧЕТИРИ: Хоћу да идем!

ТРИ: Не у таквом стању, налетећеш на неког на улици. 
Прво се смири, потом иди куд год хоћеш. Попиј ово.

 ЧЕТИРИ пије.

ПЕТ: Све су проучили до танчина, а? 

ЈЕДАН: Па да.

ПЕТ: Импресиониран сам.

ЈЕДАН: Баш бих волео да знам на основу којих елеме-
ната ће изабрати некога од нас петорице.

ЧЕТИРИ (Пали цигарету.): Вас четврорице. Ја сам ван 
игре. 

ПЕТ: То ти мислиш. Док ти не нареде супротно, за њих 
си још увек у игри.

ЧЕТИРИ: Не верујем.

ТРИ: Али ипак јеси. Бацио си маску, открио си се. Они 
то цене.

ЈЕДАН: А у сваком предузећу треба жртвени јарац, ка-
тарзично је за друштвену заједницу.

ДВА: Симпатично. 
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ЧЕТИРИ: У праву си.

ТРИ: Не падај тако ниско, није вредно.

ЧЕТИРИ: А зашто? ЈЕДАН је у праву, ја имам нешто што 
вама недостаје и то ће ме довести до победе.

ЈЕДАН: Шта то недостаје нама што ти имаш?

ЧЕТИРИ: Бити жртва по вокацији. Нико од вас не мо-
же да се такмичи са мном на том пољу. Неко као ја, 
увек служи, они то знају, они то знају!

ДВА: Полудео је.

ЧЕТИРИ: Да, да! Имаћу радно место! Полудео сам, али 
ти се враћаш кући!

ПЕТ: Достижемо “страхотне” нивое.

ЧЕТИРИ: Сад се бојиш, а? Сад си ти тај који се тресе! 
Фантастично, величанствено!

ТРИ: Када се враћа ИСПИТИВАЧ?

ЧЕТИРИ: И ти се бојиш, знао сам! Попиј нешто, дај! 
Биће ти боље.

ДВА: Угаси ту цигарету, смета ми.

ЧЕТИРИ: Смета ти! Кад сам запалио, свима је било у 
реду. Кад сам био уништен и плакао, када сте ми-
слили да ћу се повући, нико се није бунио против 
јадног баксуза који мора да пуши! Али сада се изје-
дате! А, нека се изједате!

ЈЕДАН: Ућути.

ЧЕТИРИ: То би ти хтео, а? Напротив, ти ћеш да ућутиш, 
проклети псу!

ЈЕДАН: У материну, како себи допушташ?

ЧЕТИРИ: Ти си пас, да! А овај бедник ће ти украсти по-
сао који си толико желео! Ма види среће, моћи ћеш 
увек да се надаш да ће те он примити као пса води-
ча! (Показује на ПЕТ.)

 ЈЕДАН насрће на ЧЕТИРИ.

ЈЕДАН: Копиле, угасио си цигарету на мени!

 ЧЕТИРИ се смеје.

ДВА: Стани, доста!

ЈЕДАН: Склони се, фацу ћу ти разнети! 

ПЕТ: Стварно је то урадио?

ТРИ: Мислим да јесте.

 Улази ИСПИТИВАЧ.

ИСПИТИВАЧ: Шта се догађа?

ЧЕТИРИ: Играли смо се по законима џунгле. Побеђи-
вао је најслабији.

ЈЕДАН: ЧЕТИРИ је матирао.

ДВА: Угасио је цигарету на ЈЕДАН.

ЧЕТИРИ: Оно што се догоди унутра, остаје унутра, да 
ли је тако, ДВА? Или желиш да свима кажем како 
се зовем?

ДВА: Ради како хоћеш.

ИСПИТИВАЧ: Треба да проверим има ли услова за на-
ставак разговора. Ко је расположен?

ЧЕТИРИ: Јако расположен. Никад се нисам осећао боље.

ПЕТ: Идемо даље. Ствар се чини занимљивом. 

ИСПИТИВАЧ: ЈЕДАН?

ЈЕДАН: Даље.

ИСПИТИВАЧ: Неко се не слаже? 

ТРИ: Ако су сви сагласни...

ДВА: Слажем се.

ИСПИТИВАЧ: Сада желим да будете у интеракцији са 
фотокопиром.

ДВА: У ком смислу?

ИСПИТИВАЧ: У било ком смислу успете да зачнете ин-
теракцију.

ЧЕТИРИ: Зачнете! Какав занимљив глагол! Баш ми па-
да напамет да је фотокопир просторијица идеално 
место за страствене сусрете колега. (Припија се уз 
апарат.)

ЈЕДАН: Не могу да верујем. 

ПЕТ: Шта пропуштам? 

ТРИ: Хоће да има однос са фотокопир апаратом. 
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ПЕТ (Смејући се.): Генијално!

ЧЕТИРИ: Генијално!

ИСПИТИВАЧ: Хвала, ЧЕТИРИ.

ЧЕТИРИ: Право задовољство.

ПЕТ: Дакле, ја остајем код теме задовољења чула. Зашто 
поново не поставимо сто и приуштимо себи јед-
ну паузу? ТРИ, има ли неки столњачић? (ТРИ му 
га додаје.) Ево, простримо га на фотокопир. Сада, 
припремимо кафу, кекс, можда мало воћа и креке-
ра. Храна је живот, господо, посао је само заграда! 
Будите весели. 

ИСПИТИВАЧ: Хвала. Следећи? Нико?

ЈЕДАН: Ако се баш мора... Жао ми је, немам тако кре-
ативне идеје као моје колеге. Бићу веома баналан. 
(Распрема фотокопир и копира један примерак.) 

ИСПИТИВАЧ: Хвала.

ДВА: Ред је на мене?

ИСПИТИВАЧ: Да.

 ДВА ставље главу на фотокопир и фотографише лице. 
Код слике пише “Изабери ме” и пружа лист ИСПИ-
ТИВАЧУ.

ДВА: Више од овога не бих знао. 

ИСПИТИВАЧ: Хвала.

 ТРИ узима столњак који је користио ПЕТ и прелази 
преко фотокопира.

ТРИ: Шта су ти урадили, данас, како су се понашали 
пре ма теби. Какве су то особе које могу тако да те 
ис кориштавају? Силовали су те, јели су на теби, ко-
ристили су те у рекламне сврхе.. а ти то подносиш? 
Дивим се твојој снази, али плашим се да она крије 
очај о коме не можеш да говориш... понижење... не-
правду... а све у тишини. Пусти да бринем о теби. Ја 
могу да те разумем. Имам стрпљења, слуха и љуба-
ви, толико љубави да дам. Дозволи ми да ти будем 
близу. Помози ми да ти помогнем. Хвала.

 ЧЕТИРИ се смеје.

ИСПИТИВАЧ: Хвала, ТРИ.

ДВА: Готово је?

ИСПИТИВАЧ: Још последње питање за све вас. 

ДВА: Не знам да ли могу.

ИСПИТИВАЧ: Шта је фотокопија? 

ЈЕДАН: Још!

ЧЕТИРИ: Шта год ти хоћеш да буде, ето шта је! Хоћеш 
да буде циљ мог живота? Биће. Хоћеш да се закунем 
у мајку да не постоји ништа лепше од фотокопије? 
Кунем се, кунем се, кунем се! Све што хоћеш, увек, 
свуда, у сваком случају! Дај ми тај посао, дај га ме-
ни и моћи ћеш да радиш са мном шта год хоћеш.

ПЕТ: Доста с тим говнаријама. Фотокопија је копија те-
кста или слике која настаје фотографским проце-
сом моменталне репродукције.

ЈЕДАН: Ноћна мора, ништа друго. 

ДВА: Чујте, свашта смо видели ово поподне. Мени тре-
ба посао, имам дуг, породицу, ауто купљен на рате 
и стан на мору, који сам наследио од оца, који не 
могу ни да одржавам, нити успевам да га продам. 
Имам порезе, осигурање, вакцинацију пса, лечење 
двогодишњег сина дијабетичара, а ипак иде на ба-
зен, трошкове обданишта, веш машину која тре-
ба да се поправи, претплату за сателитску ТВ коју 
не отказујем, јер је једина јебена дневна забава, а 
у сваком случају кошта мање од биоскопа. Дакле, 
љубазно вас молим, будите поштени према себи и 
дајте мени то место, једини сам који сувише губи 
уколико не буде најбољи радник.

ЈЕДАН: Добро, ако играмо на самилост онда...

ДВА: Не желим ничију самилост. Само га ја заслужујем.

ИСПИТИВАЧ: И, дакле, шта је фотокопија за вас?

ДВА: Плаћен рачун. Дозвола да вечерам у кафани за 
рођендан, могућност да променим ћелаве гуме на 
колима, могућност да не купујем пелене на распро-
даји. И барем других стотинак ствари које сада не 
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набрајам да не бих опет био оптужен да се ослањам 
на вашу милост.

ЈЕДАН: Сувише касно.

ДВА: Чујмо онда тебе. Чујмо који интелигентан одго-
вор ти знаш да даш. 

ЈЕДАН: Ја немам одговоре.

ИСПИТИВАЧ: Нисте у стању да одговорите шта је фо-
токопија?

ЈЕДАН: Не.

ИСПИТИВАЧ: Немате ни личну тачку гледишта? 

ЈЕДАН: Не више.

ИСПИТИВАЧ: Како то? 

ЈЕДАН: Празан сам. Испражњен.

ИСПИТИВАЧ: Због климе које се створила током раз-
говора? 

ЈЕДАН: Да. Не. Не знам.

ИСПИТИВАЧ: Не знате. 

ЈЕДАН: Можда сам такав увек и био. 

ИСПИТИВАЧ: Неодлучан?

ЈЕДАН: Празан.

 ЧЕТИРИ се смеје.

ИСПИТИВАЧ: ТРИ, недостајете само Ви. Шта је фото-
копија? 

ТРИ: Шта је фотокопија? 

ИСПИТИВАЧ: Знате ли да ми кажете?

ТРИ: Знате ли да ми кажете?

 ЈЕДАН, ДВА, ЧЕТИРИ и ПЕТ излазе. ИСПИТИВАЧ 
се рукује са ТРИ.

КРАЈ
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К онстатовати на почетку драматуршке белешке 
– која би требало да најави и препоручи, ако не 
и објасни један комад – да је наш живот постао 

логичка немогућност, те да такве приче у позоришту 
постоје дуго и нису нове, учинило би да комад Саре 
Беинат Фотокопије доживимо као нешто више пута 
виђено, самим тим мање вредно и важно за објављи-
вање и театарско упризорење. Убеђен сам да није та-
ко, јер наш живот се заиста претворио у константно 
слагање плоча апсурдних ситуација на које, услед те-
рета, не можемо/нећемо утицати. Бесмисленост чове-
ковог живота, како тврди Ками, јесте обележје наше 
ствар но сти, те “свест о апсурду нашег сутра треба да 
под сти че на проналажење животне визије, али тиме 
се не жели рећи да је апсурд циљ и начин живота, већ 
је важна његова подстицајна улога”.

Чега од ове Камијеве филозофије и грубих де-
финиција апсурда има у комаду Фотокопије? Миш-
љења сам да је ауторка драме искористила све што се 
у теорији наводи и дефинише као темељ да би створи-
ла ситуације које нам креирају и “улепшавају” живот. 

Уосталом, осећај апсурдности није исто што и појам 
апсурдности. Сара Беинат то очигледно зна да разли-
кује, те је у њеном комаду све апсурдно – повод (пот-
рага за глупим и слабо плаћеним послом), ситуација 
(просторна скученост и напетост међу актерима/кон-
курентима јер посао “може добити само један”), лико-
ви (измештени из својих вертикала због повода и не-
природне ситуације), разговор (оправдан само једним 
циљем – опстанком). Апсурдан је дакле и живот који 
треба продужити. Зашто ако је готово немогуће. Али 
то је друго питање. У тако осмишљеном свету одигра-
ва се радња комада који би се могао дефинисати и као 
социјална драма. У тој игри Испитивача и пет канди-
дата за посао, у просторији са фотокопир апаратом и 
канцеларијским баром, јасно је назначена позиција да-
нашњег човека спремног на све – понижења, компро-
мисе, уступке, ласкања – како би добио посао тј. опс-
тао са главом изнад површине. И то није симболичка 
слика, него ситуација у којој је глава изнад површине 
воде/муља, само ако су ноге, стопала, на леђима дугих 
(против)кандидата.

Пише > Милош Латиновић

Драматуршка белешка

Његово фотокопирско височанство
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Карактеристика која наговештава сценску потентност 
овог комада је остављена могућност да се ликови – канди-
дати за посао – формирају у зависности од дефинисаних 
карактера, али и од редитељскодраматуршког погледа на 
драму и живот. Од концепта. То отвара дијапазон могућ-
ности и даје огроман простор за креативност и уметничку 
конструктивност. Фотокопир апарат и посао су само јасан 
наговештај онога што је у њиховој сенци – а тамо се крију 
послушност, умереност, анестезираност, идентичност...

Језик је тачан, усклађен с данашњим временом и ти-
повима који су део ове драме, односно нашег окружења. 
Разрешење комада сасвим је тачно и у духу онога што про-
поведа религија либералног капитализма. 

Без обзира на могућност поређења – код нас су у 
скорашњим поставкама испричане сличне приче у Но-
вом добу (Битеф театар Београд) и Кичми (Народно по-
зориште Суботица) или раније у Чекаоници (Атеље 212 
Београд) – овај комад свакако има потенцијала за инсце-
нацију, не само због “вечног трајања апсурда у нашим 
животима” него и због отворених могућности за реди-
тељску и глумачку надградњу.

Сара Беинат



Драмска баштина: АЛЕКСАНДАР ПОПОВИЋ



Александар Поповић
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Р ођен је у угледној грађанској породици, од оца Момчила – ин-
дустријалца и мајке Станојке, родом са Уба. Основну школу и 
Трећу мушку гимназију завршио је у Београду. Оженивши се 

као малолетник, са 17 година, последњи разред гимназије завршио 
је ванредно. Још као гимназијалац био је привучен комунистич-
ким и левичарским идејама. Након матуре запослио се као обал-
ски радник на Дунаву. Током боравка у Ријеци, где му је супруга 
Даница – Дања била ангажована у балету Народног казалишта, би-
ва ухапшен и спроведен на Голи оток. Осуђен је на две године ро-
бије и три године губитка грађанских права. На Голом отоку био 
је од 11. јуна 1954. до 29. новембра 1955. Вративши се у Београд, 
где је још три године био “под режимом грађанске смрти”, радио 
је најразличитије послове – молерске, асфалтерске, зидарске, цин-
кографске, стаклорезачке и сл. Временом, делом уз помоћ поро-
дице, а делом захваљујући пријатељима, међу којима је посебно 
истицао Душка Радовића, Бранка Ћопића и Ота Бихаљија Мерина, 
посвећује се професионалном књижевном раду. 

Средином 1952. покренуо је “о сопственом трошку” прве 
приватне новине у новој Југославији – Записи (из књижевности 
и културе младих). Часопис је уређивао уз Миодрага Глишића и 
Вељка Форцана, а прилоге у њему објављивао је под псеудонимом 
Жак Жакс. Овај лист, у коме су, између осталих, сарађивали и Си-
ниша Вуковић, Станислав Живковић, Бранко Миљковић и Јован 
Христић, изашао је у шест бројева, а потом је у недостатку новца, 
али и под притиском, угашен. Под псеудонимом Жак Жакс актив-
но је објављивао и у литерарном часопису Црвено јесте. 

Захваљујући Душану Радовићу, тадашњем уреднику емисија 
за децу на Радио Београду, позван је да дође у Радио Београд и пи-
ше за децу. Тек 1961. примљен је у Удружење књижевника Србије. 
Иако се већ показао као даровит и плодан књижевник, нарочито 
успешан у књижевности за децу, његов истински пробој у књижевни 
и позоришни живот догодио се 30. децембра 1964. Тада је, прили-
ком отварања нове зграде Атељеа 212, изведена премијера његове 

АЛЕКСАНДАР ПОПОВИЋ  (Уб, 20. 11. 1929 – Београд, 9. 10. 1996) 
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“фарсе у два дела” Љубинко и Десанка, у режији Радета 
Марковића. Иако ни за овај, као ни за следећи драм-
ски текст (Чарапа од сто петљи), није добио неподеље-
не афирмативне критике, наредних деценија постао 
је један од најизвођенијих писаца на југословенским 
сценама. Прву Стеријину награду добио је већ 1966, 
на 11. југословенским позоришним играма за експери-
мент у области комедиографије, за комад Крмећи кас. 
Добио је још три Стеријине награде за драмски текст, 
као и Стеријину награду за нарочите заслуге (1989). 
Његова драма Развојни пут Боре шнајдера проглашена 
је, у конкуренцији више од 700 драмских текстова, за 
најбољу српску драму насталу после 1945.

Упоредо са писањем позоришних комада, бавио 
се писањем запажених и бројних сценарија за радио 
и телевизију.

Почевши од 1969, када је његов комад Друга вра-
та лево (режија Љубомир Драшкић), не доживевши 
премијеру, скинут с репертоара Атељеа 212, предста-
ве по његовим текстовима још у неколико наврата до-
живљавају сличну судбину. Најизразитији пример у 
том смислу је “сценска ротобаза у пет оштрих фаза...” 
Мрешћење шарана, која је после праизведбе у пирот-
ском Народном позоришту стигла и до републичког 
и окружног јавног тужиоца и њихове препоруке да се 
текст на појединим местима поправи и преради.

Као Фордов стипендиста боравио је 1971–72. у 
Њујорку, где је сарађивао са Елен Стјуарт и авангард-
ним театром “La mama”. Средином 70их, од сопстве-
них средстава, у Београду оснива своју “неформалну 
театарску групу”, у којој натуршчици (укључујући и 
чланове његове породице) изводе његове комаде, које 
Поповић сам режира.

Његов стваралачки салдо неуобичајено је богат – 
објавио је десетак књига за децу, написао четрдесетак 
драма за позориште, мноштво телевизијских серија, 
комада за одрасле и децу, добио је четрдесетак разних 
награда за рад у позоришту и на телевизији. Уз Стерију, 

Нушића и Душана Ковачевића, Александар Поповић 
је један од “носећих стубова” српске комедиографије. 

Сахрањен је у Алеји заслужних грађана у Београду.

ПРАИЗВЕДБЕ

1964 – Љубинко и Десанка (р. Раде Марковић, Атеље 212);
1965 – Чарапа од сто петљи (р. Небојша Комадина, Позо-

ришно игралиште универзитета, Београд);
 Сабља димискија (р. Браслав Борозан, Народно по-

зориште Београд)
 Крмећи кас1) (р. Душан Родић, Народно позориште 

Ниш)
1966 – Јелена Ћетковић (р. Борислав Григоровић, Народно 

позориште Београд)
 Пепељуга (р. Мирослав Беловић, Позориште “Бошко 

Буха”)
1967 – Развојни пут Боре шнајдера2) (р. Бранко Плеша, Атеље 

212);
 Смртоносна мотористика (р. Небојша Комадина, 

Савремено позорише Београд)
1968 – Капе доле (р. Љубомир Драшкић, Атеље 212);
 Црвенкапа (р. Љубомир Драшкић, Позориште “Бош-

ко Буха”);
1969 – Утва, птица златокрила (р. Небојша Комадина, Са-

времено позориште Београд)
 Друга врата лево (р. Богдан Јерковић, Студентско 

експериментално казалиште Загреб)
 Пардон, пардон трчуљак (р. Србољуб Станковић, Ма-

ло позориште Београд)
 Снежана и седам (увозних) патуљака (р. Љубомир 

Драшкић, Позориште “Бошко Буха”) 
1974 – Крабуљни плес (р. Александар Поповић, Дом омла-

дине Београд);
1975 – Тајна веза (р. Александар Поповић, Неформална тру-

па Александра Поповића, Барутана Београд)

1) На 11. југословенским позоришним играма добио је ванредну Сте-
ријину награду за текст (експеримент у области комедиографије) 
за Крмећи кас.

2)  На 12. југословенским позоришним играма добио је Стеријину 
награду за Развојни пут Боре шнајдера.
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1976 – Ружичаста ноћ (р. Александар Поповић, Неформална 
трупа Александра Поповића, Месна заједница Вра-
чар, Београд)

1977 – Увек зелено (р. Богдан Јерковић, НП Босанске Крајине)
1979 – Лек против старења (р. Слободанка Алексић, Мало 

позориште Београд)
 Шкрти берберин (р. Србољуб Станковић, Позориште 

лутака “Пинокио”, Земун)
1980 – Симфонија у болу (р. Драган Јаковљевић, Народно 

позориште Пирот)
 Успомене Бисе херихтерке (р. Богдан Јерковић, Отво-

рена казалишна трупа Друштвеног дома “Трешњев-
ка” Загреб)

1981 – Чавка неваљалка (р. Миливоје Милојевић, Мало по-
зориште Београд)

 Афера Љиљак (р. Владимир Алексић, Народно позо-
риште Београд)

1982 – Туђи живот (р. Жарко Миладиновић, СКЦ Београд)
1983 – Свети ђаво Распућин (р. Анджеј Марчевски, Народ-

но позориште Београд)
1984 – Мрешћење шарана (р. Драган Јаковљевић, Народно 

позориште Пирот)
1985 – Јарац живодерац (р. Дубравко Бибановић, Мало по-

зориште Београд)
 Пазарни дан (р. Горан Марковић, Звездара театар)
1986 – Комунистички рај (р. Бранислав Мићуновић, ЈДП)
 Кокошије слепило (р. Александар Лукач, БДП)
 Кобне лажи Сол Сарфати (р. Јелица Вучинић, Мало 

позориште “Душко Радовић”)
1987 – Жива жеља (р. Тања Димитријевић, Позориште “Бош-

ко Буха”)
 Месингани коњ (р. Бранислав Крављанац, Позориште 

лутака “Пинокио” Земун)
1988 – Животни венац и друг Словењац (режија Пуриша 

Ђорђевић, СКЦ Београд)
 Владимир и Косара (р. Слободан Милатовић, Барски 

љетопис у месту Пречиста Крајинска);
1989 – Мрављи метеж (р. Радмила Војводић, Атеље 212)
 Друга врата лево3) (р. Суада Капић, Српско народно 

позориште Нови Сад)

3) Прва професионална представа рађена на основу овог текста.

1990 – Кус петлић4) (р. Бранко Плеша, Звездара театар)
 Ноћна фрајла (р. Ненад Илић, Народно позориште 

Београд);
 Пут за Лешће (р. Радмила Војводић, БДП)
 Бела кафа5) (р. Славољуб Стефановић, Народно позо-

риште Пирот);
1992 – Нега мртваца (р. Радмила Војводић, Српско народно 

позориште Нови Сад)
 Мртва тачка (р. Драган Јаковљевић, Покрајинско 

народно позориште Приштина)
1993 – Тамна је ноћ6) (р. Егон Савин, Култ театар Београд) 
1995 – Чарлама збогом (р. Слободан Ж. Јовановић, Народно 

позориште Пирот)
 Ружичњак (р. Драган Јаковљевић, Театар “Јоаким 

Вујић” Крагујевац)
1996 – Баш бунар (р. Александар Поповић, Звездара театар)

ЛИТЕРАТУРА

•	 Петар Марјановић, Српски драмски писци XX столећа, МС 
– ФДУ – АУ, Нови Сад – Београд 1997;

•	 Олга Марковић, Александар Поповић (1929–1996) у српс-
ким позориштима, МПУС, Београд 1997;

•	 Радован Поповић, Последњи српски бољшевик, СГ, Београд 
2009;

•	 Јован Љуштановић (пр), Александар Поповић, Антологијска 
едиција Десет векова српске књижевности, књ. 80, ИЦМС, 
Нови Сад 2015.

Приредила > Исидора Поповић

4) Награда Стеријиног града за текст комедије Кус петлић на 35. 
југословенским позоришним играма (1990), награда “Вечерњих 
новости” на Данима комедије за текстове Кус петлић и Бела кафа 
(1991).

5) Награда Стеријиног града за текст комедије Бела кафа на 36. Југо-
словеснким позоришним играма.

6) Стеријина награда за текст савремене драме за комад Тамна је ноћ 
на 39. Стеријином позорју (1994).
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Александар Поповић

Шегрт и грејно тело
Сценска збирка за литију и опело,

С напоменом.

ЛИЦА: 

Дел арте и карте

Три па једна:

ЈОЈЛА, Равијојла

ЋОСА, џин

ГАНАДРА, променљива

АРХИ ЂЕРА, смрзоје

Догађа се у хотелу де лукс класе.
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ЛИТИЈА

 Не треба људе претерано застрашивати варварством, 
јер оно је њихова младост.

 (Ливингрум у раскошном хотелском апартману. Је-
дан прозор који гледа напоље, једна врата која воде 
у купатило и тоалет и друга која воде у антре.)

ЈОЈЛА (У балској тоалети с пресеченом омчом око врата. 
Довлачи је изнемоглу Архи Ђера држећи је око струка, 
док се она њему држи једном руком око врата. Он је 
баца да седне у фотељу. Она у чуду гледа око себе.): 
Зашто сте ме у судњем часу покупили са вешала?

АРХИ ЂЕРА (Вади виски и лед и налива две чаше.): Хоћеш 
ли један виски да прочистиш грло?

ЈОЈЛА (Искашљава се, не би ли се ослободила кркљавог 
гласа.): Ја не пијем пиће.

АРХИ ЂЕРА: Знам, невина си у лакат.

ЈОЈЛА: Притисак ми поскакује. Али ако ви држите да ће 
ми гутљајдва заташкати ово моје кркљање и крва-
рење језика који сам прегризла од бола, док су ми 
испод ногу измицали шамлицу, ја ћу прихватити 
вашу рецептуру.

АРХИ ЂЕРА (Прилази јој носећи чаше.): Мораш са мном 
бити на ти.

ЈОЈЛА: Можда мало касније док ми се замућене очи не 
привикну на оволики раскош и сјај. 

АРХИ ЂЕРА (Спусти једну чашу и слободном руком јој 
раздрљи хаљину на прсима.): Раздрљи се комотно.

ЈОЈЛА (Шакама покрива груди.): Нису ми баш ко камен, 
с опроштењем. А никако не могу да одредим број 
ваших година.

АРХИ ЂЕРА (Узме ону чашу у руку и пије час из једне, 
час из друге чаше.): Личим ти на кочоперну дртину.

ЈОЈЛА: Само се питам, одговара ли вашем старосном 
добу јутарња окапања пред продавницама које с 

петнаест литара обраног млека подмирују на сто-
тине као мазге упорних потрошача.

АРХИ ЂЕРА: Ти живиш у облацима, а једна нога ти је 
већ у гробу.

ЈОЈЛА: Не бих само да окрњим ваше достојанство.

АРХИ ЂЕРА: Је л’ ти увек тако кењкаш. (Опет с чашом 
пође к њој.)

ЈОЈЛА (Она устане и одлази у супротном правцу удаљујући 
се од њега.) Што. Је л’ вам засмрдело по додвор-
ништву.

АРХИ ЂЕРА (Иде право на њу.): И докле ћу ја носити ову 
чашу за тобом.

ЈОЈЛА (Окрене му задњицу и мало се повије.): Пљесни-
те ме за своју одушку шаком по мојој маторој по-
задини и она ће ко пудинг уздрхтати у вашу част.

АРХИ ЂЕРА: Џаба нам је гузити се око празних изну-
ђавања.

ЈОЈЛА: Ја вам дајем реч.

АРХИ ЂЕРА: Нећу зарицања.

ЈОЈЛА: Хоћете ли да вам потпишем свечану обавезу.

АРХИ ЂЕРА: Ништа написмено.

ЈОЈЛА: Ако треба да изјавим пред сведоцима.

АРХИ ЂЕРА: Ништа јавно. Ништа гласно. Ништа лично, 
понајмање сујетно.

ЈОЈЛА: Ја сам висећи о конопцу већ унапред лишена 
сваког извољавања.

АРХИ ЂЕРА: Због тога сам те ја и кооптирао за нашу 
екипу.

ЈОЈЛА: Претпостављала сам и сама да ће то бити тим-
ски рад, само се питам којег ли је профила.

АРХИ ЂЕРА: Неидентификованог.

ЈОЈЛА: И не знам хоћу ли вам ја за ту игру бити упо-
требљива.

АРХИ ЂЕРА: Неки пут ћете наступати и с фантомским 
кукуљицама на глави.
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ЈОЈЛА: Звучи фантастично.

АРХИ ЂЕРА (Пружа јој црну вунену капу с отворима за 
очи и уста.): Пробај, да видим како ти стоји.

ЈОЈЛА (Навлачи капу на главу.): Шта кажете.

АРХИ ЂЕРА: Ја мислим сасвим пристојно. Погледај се у 
огледалу. (Она се огледа.) Како ти се чини.

ЈОЈЛА: Сва се тресем. Уплашила сам се сама од себе.

АРХИ ЂЕРА: Море, ниси ти од јуче.

ЈОЈЛА: Али од данас сам ваш вечити дужник.

АРХИ ЂЕРА: Изравније је рећи: компањон.

ЈОЈЛА: Што се каже; стара кука, десна рука.

АРХИ ЂЕРА (Пружа јој чашу.) Да наздравимо у то име.

ЈОЈЛА (Диже чашу.): У ваше здравље.

АРХИ ЂЕРА: Престани да ми персираш.

ЈОЈЛА: Умем ја да саобраћам и на јеби си матер. (Испије 
пиће на душак, баци чашу и отме њему његову из ру-
ку.) Ти то нешто ваздан њушкаш. (Испије на душак 
и његову чашу.)

АРХИ ЂЕРА: Такву те волим, Јојла.

ЈОЈЛА (Баци из руке празну чашу запрепашћено.): Ко 
ти је рекао моје конспиративно име из подземља.

АРХИ ЂЕРА: Зини да ти кажем. (Она зине. Он јој стави 
палац у уста.) Кока из потока.

ЈОЈЛА (Склањајући уста устрану.): Летеће јој перје, 
кадтад.

АРХИ ЂЕРА: Оканимо се митарења, Јојла. Познајем ја 
тебе боље него што ти саму себе знаш.

ЈОЈЛА: На гласу сам.

АРХИ ЂЕРА: Ја те нисам бирао за манастирску игуманију.

ЈОЈЛА: Штета. Можда ми је већ и било време да се по-
кајем.

АРХИ ЂЕРА: Мени треба рђа.

ЈОЈЛА: Офарбаћу се у бакарно црвено, да ме не пре-
познају.

АРХИ ЂЕРА: Сумњам ја да има и једна фарба којом ти 
до сада већ ниси премазана.

ЈОЈЛА: Ако ме препознају, а теби се покажем као не-
довољно уиграна, џелати ће поново доћи овамо по 
мене.

АРХИ ЂЕРА: Нема теорије за тако штогод.

ЈОЈЛА: Каква те теорија спопала, човече, они су свире-
пи практичари.

АРХИ ЂЕРА: Мали би био Мадагаскар када би ма ко по-
кушао да на њега смести сву политикантску гамад 
света, почев од стршљенова, ушију, буба шваба, пи-
цајзли, жутих мрава, буба руса, ухолажа и црвуља-
ка, па све до унакажених човечуљака водњикавих 
очију, длакавих ушију и збрчканих уста налик ко-
кошијем дупету из којих се у недоглед цеде и цуре 
њихове прозукле предизборне тираде.

ЈОЈЛА: Хи, хи, хи, хи, хи.

АРХИ ЂЕРА: Ха, ха, ха, ха, ха.

ЈОЈЛА: Коначно смо се споразумели на најједностав-
нији могући начин.

АРХИ ЂЕРА: Голицањем учмалог духа.

ЈОЈЛА (Скида омчу с врата.): Сад могу да скинем ом-
чу с врата.

АРХИ ЂЕРА: И доведи се у ред пре него што ти ја до-
ведем пасажера, јер ни овде нећеш предуго бада-
ваџисати сама.

ЈОЈЛА: Испало је много фантастичније него што сам 
уочи погубљења, при повишеној телесној темпера-
тури, сањала у ћелији смрти. 

АРХИ ЂЕРА: Купатило и тоалет ти стоје на расположењу.

ЈОЈЛА (Пође ка вратима на која јој је показао. У полас-
ку.): Ја се надам да ће касније бити нешто и у гото-
вом. (Застане и осврне се.) Само да знате.

АРХИ ЂЕРА: Динаре не примаш.

ЈОЈЛА: Ни чекове. (Одлази у купатило. У одласку.) Са-
мо наруквица игра и то у чврстом стању.
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АРХИ ЂЕРА (Одлази одакле је с њом и дошао. У одласку.): 
Утроших на бабускеру више времена него што сам 
испланирао. 

ЈОЈЛА (Враћа се из купатила већ напола неглижирана.): 
Заборавила сам да те питам, Архи Ђеро (Застане из-
ненађено.) Гле. Откуд ми сазнања да се он баш тако 
зове. Архи Ђера. Ваљда ми је заличио на Германа. 
И то не оног обичног, него на Германчину. Да сам 
љубила неког Швабу, па ни по јада, али ни кроз се-
дам поњава. То је једно. А друго: таман кад сам се 
сродила да га титикам, он је бржебоље збрисао. И 
ко ће мени сад да гарантује: да ли се ово мени суд-
бина осмехује или ми се руга. (Полази ка купатилу.) 
Једино миришљава со у кади препуној слатке воде. 
(Успут укључи музику: Чорбина Србија. У одласку.) 
Личи мени то на холивудски сан о срећи.

АРХИ ЂЕРА (Кад истекне музика, долази потежући за 
собом колац на којем је робусни Ћоса, па крај с гла-
вом наслони на сто.): Олово ти није равно. (Седне у 
фотељу и настави да слуша музику с вокмена који 
му је у руци, а слушалице на ушима.)

ЋОСА (Трзајуће се на коцу урла.): Поп Недељко је укинуо 
недељу. Слушајте ме. Нема у фарбари говножутог 
колора. Чујете ли ме. Не знам ја брије ли се владика 
кад му се увашљиви брада. Окренте уво ка мени. Ја 
припадам изгубљеној генерацији. Хеј. У мени жив 
с мртвим од рођења путује. Осврните се.

АРХИ ЂЕРА (Седећи ужива у својој музици.): Говори ти, 
говори.

ЋОСА: Ја тражим било какво запослење и одгоду егзе-
куције.

АРХИ ЂЕРА (Тактирајући руком уз оно што слуша.): 
Слободно говори. Нико те не слуша.

ЋОСА: Невин сам. Моје је право да умирем на више 
начина, све док се не докопам сопствене смрти у 
живом песку сата који шљака на цурку.

АРХИ ЂЕРА: Мени тај говор уопште не смета.

ЋОСА: Тресните мноме о ледину поред Ибарске магис-
трале или ме пошаљите у циркуску арену козачким 
коњима на репове.

АРХИ ЂЕРА: Слушалице вокмена су ми на ушима.

ЋОСА: Зашто сте ме заједно с коцем отимали с Голго-
те, ако ћете ме сад оставити да скапам овде у рас-
кошном апартману на најгори начин пресликан из 
трећеразредног трилера. 

АРХИ ЂЕРА: Последњи пут у овом веку спуштам димну 
завесу с Урала.

ЋОСА: Полудећу од болова и досаде. Дајте ми бар мало 
предаха и кокаколе.

АРХИ ЂЕРА (Диже се из фотеље.): Не могу да одолим, 
да и теби не пустим да чујеш преко озвучења најпо-
тресније финале с краја двадесетог века. (Укључује 
вокмен у стуб и проломи се совјетска химна.)

ЋОСА: Дајте ми мало времена и пакло марлбороа.

АРХИ ЂЕРА (Обрће наслоњени колац на којем је Ћоса, да 
би му сад доле била глава.): Смичи се с тог глоговог 
торња.

ЋОСА (Свлачећи се лагано с коца.): Припомогни ми и ти 
мало, матори, да ми сва кожа не би остала у дире-
ку, ко вашем повампиреном маршалу.

АРХИ ЂЕРА (Помаже Ћоси да се до краја ослободи веза и 
коца.): Не пренемажи се, младићу, ниси ти набеђе-
ни месија који кроз страдање треба да одреди корак 
наредног столећа за уназад.

ЋОСА (С напором се усправља држећи се чврсто за Ђеру.): 
Реци ми бар, ћале, да ли ми је дупе још увек позади.

АРХИ ЂЕРА (Проба да се отресе Ћосе.): Хоћеш ли већ 
једном престати да се држиш мене ко пијан плота 
и то с гнушањем.

ЋОСА: Гадим те се свим својим бићем, старкељо гадна.

АРХИ ЂЕРА: Тим пре, момче. Прођи ме се.
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ЋОСА: Бих ја, ал нисам сигуран хоћу ли после свих ових 
мука и јада, на које сте ме ви матори осудили, уме-
ти да станем на обе ноге.

АРХИ ЂЕРА: Ја ћу те устоличити. (Хвата Ћосу под ру-
ку, да би га повео и сместио у фотељу.) Имаш место 
поред прозора.

ЋОСА (Опире се, неће да се смести у фотељу.): Нудиш 
ми овај дубак у замену за покварену рокаду.

АРХИ ЂЕРА (Дистанцира се од Ћосе.): Ако ти се не џо-
ра с миром, ти покушај да се лансираш на отмицу.

ЋОСА: Требаће ми времена док се поново не усправим 
и набијем кондицију.

АРХИ ЂЕРА: Којег времена. Којег. (Брзо прилази Ћоси и 
спушта му руку на раме.) 

ЋОСА: Не знам, нисам данас у форми за шорку.

АРХИ ЂЕРА: Мораш рећи ако знаш нешто што су у међу-
времену сви старији позаборављали лежећи, ил ко 
кокошке на миришљавим ловорикама, или ко фа-
кири на бајонетима авангарде.

ЋОСА: Никада ја до краја нисам укапирао те ваше мас-
караде и штафете.

АРХИ ЂЕРА: Хајде, сине, гукни. Купићу ти синтисајзер 
с појачалом.

ЋОСА: Имам већ три комада, прошло ме је то одлепљи-
вање с бендом.

АРХИ ЂЕРА: Шапни ми на увце, уплатићу ти скиаран-
жман за Кицбил. (Гурка нешто Ћоси у шаку, па као 
кријући.)

ЋОСА: Шта ми то туткаш, матори.

АРХИ ЂЕРА (Као у поверењу.): Бели прашкић.

ЋОСА (Гледа у пакетић.): Хорс.

АРХИ ЂЕРА: Шмркни. Само кад нико не види.

ЋОСА: Ма је л’ то тебе, ћале, ова матораћка музика 
смекшала – кад ми се тако напрасно удвараш.

АРХИ ЂЕРА: Које је време у питању, питам те, клипе-
то. Да није пролазно. Говори. Можда је преломно. 
Што стискаш.

ЋОСА: Нисам у том фазону.

АРХИ ЂЕРА: Можда је лудо.

ЋОСА: Умрло је оно с Ворхолом и Че Геваром. 

АРХИ ЂЕРА: Или ће пре бити да је ратно. Ложиш ли се 
ти на аикидо. (Ћоса главом одречно.) А на кунгфу 
и кендо.

ЋОСА: Ц.

АРХИ ЂЕРА: А на карате, кечезкечкен и кик бокс. Ре-
ци одмах, биће после касно кад сва музика исцури. 
(Музика кврцне и престане.) Оде.

ЋОСА: Збиља, нагло.

АРХИ ЂЕРА: Само крцну и престаде.

ЋОСА: Лоше је измонтирано.

АРХИ ЂЕРА: Као кост у грлу.

ЋОСА: С твојим очима, ћале, нешто није у реду. Цуре 
ти сузе, а овде нема ни дима, ни ватре.

АРХИ ЂЕРА: Ти си, бре, глуп ко ћускија. (Марамицом 
брише очи и лице.)

ЋОСА: У вашем сам окриљу ментално заостао.

АРХИ ЂЕРА: Које ли је твоје право лице.

ЋОСА: Не знам, нисам био на пробном снимању.

АРХИ ЂЕРА: Ма да ја нисам појео говна кад сам тебе 
регрутовао.

ЋОСА: Закуни се у ролекс и златну сајлу за око врата, 
да јеси.

АРХИ ЂЕРА: Хоће ли ти бити довољно ако се закунем у 
црне мокасине и беле зокне.

ЋОСА: Сијаш знаке за распознавање по кафићима, ћа-
ле, нема збора, мада мени тај твој регрутни позив 
никада у животу није био уручен.

АРХИ ЂЕРА: Због тога што је твоја адреса у задњих три-
десет година била изгубљена у нашем околишу.
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ЋОСА: Није мене било тешко ископати из евиденције 
незапослених, посрнулих, заблесављених, разоча-
раних и на божју вересију остављених.

АРХИ ЂЕРА: Жеља за исправљањем грешака ранијих 
гарнитура ме је и понукала да се пробијем кроз 
подземне лабиринте све до Голанске висоравни, на 
којој си ти донедавно скапавао, заборављен и зане-
марен од целог света.

ЋОСА: Онда ми бар ти одсад, матори, буди страшан 
пајтос.

АРХИ ЂЕРА: Који ће ти то клинац, бато.

ЋОСА: Па да имам коначно и ја маторог ортака којег 
волим. 

АРХИ ЂЕРА: У твојој наступајућој животној етапи баш 
та љубав ће ти бити најстрожије забрањена.

ЋОСА: А зезање.

АРХИ ЂЕРА: Је л’ ти то мене покушаваш да насмејеш, 
баксузе.

ЋОСА: Бих ја и то, матори, ал никако да ти начнем це-
ментни малтер са скамењене фаце. Да ниси ти, 
можда, само споменик који одваја жваку с пије-
дестала, нонстоп.

АРХИ ЂЕРА (Дрекне наједном.): Устани кад се обраћаш 
своме претпостављеном.

ЋОСА: Ви сте значи тај бос у нашем њу дилу.

АРХИ ЂЕРА: Сви смо ми само посредници.

ЋОСА: А ко вечито скида кајмак.

АРХИ ЂЕРА: Зини да ти кажем.

ЋОСА (Зине што јаче.): Ааааааааа.

АРХИ ЂЕРА (Пљуне га у уста.): Пуј. Поради малера.

ЋОСА: Шта сте то учинили.

АРХИ ЂЕРА: Пљунуо сам те у уста.

ЋОСА: Зашто.

АРХИ ЂЕРА: Зато што сад, осим матерњег, сијаш и не-
мушт језик.

ЋОСА: Где с њим да се фрљам.

АРХИ ЂЕРА: По скупштинским кулоарима, на сезон-
ским распродајама, кроз царинским блокадама, 
око трезора народним банкама, испод плашта ху-
манитарним помоћима, у подземним сефовима по-
верљивим подацима и на сваком другом местима 
где изборним комисијама иза затвореним вратима 
пребројавају гласовима, ал о томе више ни речи. 
Пст. Куш. Ни “а”.

ЋОСА (Заусти.): Хтео сам.

АРХИ ЂЕРА (Сече га.): Завежи.

ЋОСА: Хтео сам да питам.

АРХИ ЂЕРА: Од сада ћеш све одговоре морати да чи-
таш с мога лица. Због тога сам ти и подарио не-
мушт језик. Усмено ћу од свих вас примати само 
извињења кад ми се будете уклањали с пута или 
уместо брвна простирали с једне ивице амбиса до 
друге обале Океана.

ЋОСА (У ставу мирно, напаљено крајње.): Извини, гос-
подаре. (Шамар.)

АРХИ ЂЕРА: Ти овде ниси сам.

ЋОСА: Извини, господаре. (Шамар.)

АРХИ ЂЕРА: Упознај се с Јојлом пре него што вам ја до-
бавим треће лице једнине.

ЋОСА: Извини, господаре. (Шамар.)

АРХИ ЂЕРА: Она ти је стара кока – добра јуха.

ЋОСА: Извини, господаре. (Шамар.)

АРХИ ЂЕРА: Ал све без пажње и поштовања.

ЋОСА: Извини, господару. (Шамар.)

АРХИ ЂЕРА: Без укуса и сућути.

ЋОСА: Извини, господару. (Шамар.)

АРХИ ЂЕРА: Без милости и икаквог обзира.

ЋОСА: Извини, господару. (Шамар.)

АРХИ ЂЕРА: Без срама и логичног објашњења.

ЋОСА: Извини, господару. (Шамар.)
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АРХИ ЂЕРА: Ово место је по страни од језика и поимања. 
Све што сте до данас знали, разумели и осећали, од 
данас ћете да заборавите једном заувек. (Одлази 
одакле је и дошао с Ћосом. У одласку.) Амин.

ЋОСА (У еуфорији.): Извини, господару. Извини, госпо
дару. Извини, господару. (Из купатила к њему кро-
чи Јојла, али је он у свом заносу не опази.) Извини, 
господару. (Пауза. Попне се на прсте и погледа у 
правцу куда је Архи Ђера отишао. Спусти тон.) Из-
вини, господару, што те нисам задавио голим ша-
кама. Ал заборавићеш се ти кадтад и окренућеш 
ми незаштићена леђа. (Опази Јојлу, али то не по-
казује, већ наставља и за њу да глуми свој осветнички 
бес.) Довољан ће ми бити само један тренутак твоје 
неопрезности. Нећеш се ти предуго шепурити на 
овим територијама. Скењаћу ја тебе онда када се 
најмање будеш надао. (Наједном насрне на Јојлу.) 
Ви сте ми сведок.

ЈОЈЛА: На ватреном крштењу.

ЋОСА: Он је сам себи потписао смртну пресуду.

ЈОЈЛА: Да кумујем још једном нерасветљеном улич-
ном злочину.

ЋОСА: Стао ми је на жуљ, избројани су му дани.

ЈОЈЛА: А мени је додељена улога лажног сведока без 
одбројавања.

ЋОСА (Стане блаже, присније да је спопада.): Била си 
присутна, кево. Пред тобом ми је псовао моју до-
мородачку мајку.

ЈОЈЛА: Ти си му се због свог паганског порекла јавно 
извинио.

ЋОСА: Јесам, само због тога што ми се он претходно 
натрпавао при мом силаску с коца, да би ме одмах 
затим уценио.

ЈОЈЛА: Можда му је неко из писарнице доставио копију 
твога досијеа препуног документацијом о твојој 
презадужености.

ЋОСА: Био сам, госпођо, присиљен да као утеривач 
намета потаманим многе дародавце и преплаше-
не утајиваче.

ЈОЈЛА: Онда те он није уценио, сине.

ЋОСА: Откуд ти та хипотеза, кево.

ЈОЈЛА: Па била сам присутна вашој ванпарничној ку-
попродаји, синовац. Ти си поткупљен.

ЋОСА: Али на превару. Жирално.

ЈОЈЛА: Орално, мамлазе. Орално. Купљен си на реч с 
клизајућом каматом.

ЋОСА: А ко је то међу њима имун на шибицарење. По-
кажи ми га, матора.

ЈОЈЛА: Показаће теби твога бога маскирани фантоми 
једне ноћи кад ти кроз прозор убаце у кревет акти-
вирану кашикару.

ЋОСА: Наручио сам ја панцирпиџаму.

ЈОЈЛА: Па да не забадаш више њушку у усијану ковачку 
смолу, кад се не разумеш у штицунг, брале.

ЋОСА (Стане да спопада Јојлу.): Научи ме ти ономе 
што још не знам, матора. Ти си стара кајла, купићу 
ти сандале.

ЈОЈЛА: Могао би ми син бити, срам те било.

ЋОСА: Не, збиља, кево, ја сам већ једном од врућег 
кромпира издобијао жвале.

ЈОЈЛА: То је банкарски запис. Кегле за кулове.

ЋОСА: Ле л’ то оно, матора, што кажу: девалвација брез 
куртона.

ЈОЈЛА: Нафта, главоњо. Срам те било. Дисконт. Есконт. 
Рекет. Холдинг. Менаџмент. Протекшн.

ЋОСА: Ма да ниси ти, кево, продана душа кад си толи-
ко верзирана у абортусима и каматним стопама.

ЈОЈЛА: Много ти, клинац, себи допушташ.

ЋОСА: Ја готивим бабускеросе. Ти код мене имаш гута. 
Отвори преда мном своје смежурано срце.

ЈОЈЛА: Склони руке с мене, па ћу ти разоткрити свашта.
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ЋОСА: Је л’ добро овако.

ЈОЈЛА: Јадно ми моје добро, кад си ми још дубље завукао.

ЋОСА: Неколико сантиметара дубље или плиће не мења 
на ствари, причај ми о себи.

ЈОЈЛА: Више пута сам лежала тбог малверзације. Тај 
исти је и мене покупио с конопца.

ЋОСА: Баш ме, кево, занима, шта си мислила док си на 
вешалима висила.

ЈОЈЛА: Мислила сам како ме сви ти џелати, њихови по-
моћници, судски извршитељи, новинарски стрви-
нари и ратни профитери, поткрадају чак и у мојим 
задњим часовима очаја. 

ЋОСА: Јеси ли се много копрцала.

ЈОЈЛА: У ствари, још пре тога, док су ме изводили на 
вешала, осетила сам први пут у животу известан 
стид због тога што су све то за мене некад пре била 
добро знана, драга и питома лица.

ЋОСА: Зар ти нису дозволили да се нашминкаш пре 
наступа.

ЈОЈЛА: Шта петљаш ти то, клинац, око мог малог стомака.

ЋОСА: Ћути, трљуцкам ти брежуљак.

ЈОЈЛА: Ти си некрофил, дете, лечи се.

ЋОСА: С лешином то још никад нисам пробао.

ЈОЈЛА: Одлепи се од мене, клињо, да ти ја не бих од-
гризла нос.

ЋОСА: То су ми још од раније, баба Јаго, урадили у 
паркуру док сам се рвао с ајгирима грчкоримским 
стилом. Остале су ми само, као на тиролском ше-
ширићу, две лукне за луфт.

ЈОЈЛА: И затвори чим пре тог свог подстанара у обор, 
млади човече.

ЋОСА: Али ако тебе деконцентришу речи, стара, може-
мо ми и на ћитака.

ЈОЈЛА: Твоја је душа, бато, свињац.

ЋОСА: Зар за тебе моја крв и лепота нису ренесанса, кево.

ЈОЈЛА: Не могу да те гледам како се пушиш од здравља.

ЋОСА: Опрости. Јесам ли те, кокошко, много убалавио 
пред кибицерима.

ЈОЈЛА: Ал да ми је само знати, младићу, ко ти је ишао 
наруку да пробудиш у себи, ни мање ни више, не-
го дивљег вепра.

ЋОСА (С виноградарским маказама у десној руци.): Забри-
ши се крајем моје кошуље, да ја не бих умагањио 
виноградарске маказе.

ЈОЈЛА: Је л’ ти био онај гласовити доктор наука за бра-
тоубилачки маркетинг, који је том истом пољоприв-
редном алатком покушавао да поткуси језике својих 
научних неистомишљеника. (Ћоса стане да јој на 
кратко сече косу виноградарским маказама.) Шта 
радиш ти то.

ЋОСА: Стрижем те.

ЈОЈЛА: Зар си ти фризер.

ЋОСА: Јесам за дамске овце, поготову кад су у питању 
бакуте.

ЈОЈЛА: Да ли би се ти мени после свега претпоставио, 
младићу, да бих ја знала против кога ћу још у току 
дана поднети тужбу за насилничко приморавање 
на противприродне блудне радње.

ЋОСА: Баш си слатака. Ко чемер. Нажалост, бос је наре-
дио да све одговоре читамо једни другима са образа.

ЈОЈЛА: Видим да ти се обрашчићи цакле ко стакло, ма-
лиша. Без и једног јединог си паперцета. (Обоје се 
засмеју.)

ЋОСА: Исећи ћу ти уши, баба рого, ако наставиш да ме 
засмејаваш.

ЈОЈЛА: Не мислиш ваљда, робусни Ћосо, да ћу ја мирно 
гледати како ме ти транжираш.

ЋОСА: Ма како ћеш ти тако матора мени набилдованом 
и младом да парираш.
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ЈОЈЛА: Узми се у памет, балавче. (Скочи и једним по-
тезом му вешто истргне из руке виноградарске ма-
казе.) Није ово касапница.

ЋОСА: Враћај ми, вештице, моје маказетине. (Покуша-
ва да јој узме маказе, али се она не да, измахује и он 
одустаје.) Ја ћу те прекројити усијаним каминским 
жарачем. (Зграби жарач и измахује на Јојлу. А она 
му узвраћа маказама. Кошкају се.)

ЈОЈЛА: Хајде, покушај.

ЋОСА: Мислиш да нећу.

ЈОЈЛА: Проваљен си, угурсузе.

ЋОСА (Одбаци жарач и узме ватраљ са дугачком дршком 
па њиме узмахне.): Крнућу те ватраљом, бабетино.

ЈОЈЛА: Пре него што се искезим, ја ћу својом крвљу 
исписати у главној улици по зидовима: “Ћоса по-
чинио крвни деликт”.

ЋОСА: Нећеш ти стићи даље од канализационог шахта 
испред хотела.

ЈОЈЛА: То ће бацити љагу на странку којој припадаш.

ЋОСА: Онде ће ти бити гроб. У сенгрупу.

ЈОЈЛА: Проклињаћеш дан и час када си се на Јојлу на-
мерио.

ЋОСА: А пази сад, како ћу на теби да зарадим ипон.

ЈОЈЛА: Пробуразићу те ако насрнеш, скоте.

ЋОСА: Играјмо се вука и овце ко рупицебоце.

ЈОЈЛА: Узбунићу виком целокупну светску јавност.

ЋОСА: Неће те чути, преклопићу те маказама. (Одврне 
до даске Бетовенову “Месечеву сонату”.)

ЈОЈЛА: Ав, ав, ав.

ЋОСА: Чибе, кујо.

ЈОЈЛА: Ав, ав, ав.

ЋОСА: Апорт, керушо.

ЈОЈЛА: Ав, ав, ав. Ав, ав, ав. (Крне га виноградарским 
маказама.)

ЋОСА (Посрне и крикне, од бола.): Зар од курвањске руке 
да погинем, куку мене.

ЈОЈЛА: Ав, ав, ав.

ЋОСА: Куку мене.

ЈОЈЛА: Ав, ав, ав.

АРХИ ЂЕРА (Долази доносећи у наручју лепу Ганадру која 
се још пуши.): Што нисте мало јаче одшрафили ту 
музику, да загуши то ваше лајање и кукумакање.

ЈОЈЛА (Она и Ћоса крпом отиру са себе трагове филмске 
крви, као да се пре тога ништа трагично није догоди-
ло.): Одврни је сам, Архи Ђеро, ако ти је баш толико 
стало до јавног мњења, неће ти ореол пасти с главе.

ЋОСА: Ова филмска крв се не да тек тако отрти с руку.

АРХИ ЂЕРА: Бих ја да ми у наручју није рековалесцент-
киња Ганадра, тек извађена из узаврелог студент-
ског експреслонца.

ЈОЈЛА (Заједно с Ћосом завирује у Архи Ђерино наручје.): 
Збиља, још се пуши.

ГАНАДРА: Хоће ли се ико од вас смиловати да среди то 
озвучење док ја не прекипим.

ЋОСА: Ко се овде од присутних разуме у електронику.

ГАНАДРА: Ја сам за разводним пултовима по дискаћи-
ма и одрасла, ал бојим се да овако ровита не иза-
зовем волтин лук.

АРХИ ЂЕРА: Само би нам још то фалило, да од хотелс-
ког апартмана направимо микровалну рерну. (Ћо-
са дохвати штекер на зиду одакле сукну варнице.)

ЈОЈЛА: Шта варничи то.

ЋОСА (Тресе се као да је на електрошоковима.): Гурнуо 
сам прсте у штекер.

ГАНАДРА: Доживео је електрошок.

АРХИ ЂЕРА: Чини вам се, он би да сагори у бржем рит-
му. Знам ја њега.

ЋОСА (И даље се тресе.): Ал преспоро ми је ово и раз-
вучено.
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ЈОЈЛА: Колико то има хармонија.

ГАНАДРА (Скочи из Ђериног наручја.): Седам.

АРХИ ЂЕРА: Много је, ако је за фајду.

ЋОСА (И даље се тресе.): Бриши две.

ЈОЈЛА: Боље три.

ГАНАДРА: Море и све четири. (Ганадра рукује електро-
ником и од сонате, брисањем четири хармоније, ос-
тане патрљак.) 

АРХИ ЂЕРА: Да чујемо шта је остало од Сонате и Месеца.

ГАНАДРА: Тралала.

ЋОСА (Тресући се.): Јупајдијајупајда.

ЈОЈЛА: О, ле. О, ла.

АРХИ ЂЕРА: Ко бог. Убило се за хит.

СВИ (Запевају весело и заиграју.)

Ој, лагарија,
Ој, лагарја,
Ој, лагарија,
Лажем те ја.

АРХИ ЂЕРА: Е, сад ти, матора.

ГАНАДРА: А мени се учинило да сам ја овде за све вас 
као јутарња роса.

ЋОСА (Јојли.): Позив се на тебе односи, Јојла.

ЈОЈЛА: Баш ти хвала што си то обелоданио.

АРХИ ЂЕРА: Ти што си се отојч с подсмехом качила о 
мој ореол.

ГАНАДРА: Ја нисам до краја разумела ту алузију: да ће 
му спасти.

ЋОСА (Јојли уз образ.): Кажи: извини, господаре.

АРХИ ЂЕРА: Ти да ми одиграш пипиревку на усијаној 
плотни с подврискивањем.

ГАНАДРА: То није много.

ЋОСА (Јојли уз образ.): Јефтино си прошла, назуј ли-
вачке цокуле с азбестним ђоном.

ЈОЈЛА: Ал како ћу кад нисам танцовална. А и ватреност 
ми је на издисају.

АРХИ ЂЕРА (Спушта пред њу табуре.): Онда се преса-
мити преко табуреа.

ГАНАДРА: Потрбушке ће ти бити оперативније.

ЋОСА (Јојли уз образ.): Кажи: нећу никад више.

ЈОЈЛА: Ово ми је било последњи пут да сам лајала на 
звезде и Лудвига ван Бетовена.

АРХИ ЂЕРА: Добићеш двадесет и пет по голом туру.

ГАНАДРА: Задигни сукњу, ал навуци испод кожне чак-
шире.

ЋОСА (Јојли уз образ.): И прдни од муке, нек се чује да 
стрепиш од казне.

ЈОЈЛА (Напиње се без резултата.): Баш сад ми је ко за 
инат отказала послушност.

АРХИ ЂЕРА: Додајдер ми, Ганадра, ону исту варјачу 
којом сам тебе из експреслонца заитио.

ЈОЈЛА (Напиње се пресамићена преко табуреа и наједном 
се смандрља на тло.) Прц.

ЋОСА (Притрчи Јојли): Она је начисто клонула, гос-
подаре.

АРХИ ЂЕРА (У лаганом одласку.): Кад се пробуди, ви јој 
пренесите да јој је овог пута опроштено, ал да ће, 
ако јој се то компромитовање с класичном музи-
ком догоди, следећи пут добити дуплу дозну. (Оде.)

ГАНАДРА: Где оде овај.

ЋОСА: Бог те пита, кад никад за собом не оставља реп.

ЈОЈЛА (Придиже се лагано.): А што га ви вабите. Недос-
таје вам његова кнута. (Устане на ноге.) Као да он 
нема преча посла.

ЋОСА: Ма знао сам, кево, да ти глумиш несвест.

ЈОЈЛА: Ја не кријем да се пред њим осећам као пред 
саваотом. Много ми импонује и у сваком погледу.

ГАНАДРА: Чиме се тај бави.

ЋОСА: Каже, њу дилом.
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ЈОЈЛА: Има он формат.

ГАНАДРА: Је л’ тргује.

ЈОЈЛА: Ред би био да са мало више удивљења говорите 
о таквом доајену, молим.

ГАНАДРА: Биће да тргује људском несрећом кад је за 
помоћника искупио нас с коца, конопца и из лонца.

ЈОЈЛА: Од смрти нас је отргао.

ЋОСА: Због чега су тебе кували, Ганадро.

ГАНАДРА: Па због чега се уопште кува, ако не због врења 
једног новог хтења мимо јавног мњења.

ЈОЈЛА: Док не избије кључ, децо, после све јењава.

ГАНАДРА: Није, него прелази у хроничан историјски ре-
уматизам због којег се ка будућности успорено шепа.

ЈОЈЛА: Ма купиће он нама штаке и протезе на атом-
ски погон.

ГАНАДРА: А зове се Архи Ђера.

ЋОСА: То смо му ми измислили, он нам се није леги-
тимисао.

ЈОЈЛА: Он много обећава.

ГАНАДРА: Да није он нечији кљун.

ЋОСА: Бог зна има ли он икаквог заната.

ЈОЈЛА: Пут нам је уз нос указао.

ГАНАДРА: Шаке су му ко пилеће канџе.

ЋОСА: Зналачки нас је заплашио.

ЈОЈЛА: Ко прави паша се рашушурио и узнео.

ГАНАДРА: По накурченом држању. По блесастој фаци. 
По неукусном одевању. По заједљивом погледу. По 
испразном говору.

ЋОСА: До балчака нам је сурдукнуо.

ГАНАДРА: По оскудном знању и по још много чему дало 
би се закључити да је он мајстор квариш.

ЈОЈЛА: Ав, ав, ав.

ГАНАДРА: Што ова матора опет лаје.

ЋОСА: То нас је Архи Ђера подучио, да не бисмо све тит-
ловали на више страних језика, него да употребља-
вамо међународне ономатопеје.

ЈОЈЛА: Сад ти, цуро, сама просуди, да л’ је пасји лавеж 
интернационални антиделиквентски аларм за уз-
буњивање. (Заједно с Ћосом се слатко засмеју.)

ГАНАДРА: Две године ја лупам главу око тога, питајући 
се: због чега се људи смеју кад треба плакати, и об-
ратно. Призивала сам у помоћ вишу математику, 
антропологију и филозофију. А у ствари то је просто 
ко чорбаст пасуљ са без. Збиља, шта ће море ономе 
ко се и у бари може удавити.

ЈОЈЛА: Ја вам рекох, он је мозак.

ЋОСА: Јесте, пилећи.

ЈОЈЛА: Незахвални балавандеру. Боље ти је покрити се 
ушима пред величином димензије његове охолости.

ЋОСА (Показује руком на Јојлу.): Чујеш ли ти, Ганадра, 
како претње успешно преобраћају људе у шта хоћеш. 
Халабуком и дурунгом ћеш их очас убедити да је 
и шеширџија нека врста божанства којем треба 
јести из руке.

ЈОЈЛА: Као да он није и тебе, Ћосо, обузео својом им-
позантношћу.

ЋОСА: Тај монструм.

ЈОЈЛА: Ма јеси ли пред камерама у ставу мирно вра-
чао као да ти кожу гуле с леђа: Извини, господаре. 
Извини, господаре.

ЋОСА: То ми је била реплика по унапред написаном 
сценарију.

ГАНАДРА: А шта сте ви то снимили.

ЈОЈЛА: Предизборни ТВ спот.

ГАНАДРА: Занима ме сиже, препричајте ми.

ЈОЈЛА: Он је мене шишао.

ЋОСА: А она је мене приморавала на злостављање.

ГАНАДРА: С акцентом, значи, на изопаченостима.

ЈОЈЛА: Највише смо времена изгубили око поенте.
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ЋОСА: У ствари, напрезали смо се да на површину што 
више избије филинг ужасавања.

ГАНАДРА: Режимски поступак за побољшавање зла је 
одувек био курентан, мада је остала недоумица: 
може ли се добро добрим сузбити.

ЋОСА: Мајстор светла нам је скренуо пажњу да се свет-
лост не пригушује светлошћу, те да грозоту треба 
превазилазити искључиво још жешћом грозотом.

ЈОЈЛА: Због тога сам ја на концу, који је требало да нас 
краси, крнула Ћосу виноградарским маказама под 
ребра.

ЋОСА: Куване виршле смо употребили у ланцу за до-
чаравање просипања мојих црева.

ЈОЈЛА: Ја сам лајала и дрхтала, а он је лепетао и куку-
макао.

ГАНАДРА: Људи, мени се од ваших импликација завр-
тело у глави.

ЋОСА: Учили смо људе да се не боје смрти.

ЈОЈЛА: Тако нас је наш Архи Ђера инструисао.

ЋОСА: Издавали смо им масовно написмене пропус-
нице за улазак у небеско царство.

ГАНАДРА: Толико људе може мрзети само ђаво и ни-
ко више.

ЈОЈЛА: Научио нас је и да са екрана не треба људима 
говорити ружно о глади и мучењу.

ГАНАДРА: Ни разбојник, ни манијак, ни зликовац.

ЋОСА: Нити их треба одвраћати од замрачених видика.

ГАНАДРА: Ни хајдук, ни џелат, ни убица.

ЈОЈЛА: Треба их само сабити да се као шишмиши у 
мрачној и влажној пећини стискају једни уз друге 
и пиште одвикавајући се од пробирљивости.

ГАНАДРА: Он није људско биће.

ЋОСА: А шта смо онда ми који му служимо.

ГАНАДРА: Најблаже речено: шепртље и смутљивци.

ЈОЈЛА: Не, него срећници којима се указала изузетна 
прилика да се у пратњи таквог великана ушуњају 
као сенке у историју.

ГАНАДРА: Зар вам није јасно да он само користи ћуди 
и страсти гомиле да би јој се испео на грбачу.

ЋОСА: Пре или касније, та иста камара загосподариће 
свим његовим поступцима.

ЈОЈЛА: К томе и тежимо, да све своје жеље уградимо у 
његову неисцрпну моћ.

ГАНАДРА: Ма је л’ могуће да је незнање пучанства баш 
толико агресивно.

ЋОСА: Људи су опседнути његовом обдареношћу за вр-
шење вештичјих дела.

ЈОЈЛА: Нама се пружа јединствена прилика да поста-
немо апостоли новога месије. Где ћеш већег звања 
и положаја.

ГАНАДРА: Ви како хоћете, али ја ћу му отказати по-
слушност.

ЋОСА: Не претеруј, Ганадра, с исхитреним одлукама, 
јер он ће те пре него што и стигнеш да му откажеш 
подаништво, шутнути натраг у онај узаврели сту-
дентски експреслонац.

ГАНАДРА: Па шта.

ЈОЈЛА: Штака ти по глави.

ЋОСА: Привремено ће затворити факултете, помериће 
испитни рок, прибиће вам штрајхбрехере уз бок, 
прочешљаће професорски вама наклоњен слој, уки-
нуће за стипендирање фонд, извршиће реизбор де-
каната скроз и ваш ће покрет бити скренут на слепи 
колосек и ћорави перон.

ЈОЈЛА: Па се после за злу судбину пожали свом покој-
ном оцу.

ГАНАДРА: Море, часније је мени бити и мирођија у уза-
врелом лонцу, него послушна керуша слепом ловцу.

ЋОСА: Нећеш бити ни прва, ни последња која ћеш за-
вршити на поклопцу.
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ГАНАДРА: Зар ћете ме ви издати њему.

ЋОСА: Ја лично нећу, али за друге не гарантујем.

ЈОЈЛА: Издаја би била прећутати легалном суверену по-
датке о ковању противправног бунта и свих осталих 
кретања изван законских оквира.

ЋОСА: Биће забрањена сва јавна окупљања ван одређе-
них места иза решетака.

АРХИ ЂЕРА (Упада к њима обучен као да је зима, тресући 
се и цвокоћући од хладноће.): Ви овде пландујете.

ЈОЈЛА: Још синоћ смо заподели овај разговор, господаре.

ГАНАДРА: А видимо, ти си се опасно натронтао, као да 
је светојовањски мраз.

АРХИ ЂЕРА: Пред зору се у нас мрзне који пут и лети. 
(Он се тресе и цвокоће. И све више се уз њих прибија, 
као да су они фуруне.)

ЋОСА: Ти цвокоћеш.

АРХИ ЂЕРА: А људи доле у отегнутим редовима целу 
ноћ стрпљиво чекају да буду похарани.

ГАНАДРА: Зар су већ дошли до тог степена беде кад су 
им још једино преостале бесмислене наде.

АРХИ ЂЕРА: Тим пре их не смемо разочарати, јер они 
у џеповима похабане одеће стежу и гужвају своје 
последње девизне цркавице.

ЈОЈЛА: Ми им морамо изаћи у сусрет.

АРХИ ЂЕРА: У њиховом је интересу да скуцкају још који 
месец дана, пре него што се одлуче на оно најгоре, 
поклањајући своју задњу веру нашим голим гол-
цијатим лажима.

ЋОСА: Устремићемо се на њих, господару, ко копци на 
неухрањену пилеж.

АРХИ ЂЕРА: Ви знате шта је чије у том брзаку.

ЋОСА и ЈОЈЛА (Углас.) Знамо.

АРХИ ЂЕРА: Је л’ ти, Ганадра, лоше стојиш с меморијом.

ГАНАДРА: Релативно, господаре.

АРХИ ЂЕРА: За сваки случај, да се преслишамо. Јојла.

ЈОЈЛА: Моја је девизна штедња. Кодекс. Травел. Кон-
верзија. Штицунг. Солвент. Есконт. Ресконт. Чекинг. 
Травел. Холдинг. Стендбај.

АРХИ ЂЕРА: Довољно. Настави, Ћосо.

ЧОСА: Мој је рекет. Дил. Капак. Ченч. Транге. Пратња. 
Шлихт. Шорка. Пот. Кврга. Шибица. Дрога. Шкор-
пијон. Фол. Хорс. Пајсер. Шверц. Коцка. Шарж. 
Штура. Порно. Фолк. Секс. Базар. Спринт. Квант. 
Скакавац. Ганг. Паф.

АРХИ ЂЕРА: Пикирајте ти и Јојла на овце, а ја ћу овде 
још мало да одвојим жваку са Ганадром. (Јојла и 
Ћоса крену клај-клај.) Темпо, темпо. Не вуците се 
ко црева. (Они брзо одлазе.)

ГАНАДРА: А што баш са мном обашка, господаре.

АРХИ ЂЕРА: Зато што си ти релативисткиња.

ГАНАДРА: Је л’ ми то код тебе велики минус. Ако је та-
ко, ја ћу због тога да се гризем, господару.

АРХИ ЂЕРА: Овде ти патња и очај и овако и онако мо-
рају прећи у болесну страст.

ГАНАДРА: Није ми тешко да на то пристанем кад мо-
рам. Већина нас је у говнима. Ал никако да разу-
мем: зашто.

АРХИ ЂЕРА: Ваш положај се до краја и не да разумети 
разумом.

ГАНАДРА: Знам да на једној страни непрестано губимо. 
То је она страна која нам је окренута наспрам вас. 
Са те смо стране и оседели. Ал никако да срачунам 
шта на другој страни добијамо.

АРХИ ЂЕРА: Рачуница опстанка не подразумева зва-
ничну математику.

ГАНАДРА: Опет не разумем. Зар један и један нису три, 
кад се споје двоје – појави се трећи.

АРХИ ЂЕРА: Сва лепота постојања и јесте у релативном 
поимању живота и смрти, а ти рече да си релати-
висткиња.

ГАНАДРА: Није мени на реч веровати.
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АРХИ ЂЕРА: Уосталом шта подразумева испрашена кр-
мача кад је поведу на свињокољу. Подразумева да 
са неописивом силином и страшћу треба још јед-
ном да заскичи и потом да се претури.

ГАНАДРА: То је исто као када се смртно погођени вој-
ник у јуришу између два реда бодљикавих жица 
сроза у блато.

АРХИ ЂЕРА: Њихово је само да разгаламљену кланицу 
и разбојиште претпоставе свом дојучерашњем ус-
мрделом обору и учмалој каљуги.

ГАНАДРА: Не, заиста, морам да те питам: јеси ли ти ђаво.

АРХИ ЂЕРА: Ко. Ја. (Раскопчава се, јер постаје му топло.)

ГАНАДРА: Никад још нисам била лицем у лице, очи у 
очи, с бићем те професије.

АРХИ ЂЕРА: Ђаво и господ бог. Где ли су они. Ко их је 
видео. Да ли их је ко чуо.

ГАНАДРА: Зар нису трговци и вешци, пророци и свеци.

АРХИ ЂЕРА: Чак ни син божји није имао ту част да се 
сусретне са својим рођеним оцем, очи у очи.

ГАНАДРА: Али његовој матери је благу вест саопштио 
арханђео.

АРХИ ЂЕРА: Опет само посредник. Такорекућ крила-
та аброноша за долазак спаситеља. Да није то ма-
ло много.

ЈОЈЛА: Зашто ли је бог толико шпарао на сопственом 
сину, као теби твој шнајдер на цугехеру.

АРХИ ЂЕРА: Зар те је унаказио.

ЈОЈЛА: Уместо фателина турио ти је кучину, а то хоће 
да се подуспари.

АРХИ ЂЕРА: Од тога ли с мене лије зној потоцима.

ЈОЈЛА: А дошао си тресући се.

АРХИ ЂЕРА: Не много – баш ко ајгир да се распрцам. 
Провириће из мене седам неподударних боја од 
резеда шлофијанке, до турско црвеног пуловера.

ЈОЈЛА: Збиља, ушаренио си се ко врата пред којим се 
теле забленуло.

АРХИ ЂЕРА: И како ти онда мислиш, гушчице ли ни јед-
на, да сам са друге стране ја овако распрцан баш тај.

ГАНАДРА: Који.

АРХИ ЋЕРА: Зли господар света насупрот добром све-
вишњем човекољубивом господу.

ГАНАДРА: Значи, и ти си само ситни ваћарош.

АРХИ ЂЕРА: Аха.

ГАНАДРА: Прљава гњида.

АРХИ ЂЕРА: Аха.

ГАНАДРА: Недоучени овоземаљски преварант за кога 
се у народу обично каже: ђаволов шегрт.

АРХИ ЂЕРА: А и то је за мене преко јего. Јер, да сам ја 
изучио занат код правог врхунског мајстора не-
ваљалства, овај би се свет под једним ударцем мо-
га копита расуо у прах и пепео, пре него што бих 
ја стигао да кажем и нема љутиш.

ГАНАДРА: Је л’ ти то на цолове, финоће ради, глумиш 
преда мном лажну скромност.

АРХИ ЂЕРА: Какви те цолови спопадају. У питању су ми-
лијарде и милијарде светлосних година раздаљине 
између нас и вечите небеске тајне.

ГАНАДРА: А шта су онда летећи тањири. Сонде. Војаџе-
ри. Вастоци. Небески аутобуси. Међупланетарне 
станице. Вишеспратне ракете и читава јата сателита.

АРХИ ЂЕРА: Наша беспомоћна смицалица и мајушна 
праћка.

ГАНАДРА: Зашто нам нико од вишњих не пошаље за 
утеху било какав небески белег.

АРХИ ЂЕРА: Зато што нема тако хитрог Татарина који 
би нам на своме светлосном ату дотурио било как-
ву шару. Јер, ако је ма ко овамо и кренуо још пре 
нашег настанка, он неће стићи пре него што ми иш-
чезнемо са неба једном заувек.

ГАНАДРА: Због чега не знаш да ми објасниш, господа-
ру, зашто су сви небески путеви дужи од дужине 
нашег постојања.



> 52

АРХИ ЂЕРА: Због тога што сам и ја само шегртовог шегр-
та шегрт.

ГАНАДРА: Да знаш да си ме сад тотално разочарао. 
Кајем се што сам уопште прихватила сарадњу са 
тобом тако незнатним.

АРХИ ЂЕРА: Хтела би више, а и под овим теретом који 
ти је натоварен грцаш и посрћеш.

ГАНАДРА: Кад си ти дудук. Ја ћу се обратити неком про-
духовљенијем господину за објашњење. Има бог на 
земљи своје изасланике.

АРХИ ЂЕРА: Има, ал из трећечетврте руке. Нико ту од 
њих није позван и овлашћен да говори у његово име.

ГАНАДРА: Упињу се људи срцем и умом да се домогну 
његове браде. И што се ти не раскомотиш, госпо-
даре, зној ти се низ лице цеди као да испод шеши-
ра кријеш фуруну.

АРХИ ЂЕРА: Угрејао ме је овај присан контакт с тобом, 
цурице.

ЈОЈЛА (Упада махнито заједно с Ћосом. Они су рашчупа-
ни и изгужвани. Задихано.): Зашто си је толико за-
држао, господару, напољу је са оном избезумљеном 
масом, која на њу чека са испруженим купонима за 
брашно, уље, шећер, дошло до гибања. 

АРХИ ЂЕРА: Ми смо на том таласању и инсистирали.

ГАНАДРА: Због тога ли си им ти, господару, обећавао 
брда и долине, иако си и сам знао да су нам залихе 
на измаку.

ЋОСА: Али они разбијају излоге продавница прехране и 
незадрживо јуришају на већ огољене супермаркете.

АРХИ ЂЕРА: Коначно смо их довели до екстазе.

ЈОЈЛА: Богме, сузавац, шмркови, коњица и транспортери 
су немоћни пред налетима њиховог беса и помаме.

АРХИ ЂЕРА: Зар и код вас, Ћосо, шареналажа више не-
ма прође.

ЋОСА: Напротив, код нас све цвета.

АРХИ ЂЕРА: Таквог те волим.

ЋОСА: Купимо рекет ко чума децу.

ГАНАДРА: А чума није милосрдна сестра. (Брзо одлази.)

ЈОЈЛА: Цедимо из суве дреновине по двадесет и седми 
пут и задњи пфениг. (Брзо одлази.)

ЋОСА: Све се из кућа и арсенала, из радњи и локала, из 
касарни и државних резерви, из дућана и душевних 
болница, из судница и завода за израду новчаница, 
преселило на улицу.

АРХИ ЂЕРА: На улици значи нема да нема.

ЋОСА: Мора да има ако неће да буде бијено.

ГАНАДРА (Враћа се узбуђена.): Ја ноћас, кад сам устаја-
ла да пијем воду, видела сам кроз прозор својим 
рођеним очима, како претоварени танкери и шле-
пери шишају у висини кровова преко свих устава 
и траншеја.

ЈОЈЛА (Улеће махнито, рашчупана и задихана.): Били 
смо принуђени, господаре, да обуставимо исплату 
камата на девизну штедњу.

АРХИ ЂЕРА: Је л’ и у вас, Јојла, коначно пресахло.

ЈОЈЛА: Да је било, што се каже, благо цара Соломона, 
плануло би док си трепнуо. И прашину смо отрли 
из сефова.

АРХИ ЂЕРА: Док сте је бацали штедишама у очи, они су 
задовољно трептали, ко сврака на југовину.

ЋОСА: Сад траже и повраћај уложених главница, одри-
чући се сваког интереса у корист своје властите 
штете.

ГАНАДРА: У исто време ми немамо средства за гориво, 
да бисмо им обезбедили било какав превоз до не-
осветљених и хладних домова.

АРХИ ЂЕРА: Како то да је некоме хладно кад ја прос-
то буктим.

ЈОЈЛА: Мада си по природи зимогрожљив.

АРХИ ЂЕРА: Скинућу нешто са себе да не бих прокључао.
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ЋОСА: И како сад ми да се понашамо с обзиром на 
околности под којима је започео свеопшти драп и 
безвлашће.

ГАНАДРА: Да предамо ствар у руке најбагаљивијих, они 
ће то најбрже докусурити.

ЈОЈЛА: Ал како све то да постигнемо, господаре, кад 
смо ми наше време већ и онако прекорачили, ис-
тиче нам минутажа.

АРХИ ЂЕРА: Неодложно данас и то ургент.

ЈОЈЛА: Ја никако не могу данас, јер имам заказано код 
зубара.

АРХИ ЂЕРА: Онда неизоставно то исто сутра.

ЋОСА: Сутра сам ја спречен фамилијарно, дајем свињс-
ку даћу.

АРХИ ЂЕРА: Прекосутра је крајњи рок.

ГАНАДРА: Толико има дана у животу, а ви набодосте 
баш прекосутра, кад ја од стола морам подићи ку-
ма, да би села свирачева мајка.

АРХИ ЂЕРА: Вама су сви расположиви дани заузети, а 
нама се ради о глави.

ЈОЈЛА: Ако су главе у питању, нису ваљда и дани.

ЋОСА: Дватри века код нас овамоонамо не мења на 
ствари.

АРХИ ЂЕРА: Какви векови, деценије, године, месеци, 
недеље и дани, кад су за нас у одсудном часу и ми-
нути ко читава вечност.

ГАНАДРА: Који је и то магнет, у том вечитом крају, ка 
којем све живо и неживо журно стреми, просто срља.

АРХИ ЂЕРА: Тише мало, да чујемо. (Брзо отвара прозор, 
споља допире бука.)

ЈОЈЛА: Народ тражи кривца (Бука у таласима.)

АРХИ ЂЕРА: Налазите сад из ока из бока, некога који је 
упућен у све четири рачунске радње, да им сабере, 
помножи, одузме и подели.

ГАНАДРА: Ко браћи говна, господару, кажеш.

ЋОСА: Ал питање је постоји ли такав капитал међу нама.

ЈОЈЛА: Ја сам ратом ометена.

ЋОСА: Ја сам прекинут у развоју.

ГАНАДРА: Међу полубићима ја испадох геније. (Бука 
се појача.)

АРХИ ЂЕРА: Излази на прозор пред светину, па је што 
убедљивије обрађуј како знаш и умеш.

ГАНАДРА: Ово ми је прилика, господару, да се искупим 
због онога што сам те назвала дудуком и умишље-
ном глупердом.

ЋОСА: Ако не успеш, они ће нас све редом обесити за 
језик.

ЈОЈЛА: Нико те, Ганадра, није тукао по ушима да пред-
виђаш суноврат.

ГАНАДРА: Испашће на концу да сам за све ово ја 
најкривља.

АРХИ ЂЕРА: Пази се сад, унапред си нас избаксузирала. 
(Бука у таласима.)

ГАНАДРА: Браћо и сестре, даме и господо. Ћар плус 
фајда једнако је штета. ЋОСА: Шта кажу, шта кажу.

ЈОЈЛА: Вичу: подели, подели.

АРХИ ЂЕРА: Изађи им, цуро, у сусрет, шта те кошта.

ЋОСА: Ако су ти живци као сајле, може ти се.

ГАНАДРА: Не знам само како ћу кад их је ко на гори 
листа.

ЈОЈЛА: Дрчних активиста.

АРХИ ЂЕРА: Прво помножи.

ГАНАДРА: Кад се помножи више штете, једна са другом, 
даме и господо, браћо и сестре, добија се бескона-
чан број кривица. (Бука.)

ЋОСА: Урлају да је много.

АРХИ ЂЕРА: Деноминирај.

ЈОЈЛА: Бриши шест нула у најбољој намери. (Бука у 
таласима.)

АРХИ ЂЕРА: Шта кажу, шта кажу.
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ЋОСА: Кажу да су сити добрих намера без покрића.

АРХИ ЂЕРА: Па покриј иг, Ганадра, да пред зору не на-
зебу, што се устежеш.

ГАНАДРА: Чиме само, господару, кад су за нашу беду и 
рите недостижан појам.

АРХИ ЂЕРА: Кад бих ја био толико мудар, да и то знам, 
зар бих тебе пуштао, да ти убираш аплаузе и сти-
чеш популарност. (Бука у таласима.)

ГАНАДРА: Они гримасама показују да сам ја њима ап-
солутно непотребна и претежно досадна.

ЈОЈЛА: Е, па ако смо дотле догурали, да су им најпо-
пуларнији, најпаметнији и најлепши међу нама 
потпуно неупотребљиви и излишни, онда ми даље 
немамо куд.

ЋОСА: Притерани смо уза зид.

АРХИ ЂЕРА (Јојли унервожено.): Јапављапај, Јопо
лапа, дапа хополипихопоптерер слепети
пи напа кропов.

ЈОЈЛА (Одлазећи журно.): Ипидепем.

ГАНАДРА: Којим се ви то језиком споразумевате, гос-
подаре.

АРХИ ЂЕРА: Високо шатровачким.

ЋОСА: Је л’ ви то нешто иза наших леђа смувавате, 
господару.

АРХИ ЂЕРА: Таман посла. Ни говора. (Спопада га стра-
шан свраб.) Уосталом, није моје да својим говнима 
полажем рачуне.

ЋОСА: Нису у питању рачуни, господару, него непо-
верење.

ГАНАДРА (Ћоси у образ.): Прави се као да је пречуо 
твоје питање.

ЋОСА: Од чега ми цвокоћемо, господару, ти се од то-
га презнојаваш. (Архи Ђера се бесомучно чеше и ср-
че од свраба.)

ГАНАДРА: И срчеш врео ваздух као да је супа с резан-
цима. (Ћоси у образ.) Колико сам ја разумела он је 
Јојлу послао по хеликоптер.

АРХИ ЂЕРА: Прокувао ми је килер од секирације. (Чеше 
се и мекеће од свраба.)

ГАНАДРА: И дишеш, господару, као да си јарац с рого-
вима заглављеним у трњу.

АРХИ ЂЕРА: Епа дапа ипимапамо хлападапа. 
Што у преводу значи: Да имамо хлада.

ЋОСА: Немој нам млети два пута, господару, нећемо 
га за сарму, него нам одмах од прве реци на на-
шем језику.

ГАНАДРА (Ћоси у образ.): Слетеће на раван хотелски 
кров да би их однео у непознатом правцу. 

АРХИ ЂЕРА: Хтео сам да кажем: Да имамо хлада, ко што 
немамо сунца, позајмили бисмо трнокоп.

ЋОСА: И је л’ то крај приче, господару.

ГАНАДРА: Прави се луд. Он и Јојла смерају да нас двоје 
оставе на цедилу, на милост и немилост разјарене 
руље.

ЋОСА: Питао сам те, господару: је л’ нема више приче.

АРХИ ЂЕРА: Тренутно нема, али могло би да буде.

ГАНАДРА: Знам, да нам цветају црвене мајске руже. Па 
с пет раширених латица. Не могу само да се сетим 
на шта ме то подсећа.

ЈОЈЛА (Махнито улеће чупава и нагарављена.): Упурги
пирапаласапам.

АРХИ ЂЕРА: Преведи, Јојла, због евентуалне Ганадрине 
и Ћосине подозривости што саобраћамо на њима 
непознатом језику.

ЈОЈЛА: Отимају се ко ће пре слетети на Арарат.

ЋОСА: Је л’ то онај библијски вршак што је први изро-
нио после потопа.

ГАНАДРА: И зар још једанпут мора да дође до тог потопа, 
само зато да би један који не зна да плива потонуо.
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ЈОЈЛА: Много га, брате, децо, питате, пробило га је се-
дам знојева. (Ђери.) С тебе се све цеди, мораш се 
пресвући. Скидај све то мокро са себе. (Она му по-
маже да се свуче, а Ћоса и Ганадра помно посматрају.)

ГАНАДРА: Исусе благи, наш господар је ко говече, сав 
у длакама.

ЈОЈЛА: Таква му је сорта, јужњачка.

ЋОСА (У чуду.): Претерано зифтосана.

ЈОЈЛА (Прекорно.): Што сте зинули.

ГАНАДРА: А како и не бисмо, Јојла, кад наш господар 
има и нешто налик на реп.

АРХИ ЂЕРА: Ако вам је тугаљиво за видети, а ви жмурите.

ЋОСА: Ма да ниси ти, господару, да извиниш на изразу, 
нечастиви.

АРХИ ЂЕРА: Нисам. Имам уредну полицијску дозволу 
за ношење репа.

ЈОЈЛА: Зар вам још није јасно све до краја. Јесте ли ви 
тотални идиоти.

ГАНАДРА: Рађају нам се у вези с новим сазнањем мно-
ге идеје.

ЋОСА: Можда бисмо могли с њим овако изобличеним 
и рутавим да напабирчимо неку парицу за исплату 
заосталих пензија и инвалиднина, наступајући под 
циркуским шаторима на вашаришту.

АРХИ ЂЕРА: Као да бих се ја дао бацати у арену на триње 
под корбаче белосветских укротитеља у адмирал-
ским ливрејама.

ГАНАДРА: Хоће ли нам дати било какву изјаву у овом 
по свему судећи преломном тренутку.

ЈОЈЛА: Неће. Тренутно није расположен за давање изјава.

ЋОСА: Зашто онда држи отворена уста и шаку уздигнуту 
у висини као смрт бледог лица.

ЈОЈЛА (Поведе скамењеног Архи Ђеру.): Склањајте нам 
се с пута.

ГАНАДРА: Ви тражите за себе пролаз, а не говорите шта 
ћемо ми толики ресто.

ЈОЈЛА: Одржавајте температуру на примерном нивоу 
док поново не заживи идеја о нашем што бржем 
повратку.

ЋОСА: Откуд ти, Јојла, идеја о васкрсењу, кад господар 
још није цркао.

ЈОЈЛА (Бесно.): Направите нам пролаз.

ГАНАДРА: И да вам га направимо, шта имамо ми од тога.

ЈОЈЛА: Карт бланш. Остављамо вам све на слободно 
располагање. 

ЋОСА (Одушевљено.): Просто да не поверујем да је до-
шло и мојих пет минута. (Јојла брзо одвлачи за собом 
обезнањеног и потпуно изгубљеног Ђеру.)

ГАНАДРА (Ослушкује.): Ја не чујем рад ма каквог мо-
тора и шум елиса.

ЋОСА (Пада у еуфорију.): Нек траје, колико траје, са-
мо да и ја већ једном постанем бог и батина, није 
уопште важно докле. Ни шта ће бити после тога.

ГАНАДРА: Нису се они, ваљда, кроз овај мрак и језу за-
путили пешице.

ЋОСА: Јао, кад се ја разџилитам. Летеће одрубљене гла-
ве ко тикве с таљига без каната кличући моје име. 
Ћоса, Ћоса. Ћоса, Ћоса. Ћосо, сине, шта си дочекао. 
Да ти нумера поскочи високо.

ГАНАДРА: Ко данас омркне, питање је хоће ли сутра 
осванути. (Брзо оде.)

ЋОСА: У зубима ће ми гарда носити белу технику трче
ћим кораком уз басамке до деветнаестог спрата и 
натраг до атомског склоништа у подруму, све док 
га не накрцају да буде пун ко брод од двеста хиљада 
бруто регистарских тона. Пута тринаест марака и 
двадесет и два пфенига по килограму. То му дође. 
Где ли је онај џепни дигитрон да срачунам колико 
сам већ у добитку.

ГАНАДРА (Улеће сва усплахирена, рашчупана, дроњава 
и огарављена.): Дошло је изгледа време да се каже: 
Устајте ви мртви, да бисмо легли ми живи.
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ЋОСА: А знаш колики је мој шнур у првој тури. Дваде-
сет девет милиона и осамдесет четири хиљаде маро-
на. Женска главо. Министрима ћу брисати ципеле. 
Купићу белу лулу. Кандидоваћу се за председника. 
Спаваћу с победницом фолк параде. Снимаће нас 
лично директор телевизије са тринаест унакрсних 
камера како једемо морску рибу и рушимо као змије 
хладне шприцере.

ГАНАДРА: Ти си потпуно сишао с ума. Рикнуо си. Еј, 
напољу око нас је пакао. Погаси светла и отвори 
прозор, ша ћеш чути како отуд од Булбулдера запе-
ва, да ти препукне срце. (Она гаси светло и отвара 
прозор. Ћоса је потпуно унезверен. Чује се Чорбина 
песма: Србијо, збогом.) 

ОПЕЛО

У основи свих уговора с паклом лежи коначан пад.

 (У потпуно разбуцаном ливингруму Ћоса и Ганадра 
спавају у фотељама. Из тоалета се зачује јак шум 
воде. Ћоса и Ганадра се тргну из сна.)

ЋОСА: Ко је то.

ГАНАДРА: Нико.

ЋОСА: Ко је то.

ГАНАДРА: Учинило ти се.

ЋОСА: Ко је то.

ГАНАДРА: Задремали смо џоњајући.

ЋОСА: Неко је повукао воду у тоалету.

ГАНАДРА: Механизам се покаврио, па вода с времена 
на време отиче сама од себе. Шта да се ради.

ЋОСА: Ух, што је то шуштање досадно.

ГАНАДРА: Смири се.

ЋОСА: Разбићу га на комаде.

ГАНАДРА: Немој.

ЋОСА: Шта кажеш.

ГАНАДРА: Хотелске послуге нема, сви су се ноћас раз-
бежали, а ти и ја смо у тако жалосном стању, да 
бисмо се врло вероватно подавили у води која би 
покуљала из поломљене инсталације.

ЋОСА: Лажеш.

ГАНАДРА: Погледај слику око себе.

ЋОСА: Мрзи ме.

ГАНАДРА: Шта видиш.

ЋОСА: Испроливани шампањац. Разбуцани тартарбиф-
тек. Путером умазани кавијар. Унакажене криш-
ке тоста. Безброј троја и опушака расејаних свуда 
унаоколо.

ГАНАДРА: Зар ти све то не личи на пропаст римског 
царства.
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ЋОСА: Опет лажеш. Ја ти истину читам с лица.

ГАНАДРА: Рекла сам ти и пре него што нас је сан пре-
варио, да је јутро старије од вечери. И да треба са-
чекати наредни дан без узбуне.

ЋОСА: Не, ни то није истина. Рекла си: Готови смо. До-
шао нам је крај.

ГАНАДРА: Ја сам само приметила да је још синоћ трам-
вајски саобраћај замро и да ми пешице не бисмо 
могли стићи да се извучемо из града пре сванућа.

ЋОСА: Без прекида лажеш. Рекла си: Они су нас бести-
дно оставили на цедилу. Хајде да их кудимо.

ГАНАДРА: А шта си ти рекао.

ЋОСА: Да их грдимо. Може. Викао сам. С особитим апе-
титом. Али ти си рекла: Кудити не значи грдити. Ја 
сам рекао: То је то, остајући при своме. Да их ку-
димо, говорио сам, значи да указујемо на њихове 
мане, да о њима накитимо све најгоре, да их под-
вргнемо оштрој критици. Једном речју да их нагр-
димо. Али ти ниси хтела.

ГАНАДРА: Ја сам хтела.

ЋОСА: Ти ниси хтела.

ГАНАДРА: Ја сам само рекла: Куђење није ништа од 
тога што си ти навео, јер куђење је само куђење. И 
ништа више, и ништа мање од тога.

ЋОСА: Па си онда зграбила да купусаш српсконемачке, 
српскофранцуске, српскоенглеске и италијанске 
речнике, да у њима тражиш одговарајућу страну реч 
за наше “куђење”, али је нигде ниси могла наћи. И 
онда си на крају рекла: Како ћемо ми живети у том 
свету у којем нико не разуме шта ми говоримо. Је 
л’ било тако.

ГАНАДРА: Било је. Запала сам у тескобу.

ЋОСА: Али си ми и тако сломљена нагваждала како је 
“куђење” најближе одређено у нашој изреци која 
гласи: Девојци “али” срећу квари.

ГАНАДРА: Све најлепше о њој. “Али”.

ЋОСА: Није лоше. “Али”. Не. Ни помена. “Али”. Ма как-
ви. Само. “Али”.

ГАНАДРА: Чак ни мрља мања и од најмање мрве. “Али”.

ЋОСА: “Али, али.”

ГАНАДРА: Ала смо ми најебали.

ЋОСА: Шта ли ће нам се десити ако нам због вербалног 
деликта буду судили они који не могу да разумеју 
чак ни све наше речи, а некмоли помисли и мисли.

ГАНАДРА: Послаће нас у пакао и то директ експреспре-
поручено.

ЋОСА: Је л’ помишљаш на пакао због оне Архи Ђерине 
израслине налик репу.

ГАНАДРА: Питам се само ко ли је то одабрао с коца, с 
конопца и из узаврелог лонца баш нас троје унапред 
одређених за поругу.

ЋОСА: Верујеш ли ти, Ганадра, да и у овом нашем не-
милом случају мора и над попом постојати попа.

ГАНАДРА: Ко је то, у суштини, ваљан и вредан.

ЋОСА (Као канон, само за нијансу тише од ње.): Лењ и 
неваљао.

ГАНАДРА: Обузет поваздан честитошћу и чашћу.

ЋОСА: Преваром и преступништвом.

ГАНАДРА: Наклоњен мишљењу и прадедовском предању.

ЋОСА: Лакрдијама и бајању.

ГАНАДРА: Склон непрестано саосећању и праштању.

ЋОСА: Зазирању и подругљивошћу.

ГАНАДРА: Смислио како да мали српски народ попрска 
смрдљивом шталском патоком.

ЋОСА (Повиси тон.): Проклет био и у њој се удавио. 

ГАНАДРА: Да га обележи његовим најгорим отпадом и 
шљамом.

ЋОСА: Јеси ли ти чула овде цело време неки сумњиви 
ехо свога гласа. (Дахће.)

ГАНАДРА: Не може се од твога пасјег дахтања ништа 
чути.
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ЋОСА (Дахће.): Дави ме овај устајали ваздух.

ГАНАДРА: Дави нас зла судбина. Она нам је и ваздух с 
лебом огадила.

ЋОСА (Зарежи наједном, као да је побеснео.): Ал ја ћу 
га наћи.

ГАНАДРА: Кога.

ЋОСА (Одржавајући бес.): Знам ја ту жалосну причу.

ГАНАДРА: Коју.

ЋОСА: На концу конца ћемо му доакати.

ГАНАДРА: А којем то.

ЋОСА: Тамо неком њему крвнику што нам душу губи. 
Прошли пут је за длаку измакао.

ГАНАДРА: Је л’ ти то за утеху сам себе лажеш.

ЋОСА: Ускоро ћу и да заскамучем. Тако је и у легенди 
описано. Како су три голобрада младића кренула 
с врха брда у правцу заласка сунца, не би ли преко 
мора зхватили и свезали на острву интриганта, који 
их је пред јавношћу целог света обрукао и унизио.

ГАНАДРА: Је л’ ти то проричеш у трансу.

ЋОСА: Тако су стари људи причали. Како су их њихо-
ви контраћи на превару надомак мора ухватили.

ГАНАДРА: Не запетљавај превише.

ЋОСА: И како су им голобради момци на саслушању 
под батинама с пркосом признали, да су кренули 
на велико острво, да ухвате и окују мисирску ба-
бу, с томпусом у устима, да би му благи бог судио.

ГАНАДРА: Губиш се, смотанко, мешаш родове, једно 
ти је исто лице час женско, начас мушко, па онда 
опет средње.

ЋОСА: Због тога што је њиховоме краљевићу претпоста-
вио нишчега шлосера.

ГАНАДРА: Ајд, што сањаш, ни по јада, него и прекрајаш.

ЋОСА: После их је један гостујући племић из контраћс-
ког штаба слимио.

ГАНАДРА: Ваља, снимио.

ЋОСА: И њихове изјаве заједно са снимцима послао 
краљици мајци.

ГАНАДРА: Ником другом, него њој. Претера га баш.

ЋОСА: Да би је учврстио у уверењу о шлосеровој прив-
ржености империјалној круни и њојзином непре-
гледном колонијалном царству.

ГАНАДРА: Ја разумем, мало по мало да га човек и спију-
жи, постава се лиже. Лице бледи више од наличја.

ЋОСА: Падајући на стратишту у заједничку раку коју 
су сами себи ископали.

ГАНАДРА: Забаза ти у патетику.

ЋОСА: Голобради момци су, под кишом унакрсних ра-
фала одапетих из контраћима омиљених “пикава-
ца” мејд ин експорт, последњи пут запевали коли-
ко их грло носи.

ГАНАДРА: Фалило би још само и да отплешу па де труа.

ЋОСА (Загрми.): Ни по бабу, ни по стричевима, већ по 
правди бога истинога. Већ по правди бога истинога.

ГАНАДРА: Ти од целог претходног наративног шињела 
задржа само дугмад.

ЋОСА: Ал метална. Мозак ћу му закопчати уз тарабу.

ГАНАДРА: Откуд ти то право.

ЋОСА: Отуд од Тамнаве, идући Словцу.

ГАНАДРА: Отиди им с том понудом на праг, па ће те 
усраном мотком потерати. 

ЋОСА: Мислиш.

ГАНАДРА: Ма није Архи Ђера нас прокажене искупљао 
због поганих језика, већ због варљивих очију, да бис-
мо једно гледали, а друго видели.

ЋОСА: Претпостављаш због стидљивости.

ГАНАДРА: Није, него напротив због бестидности.

ЋОСА: Што, да ниси ти, може бити, шкакљива на стрину.

ГАНАДРА: Баш обратно, раскалашна сам на стричеву 
роспију.
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ЋОСА: Ко врбопуц напупљена ведрином, довољно је 
додирнути те да праснеш ко прангија.

ГАНАДРА: Па ко свака бубуљичава студенткиња фило-
зофије.

ЋОСА: А што је онда уз себе повукао изанђалу Јојлу, 
поред тебе младе, лепе и факултетски изображене.

ГАНАДРА: Вероватно је превагнула њена зрелина.

ЋОСА: Каква узрелост, сестро златна. О презрелости се 
ради у њеном телесном случају. И то оној фази при-
ближној труљењу. Осећа се већ помало и на влажну 
земљу. Снимио сам ја с њом во времја предизборни 
спот. Сало јој је око струка у три набора нацигова-
но. Та се прибојава и сопствене сенке, свака је но-
вотарија доводи до нервног слома.

ГАНАДРА: И ето ти још једног податка: наш господар.

ЋОСА (Упадне јој у реч.): Наш бивши господар.

ГАНАДРА: Којем си ме и ти напрасно потказивао.

ЋОСА: Само да бих проверио не кушаш ли и ти мене 
кад ме запиткујеш хоћу ли му се одупрети. Ал сад 
сам сасвим начисто: ми млади и полетни против 
њих дотрајалих и натрулих.

ГАНАДРА: Мада нам је обома и одмах морало бити јас-
но, још при првом сусрету, да они вуку уназад ка 
прошлости, много више него што застајкују и коче 
унапред од будућности.

ЋОСА: Он се чак и јавно декларисао, да је у њега све 
уна трашке. Обрнуто од обрнутог. И суптротно од 
су протног. Закривљеније од закривљеног. Ко круж-
но бескрајно вретено, улази и излази из себе самог, 
у недоглед, без краја и почетка. (Страховит тре-
сак ван сцене с ломљењем стакла. Они се тргну и за-
препасте.)

ГАНАДРА: Неко је у суседном апатману треснуо врати-
ма у знак протеста.

ЋОСА: Можда је пропух.

ГАНАДРА: А можда су и они.

ЋОСА: Сад ћемо их укебати.

ГАНАДРА: Нестрпљива сам да чујем чиме ли ће нас сад 
пренеразити.

ЋОСА: Јеси ли сасвим сигурна да је тај прасак допро 
баш са нашег етажа.

ГАНАДРА: Нисам, можда је спрат више или нише.

ЋОСА: Море, прочешљаћемо здање и уздуж и попреко. 
(Он полети са сцене.)

ГАНАДРА (У одласку, журећи са Ћосом.): И онако нема-
мо паметнијег посла.

АРХИ ЂЕРА (Изгужван, рашчупан, потамнео долази во-
дећи под руку Јојлу коју земља тек што држи.): Из-
држи још мало, сипљива раго, надомак си бесвести.

ЈОЈЛА: Хоћемо ли се безусловно предати, сотоно.

АРХИ ЂЕРА: Хоћемо злу неповратно, бабускеро.

ЈОЈЛА: Помози ми да легнем на обредни сто с ногама 
наспрам врата, рогата дртино.

АРХИ ЂЕРА (Помаже јој да легне на сто.): То правило 
за тебе не важи, наборана мешино. Ти ходаш уна-
трашке.

ЈОЈЛА: Приђи ми слободно, неопојана старкељо, јер ја 
те уопште више не видим опречно.

АРХИ ЂЕРА (Уместо да се приближи, он се још удаљи.): 
Пришао сам ти, стрвино.

ЈОЈЛА: Хвала ти, црвљива мрцино. Лишио си ме мно-
гих дилема.

АРХИ ЂЕРА (Презадовољно трља руке.): Онда је коначно 
све онако како не ваља, сулуда бештијо.

ЈОЈЛА: Не знам шта ћу с остатком свога поноса, избе-
кељена чичускаро. Жуља ме испод грудне кости у 
висини душника.

АРХИ ЂЕРА: Осећај се превареном, матора ругобо.

ЈОЈЛА: Ал ти онда настави, шугава пацовчино, с неу-
месним упадицама о роговима пред изневереном 
и отуреном душицом.
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АРХИ ЂЕРА: Сасућу ти со у ране, усмредела лешино.

ЈОЈЛА: Ко ли ме је то у вечитом мраку, одурна нака-
зо, треснуо у чело шиљцима поткованим копитом.

АРХИ ЂЕРА: Курати жиголо. Хо, хо.

ЈОЈЛА: Зар тај Ћоса још увек нуди своје услуге одр-
тавелим активисткињама и њиховим спешалим 
супрузима.

АРХИ ЂЕРА: Не знам, ја не узимам у руке библију.

ЈОЈЛА: А куран.

АРХИ ЂЕРА: Ни веде, ни авесте, ни упанишаде.

ЈОЈЛА: Зар ни талмуд.

АРХИ ЂЕРА: Чак ни бхагвадгиту.

ЈОЈЛА: Шупљоглава простачино.

АРХИ ЂЕРА: Знао сам да ћеш пред смрт закркљати.

ЈОЈЛА: Додај ми ту метлу иза врата.

АРХИ ЂЕРА: Да јашући на њој у хотелском апартману 
одлепећеш и отпеваш своју задњу, такозвану ла-
будову песму. Не дам. Може ми се све, па чак и 
више од тога.

ЈОЈЛА: По чему.

АРХИ ЂЕРА: По неизмерној мржњи целога света коју 
сам ја успео да изазовем наспрам овдашњег пот-
пуно недужног света.

ЈОЈЛА: Учинио си то окружујући се поганим лакрдија-
шима, надриуметницима, острвљеним манијаци-
ма, псеудоинтелектуалцима, бестидним лајавци-
ма, антихуманистима, суровим џелатима и назови 
домороцима.

АРХИ ЂЕРА (Усхићено.): Учинио сам могуће.

ЈОЈЛА: И јеси ли се наситио туђе невоље.

АРХИ ЂЕРА: Ја и мени моје будзашто продате душе.

ЈОЈЛА: Ви сте недостојна скупина, која је, користећи 
тре нутно померање тла, од којег је одскочила ме-
тална решетка са шахта, покуљала из мрачног под-
земља на светлост дана.

АРХИ ЂЕРА: И ти заједно с њима, скинута с конопца. 
Ха, ха.

ЈОЈЛА: Сврставајући се на тај начин олако у ону ша-
чицу изрода.

АРХИ ЂЕРА (Упадне јој у реч.): Јахача апокалипсе.

ЈОЈЛА: Због којег ће дух, мисао и реч једног у суштини 
вредног народа бити изложена подозрењу.

АРХИ ЂЕРА: Касно ти је одрицати се, крастава баба жабо.

ЈОЈЛА: И све то зарад лажне угодности коју доноси 
привремено одсуство савести и испаштања које 
она условљава.

АРХИ ЂЕРА (Ликује у заносу.): Успео сам. Успео сам.

ЈОЈЛА: Ниси нам добро из корена почупао.

АРХИ ЂЕРА: Ближи се последњи чин вашег изопштења.

ЈОЈЛА: Ваља нам само уместо твоје милости тражити 
праведну казну.

АРХИ ЂЕРА (У тансу усхићења.): Светина рашашавље-
на од глади, зиме и болештине, цвилеће и вапијати 
задњим снагама у моју славу. Осана. Осана. Осана.

ЈОЈЛА: Хоће, вражју матер.

АРХИ ЂЕРА: Ветар ће пред тим стати.

ЈОЈЛА: Капе ће с глава спасти.

АРХИ ЂЕРА: И дажд ће пасти какав још никад није пао. 
(Махнито.) Прстенац. Прстенац. Прстенац.

ЈОЈЛА: Суза ће горка прокапати.

АРХИ ЂЕРА: Уместо водених капи, сјуриће се секире 
оштре да стуку и огуле све до камена љутог. (Мах-
нито.) Машала. Машала.

ЈОЈЛА: Све душе ће у једну тачку светлости стати.

АРХИ ЂЕРА: А кад и камен љути стане да се топи, ја ни 
онда нећу рећи: доста. Ја никад нећу рећи: доста.

ЈОЈЛА: Ал рећи ће теби многи: Не једи говна, скоте.

АРХИ ЂЕРА: Ко те научи, бабо, да све срозаш до те говњи-
ве тачке. Баш си неотесана и гадна.
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ЈОЈЛА: Ти, Архи Ђеро, заборављаш да је човек смртан 
и да са природном лакоћом говори о злу које је 
пребродио.

АРХИ ЂЕРА (С неописивом мржњом.): Бабускеро лајава.

ЈОЈЛА: Рећи ће људи за који дан, за коју недељу или го-
дину неком свом изненадном госту из белог света: 
Ви сте свакако начули, имали смо ту недаћу да нам 
се у кући заметнуо нечастиви.

АРХИ ЂЕРА (Крикне.): Ја.

ЈОЈЛА: Испрашили смо га.

АРХИ ЂЕРА (Крикне.): Мене.

ЈОЈЛА: Отегнуо је папке. Нашли су га радници градске 
чистоће у ђубретарском контејнеру.

АРХИ ЂЕРА (Повлачећи се преплашено са сцене унатраш-
ке.): Гујо отровна. Присојкињо погана.

ЈОЈЛА: Не осећајте се код нас нелагодно, забили смо 
му у похрањене мошти глогов колац, да бисмо му 
недуго после изместили и гроб на дно напуштеног 
рудокопа. Без певца и попа. Без шарже и почас-
не страже. Без клепала и платона. (Ниче полако на 
три хармоније сведена “Месечева соната”.) Зар не 
би могло да јој се врати оно што смо јој ми звер-
ски у наступу просташтва почупали. (Једна по једна 
хармонија се враћа и нормална Бетовенова “Месече-
ва соната” отиче лагано и тихо даље. Она шапуће.) 
Ипак је овако боље. И племенитије. Ко за литије. 
Ко за литије. Литије. (На прстима к њој долази за-
препашћена Ганадра.)

ГАНАДРА (Надноси се над клонулу Јојлу.): Шта ти то мр-
мљаш, Јојла.

ЈОЈЛА (Мрмља.): Аву агни. Аву агни.

ГАНАДРА: Да сагнем главу. (Савија главу ближе Јојли-
ном лицу.) 

ЋОСА (Улеће махнито.): Ганадра. Јеси ли ту, Ганадра.

ГАНАДРА: Не дерњај се, човече. Примам од Јојле посмрт-
ну опоруку.

ЋОСА: А где је онај њезин зимогрожљиви вероломник.

ГАНАДРА: Зашто си брундао, идиоте. Нисам од тебе мо-
гла да чујем њене последње речи упозорења.

ЋОСА (Прилази столу с нелагодношћу.): Је л’ готова, 
кевара.

ГАНАДРА: Није, али изгледа да је делимично већ пре-
шла са оне стране свога гроба.

ЋОСА: А он.

ГАНАДРА (Љутито.): Он па он. Једино ти је он на па-
мети. Много те тај паклењак иритира.

ЋОСА: Где је он.

ГАНАДРА: Откуд знам. Затекла сам само њу како уми-
ре на столу.

ЋОСА (Бојажљиво загледа Јојлу.): Шта јој је.

ГАНАДРА: Бог те пита. Споља нигде на њој нема ране. 
Можда јој је душа рањена.

ЋОСА: Требало би позвати лекара. (Надноси се над Јојлу.) 
Јојла. Јојла. Матора. Чујеш ли ме.

ГАНАДРА: Не вичи, она је у коми.

ЋОСА: Нећемо, ваљда, допустити да умре на наше очи 
без ичије помоћи.

ЈОЈЛА (Долази к свести.): Вратила сам се.

ГАНАДРА: Одакле, кево, реци нам.

ЈОЈЛА: С пола пута.

ЋОСА: Шта ти је. Мучиш ли се.

ГАНАДРА: Где те боли.

ЈОЈЛА: Само тишти. Испод срца. И можда још мало из-
над главе.

ЋОСА: Поглед јој се кочи.

ГАНАДРА: Хоћеш ли воде. Јеси ли жедна.

ЋОСА: Имаш ли какво опроштајно писмо за свој род.

ЈОЈЛА: Задужена сам више него што могу да вратим.

ГАНАДРА: Шта кажеш, стара.
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ЈОЈЛА: Остатак свога дуга понећу са собом пред страш-
ни суд.

ЋОСА: Она трабуња, пореметила је умом.

ГАНАДРА (Само њему љутито уз образ.): Језик прегри-
зао. И да на самрти бунца у агонији ми млади смо 
ту да јој улијемо било какву наду.

ЋОСА: Хоћеш ли да ти позовемо доктора, Јојла.

ЈОЈЛА: Нећу ни попа. (Мала пауза.) Нећу ништа.

ГАНАДРА: Због чега. Јеси ли због нечега љута на нас 
младе.

ЈОЈЛА: Претоварена сам.

ЋОСА: А где је онај.

ЈОЈЛА: Ту је негде, сад ће доћи, тек што није. (Из тоа-
лета допире прејак шум воде.)

ГАНАДРА: Па је л’ то он у тоалету повлачи воду.

ЈОЈЛА: Врло вероватно да јесте, јер целе је ноћи имао 
проблем са столицом.

ЋОСА: Је л’ електричном.

ГАНАДРА (Нагло отвори врата и укаже се Архи Ђера 
који седи на клозетској шољи.): Усрао се господар.

АРХИ ЂЕРА (Дрхтавим плачним гласом.): Склоните се, 
дрхтим од студи.

ЋОСА: Погледај га, Ганадра, молим те, избекељио се на 
клозетској шољи ко потрован пацов.

АРХИ ЂЕРА (Плачним дрхтавим гласом.): Тишина, де-
концентришете ме.

ГАНАДРА: Пиљи наш срзоје у једну тачку као да га од 
епохалне допуне Ајнштајнове теорије релативитета 
дели само дветри секунде до просветљења.

АРХИ ЂЕРА (С великим олакшањем.): Уууууууух. 

ЋОСА (Подсмевачки.): Ишћера ли, болан. Догоди ли ти се.

ГАНАДРА: Што не изађеш одатле, господаре.

АРХИ ЂЕРА (Прекорно.): Овде нам тоалетпапира. 

ЋОСА: Да размрљаном мрљом сачуваш своје ремекде-
ло од заборава.

ГАНАДРА: Због чега, господаре, извирујеш у светларник.

АРХИ ЂЕРА (Долази из тоалета к њима.): Гледао сам 
хоће ли нам какво решење пасти с неба.

ЋОСА: Он смишљено пред нама изиграва мајмуна.

АРХИ ЂЕРА: Вани је крв и огањ. Под веђама се леди 
поглед.

ГАНАДРА: Завеса је већ пала, Архи Ђеро. Ти глумиш у 
празно.

АРХИ ЂЕРА (Снизи тон.): Овде је међу вама ипак куди-
камо топлије.

ЋОСА: Дугујеш нам одговор на постављено питање, 
господаре.

АРХИ ЂЕРА: Не очекујете, ваљда, од мене да хвалим би-
ло кога и поклањам веру било чему.

ЈОЈЛА (Долази к свести.): Не свађајте се, децо, ја све 
своје односим са собом. Дајте ми само чашицу во-
де с капком валеријана. 

ГАНАДРА: Шта је она целе ноћи радила с тобом, госпо-
дару, кад овако јадно изгледа.

АРХИ ЂЕРА: Одавала се националистичком пијанству 
уз гоч и зурле.

ЋОСА: И због тога ли сад дише као у поверењу.

АРХИ ЂЕРА: Питајте је, ја нисам у њеној кожи.

ЈОЈЛА: Ви сте, децо, оданде одакле сам и ја истерана.

ГАНАДРА: Је л’ из европске заједнице.

ЋОСА: Зато јој пада глава. О чему се ради.

АРХИ ЂЕРА: О парламентарној спрдачини и свеопштој 
пљачки разбуцане државе.

ГАНАДРА: Отимајући јој задње речи из уста, господаре, 
ти се зверски окоришћујеш њеним мукама.

ЋОСА: Да ли да покушамо нешто с вештачким дисањем.

АРХИ ЂЕРА: Ради се, ја вам рекох, о неодлучној по-
мирљивости збуњене светине.

ЈОЈЛА (Завапи.): Куку мени приопштеној.
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ЋОСА: Хоћемо ли скрштених руку гледати како је смрт 
односи.

ЈОЈЛА (Завапи.): Кукала ми особеност на буњишту.

ГАНАДРА: Донеси јастуке, Ћосо, да јој подизањем плећа 
олакшамо уздисање. (Јојла кркља.)

АРХИ ЂЕРА: Потрајаће то још неко време, жилава је 
она кокошка.

ЈОЈЛА (Завапи крчећи.): Два ми пута очи затајиле.

ГАНАДРА (Избезумљено.): Брже, Ћосо, брже са тим уз-
глављем.

ЋОСА (Дојури с јастуцима и подмеће их под Јојлина 
плећа и главу.): Она се гуши у сузама.

ЈОЈЛА (Завапи крчећи.): На светлости и у помрчини.

АРХИ ЂЕРА (Ганадри и Ћоси који се ужурбано мотају око 
стола на којем лежи Јојла, не би ли је што боље уг-
нездили.): Зашто толико журите.

ГАНАДРА: Зато што нам је нелагодно бити тако дуго не-
мила жгадија у погребној поворци гамижућих буба.

АРХИ ЂЕРА: Ха. Роваца и котрљана. Какав призор. Пре-
красан. За побљувати.

ЋОСА: Је л’ ти овако лакше уздигнутој, кево, умрети.

ЈОЈЛА (Крчи и шкрипи.): Незнање ме подмукло начело, 
а сазнање начисто дотукло.

ГАНАДРА: Не мораш се ти напрезати, стара, ако те и 
говор умара.

ЋОСА: Нема је дат немушт језик, умемо ти ми све и са-
ми прочитати с набораног лица.

ЈОЈЛА (Крчи и шкрипи.): У току ноћи сам имала ту не-
срећу да га сагледам огољеног пред разјареном 
руљом.

АРХИ ЂЕРА: Нећете од ње ништа ново чути о мени, што 
већ до сад нисте знали.

ГАНАДРА: Пст.

ЈОЈЛА (Крчи и шкрипи.): Он није ђаво по мери наших 
идеја о ђаволу.

АРХИ ЂЕРА (Унервожен.): У нашој афери је најважније 
било да сте ви оно што је мени у мом бизнису би-
ло неопходно.

ЈОЈЛА (Крчи и шкрипи.): Нити је он маљав, нити има па-
рошке, ни реп, ни копита испод којих севају искре.

АРХИ ЂЕРА (Унервожено.): Према постигнутим резул-
татима не може се рећи да ми нисмо били један 
уигран тим.

ГАНАДРА: Стави му, Ћосо, шаку преко губице.

АРХИ ЂЕРА (Убрзано од нервозе.): Степен наше сложнос-
ти је, такође, био на највишем нивоу.

ЋОСА: Идеш ми на живце. Гурнућу ти у чељуст сервије-
ту. (Гурне Ђери у уста згужвану салвету.)

ЈОЈЛА: Све је он те реквизите, пластроне с рутама, при-
веске, накитњаке и парошчиће, купио о покладама 
у супермаркету за Пепељаву среду.

ГАНАДРА: Како је сва та кичерајска опсена јефтиних 
андрмојла, питам се у чуду, прошла код нас неза-
пажено.

ЈОЈЛА (Крчи и шкрипуће.): Слаби су људи и неотпорни 
пред простачком наметљивошћу петпарачких ша-
рада, циркуских трикова и громогласне халабуке. 
(Архи Ђера пође ка тоалету.)

ЋОСА: Куда ћеш ти, ђаволе. (Ђера мумла и млатара 
рукама.)

ГАНАДРА: Пусти га нека обави потребу, држаћемо га на 
оку. (Ђера брже-боље одјури.)

ЋОСА (Добацује за Ђером у одласку.): Али ако покушаш 
да извадиш салвет из уста, ја ћу ти у гушу сасути 
растопљени печатни восак.

ГАНАДРА (Јојли.): Оде, кево, ђаво, да се попишки.

ЈОЈЛА (Гута кнедлу и пискуће.): Ко, бре, ђаво. Он. Хит-
лер. Атила. Нерон. Наполеон, Крез, Мусолини, Тру-
ман и Калигула. Кицош Мата и балави Ђура. Није 
него. Шест комараца. Пет побеснелих керова. Че-
тири вашке. Три мрава. Два црва и једна гњида. Екс. 
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Краљ. Председнички кандидат. Суверен у нокшир-
ском оквиру и месија на телевизијском екрану. За 
крепати од јетког смеха и жучи. Питање је да ли су 
они и прашина с копита ђаволове шегртарије.

ЋОСА: Али ако нису они, кево, који су онда. Рече ли 
неко то ноћас у овој валпургијској ноћи. 

ЈОЈЛА: Рече: ако развијена цивилизација не може без 
дубоке спознаје. 

ГАНАДРА: Претпоставимо да не може.

ЈОЈЛА: Ако дубока спознаја не може без доброг мишљења.

ЋОСА: Рецимо, да не може.

ЈОЈЛА: Ако добро мишљење не може без дубоке сумње.

ГАНАДРА: Изгледа да не може.

ЈОЈЛА: Ако стална сумња не може без претеране ђавол-
ске радозналости.

ЋОСА: Питање је да л’ може ако мора.

ЈОЈЛА: Онда су ђаволови шегрти на овој земљи били 
Платон, Бах, Ђордано Бруно, Гете, Њутн, Еуклид, 
Гогољ, Леонардо да Винчи, Коперник, Аристотел, 
Шопен, Кант, Рембо, Дис, Бетовен, Питагора, Ру-
со, Дарвин, Шекспир, Ломоносов, Хегел, Пушкин, 
Лајбниц, Еурипид, Декарт, Софокле, Ајнштајн, Рем-
брант, Шаљапин, Дидро, Ван Гог, Маркс, Шагал и 
Достојевски.

АРХИ ЂЕРА (Бане из тоалета без сервијете у устима, 
држећи панталоне још у рукама.): А ја.

ЈОЈЛА: Ти си шегртовог шегрта шегрт.

ЋОСА: И где ти је сервијета из уста.

АРХИ ЂЕРА: Прогуртао сам је накањујући се.

ГАНАДРА: Смрзотино божја. (Архи Ђера се стреса.)

ЈОЈЛА: Па кад је без унутрашње топлине, он мора.

ЋОСА: Шта мора.

ГАНАДРА: Реци, мучениче.

АРХИ ЂЕРА: Да се лепим уз људе. Они ми дођу ко греј-
но тело. Шведска табла. Капиталистичка имитација 
социјализма.

ЋОСА: Зар тебе, господару, није грејало сунце.

АРХИ ЂЕРА: Јесте, али само споља. Површно.

ГАНАДРА: Онда да му се не захваљујемо у твоје име.

АРХИ ЂЕРА: Немојте, ако вам се неће.

ЋОСА: И шта ти онда још чекаш овде.

АРХИ ЂЕРА (Показује на Јојлу на столу.): Да одумре 
стара. Хе, хе.

ГАНАДРА: Нама се због тога срце цепа, господару, а ти 
се ракољиш.

АРХИ ЂЕРА: А што и не бих. Умирали су читави много 
вреднији народи и пре ње.

ЈОЈЛА: Не узимајте ви, децо, моју смрт превише к срцу.

ЋОСА: Не говори то, стара, расплакаћеш нас.

ЈОЈЛА: Морам да направим место некоме ко тек чека 
да дође на овај свет.

ГАНАДРА (Прасне на Архи Ђеру.): Хоћеш ли је већ јед-
ном узети, ледени монструме. (Архи Ђера стане 
да цупка око стола на којем лежи Јојла и да витла 
празном врећом.)

ЋОСА: Што витлаш том џакуљом.

ЈОЈЛА (Завапи.): Зграби ме. Зграби ме.

АРХИ ЂЕРА: Откуд ви знате да ја то могу.

ГАНАДРА (Устремљује се на Архи Ђеру.): Чупај јој душу. 
Чупај, садисто.

ЈОЈЛА (Завапи.): Понеси ме. Однеси ме.

АРХИ ЂЕРА: А шта ако јој своју ограничену моћ пра-
вдам тобожњом насладом коју ми пружају туђе 
патње и страх.

ЋОСА: Треба ли да клекнемо пред тобом да јој прекра-
тиш муке. (Пада пред Архи Ђером на колена.)

АРХИ ЂЕРА: Уосталом, можда је она бесмртна.
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ЈОЈЛА (Чистим, смиреним тоном.): Време нашег трајања 
после смрти је месец или два, до четирипет година, 
или шестседам векова, максимално десетакдваде-
сет миленијума.

ГАНАДРА: Она још увек говори.

ЈОЈЛА: То је та човекова бесмртност по својим могућнос-
тима ограничена неумољивим људским заборавом.

ГАНАДРА: Никада јој глас није био умилнији.

ЈОЈЛА: Јер, наша је вечност краткотрајна, рекао је ви-
линкоњиц завршавајући све те постхумане кере-
феке у једном дану, све скупа.

ГАНАДРА: Она је склопила очи. (Светло лагано, скоро 
неприметно, трне, што све присутне чини бојажљи-
вим и успореним.): Дајте свећу. (Ћоса брзо доноси за-
паљену свећу у свећњаку.) На колена. Сви на колена. 
Србија је на умору.

ЋОСА: И шта ћемо ми.

ГАНАДРА: Да бленемо у мраку.

АРХИ ЂЕРА: Човек и у мраку зна одакле је шупаљ.

ЋОСА: Шта рече ти, нечастиви.

АРХИ ЂЕРА: Рекох: могли бисмо нас троје нешто и да 
прегриземо за покој душе. И отворите мало прозор, 
појешће нам та свећа сав кисик.

ГАНАДРА (Отвара прозор.): Зар да се гостимо у овоме 
претужном часу.

АРХИ ЂЕРА: Дупе не зна за тугу.

ЋОСА: Изгледа да онај с Булбулдера још увек држи опе-
ло. (Полако пробија Чорбина песма: Збогом, Србијо.)

ГАНАДРА: А ако ти се њена душа, господару, истргне 
из те вреће.

АРХИ ЂЕРА: Неће. Чврсто сам је уговором свезао за 
тмицу и покорност. Нека јој је ваша пажња проста. 
(Окреће задњицу ка крају свеће.) Сад је свега доста. 
(Прдне и угаси свећу. Мрак у којем загрми Чорбино: 
СРБИЈО, ЗБОГОМ.)

КРАЈ
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ЈОЈЛА: Па кад је без унутрашње топлине, он мора.

ЋОСА: Шта мора.

ГАНАДРА: Реци, мучениче.

АРХИ ЂЕРА: Да се лепим уз људе. Они ми дођу ко греј-
но тело. Шведска табла. Капиталистичка имитација 
социјализма.

ЋОСА: Зар тебе, господару, није грејало сунце.

АРХИ ЂЕРА: Јесте, али само споља. Површно.

ГАНАДРА: Онда да му се не захваљујемо у твоје име.

Д рама Александра Поповића Шегрт и грејно те-
ло није уврштена у две обимне књиге одабраних 
дела овог аутора које су објављене почетком ве-

ка – али овај комад, убеђен сам, нераскидиво припада 
грандиозном опусу знаменитог српског драматичара. 
Уосталом, квалификовати га у изабрани опус (Мрешћење 
шарана, Љубинко и Десанка, Развојни пут Боре шнај-
дера, Друга врата лево, Капе доле, Сабља димискија, 
Чарапа од сто петљи), није једноставно, али сматрам 

да је овај комад драгоцен – осим што је неизвођен, у 
тематском проседеу можда је мало и изненађујући за 
нашу позоришну јавност. То је несумњиво језик и по-
етичка рука Аце Поповића, самим тим текст поседује 
огромне потенцијале, али још је значајнија чињеница 
да га је време у којем живимо ми, а не и аутор дела, 
сустигло. Управо тако, сматрам да је у доба настанка 
драме Шегрт и грејно тело аутор био “изнад воде”, за 
корак испред свог времена, не у смислу авангардно-
сти, о чему би се такође могло расправљати, колико 
у погледу тематског оквира. У том Ацином времену, 
“прича” о ђаволу, његовим (не)делима и утицајима, 
обманама и наговорима, била је мало проблематична 
за друштвене, па и театролошке прилике. Много тога 
се дешавало, па је Аца Поповић одређене ситуације 
приписивао ђаволској работи, искрено верујући у при-
чу да је највећи ђавољи трик то што је убедио људе да 
не постоји. Уосталом, и Мајстор и Маргарита Миха-
ила Булгакова су из сличног политичког и уметнички 
обазривог контекста гурани на маргину.

Пише > Милош Латиновић

Драматуршка белешка: Александар Поповић, “Шегрт и грејно тело”

Сутра ће бити горе
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Комад Шегрт и грејно тело је, према подацима 
заснованим на анализи интервјуа који је са Поповићем 
обавио Феликс Пашић, одличан познавалац његовог 
живота и опуса (“Мрешћење живота Александра По-
повића”), настао после драме Тамна је ноћ. А она је, у 
ствари, један од одговора на опсесивну тему српског 
драматичара – Ђаволом, односно његовом недокучи-
вом игром. У том контексту и један од ликова у драми, 
Архи Ђера, лако је препознатљив власник “бездушне 
суровости моћи”, која леденом руком безосећајно по-
равнава свет људи, сводећи га на апсурдност постојања, 
у којем његово камено срце баш никоме не опрашта. 
У једној давној причи Поповић је рекао да је “човек 
немоћан пред злом”, ма колико био посвећен. Та (не)
очекиваност дефинише свакодневни живот, али очи-
то је аутор драме схвата као неминовност. Отуда су и 
односи између ликова у Шегрту и грејном телу јасно 
одређени, па је Архи Ђера “господар” или онај који 
инспирише, што јасно говори о његовом и симболич-
ком, али и фактичком положају у друштву. Остали и 
Јојла, Ћоса, Ганадра, обављају послове, одржавајући 
сопствене сокове и одређујући дуговечност људске бе-
смислене наде, али у себи скривају мржњу према Вож-
ду и суздржавају амбицију за уздизањем на степеницу 
више. Тако људски. Тако пролазно. Бедно. 

Овај текст Аце Поповића, дакле, по свему има 
изу зет ну ноту – не само што отвара врата опсесивној 
те ми једног врсног драматичара, која се лако дефини-
ше у реплици да “толико људи може мрзети само ђа-
во”, него нуди могућност сагледавања нашег сопственог 

зла у одређеном контексту. Није ђаво само уз моћне, 
него уз свакога од нас, ако му допустимо да се огреје. 

Поповић, ипак, уз све животно искушане и на-
слућене трагедије има обзир према обичном, “малом” 
човеку, који ипак није ђаво него тек његов шегрт или 
шегртов шегрт, али недвосмислено јесте његово грејно 
тело. Јер, Ђаво се греје људском патњом. Наивношћу. 
Нескромношћу, болесном амбицијом...

Важан контекст Шегрта и грејног тела је прилич-
на универзалност, тако да је текст сигурно занимљив 
за постављање на сцену и ван театарског круга којем 
је припадао аутор. Ово јесте Србија, али драма је пу-
на озбиљних разматрања о сваковрсном насиљу, њего-
вој оправданости, хиру моћи која бесрамно унижава и 
уништава, међусобним односима који су дефинисани 
разговором шамара. Те су теме наше, али и теме наше 
цивилизације која је доведена на руб пропасти, то је 
болно актуелна прича, то је време данашње, болније и 
кварније од времена у коме је настао овај текст.

Ако је Поповићев ауторски наум у већини слу-
чајева био да “идентификује народ” који овде живи, 
да направи његову личну карту, и веровао да ће оно-
ме “ко прочита драме”, бити много јасније “ко смо, у 
ствари, ми “, онда је то у комаду Шегрт и грејно тело 
у одређеном смислу квалитет више. Ово је, без сваке 
сумње, драма јасно утемељена на истраживању све-
обухватног проблема његовог и нашег света и заслужује 
ширу интерпретацију. Шегрту... је време за сцену сада, 
јер сутра ће бити горе...



Т Е О Р И Ј С К А
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“Немојте, молим вас, да плетете жичани панцир 
нашим драмама, због наводне нерањивости дела, 
јер ми држимо да је и мртвој птици боље у зраку 
док се суновраћује, него живој сатртој у кавезу!”

— Александар Поповић

П о једној од класификација периода у развоју са-
времене српске драме1), појава Александра По-
повића припада трећем раздобљу – од 1964. до 

1976. године. Као што је тешко начинити целовит пре-
глед пишчевог опуса, који би обухватао и изгубљена 
драмска дела, често писана само у једном примерку, 
готово је немогуће систематизовати и појмовнотер-
минолошку, периодизацијску, естетичкофилозофску, 
жанровску, језичку и коначно – херменеутичку кон-
фузију, која је годинама након инсценације прве По-
повићеве драме пратила многобројне покушаје тума-
чења, дефинисања и контекстуализовања његовог дела. 

1) Слободан Селенић (предговор), Савремена српска драма, Српска 
књижевна задруга, Београд 1977. 

Уводном позоришном премијером фарсе Љубинко и 
Десанка, 1964. године, у домаћој театарској и књижев-
ној пракси наговештен је потпуно нов приступ органи-
зацији драмског материјала, уз радикално напуштање 
стандардних образаца нарације и деконструкцију тра-
диционалне драматуршке парадигме. Поповићев ени-
гматичан драмски рукопис временом је постајао све 
заводљивији и флуиднији за, углавном, неприпремљену 
критичку јавност, која је тек повремено – уз многоброј-
не странпутице у тумачењима – успевала да наслути 
само неке од принципа на којима опстојава естетика 
најзагонетнијег српског комедиографа. Тек читаву де-
ценију након првог позоришног упризорења Поповића, 
критика је стидљиво наговестила рађање једног новог 
театра, који из премијере у премијеру није престајао да 
на најшири гледалачки миље делује узбудљиво, прово-
кативно, па и шокантно, на начин иманентан бројним 
позоришнодрамским “авангардама” тога периода.

Сазревање аутора и његово све упорније инсис-
тирање на проседеима које је тадашња критика углав-

Пише > Дејан Петковић 

Поетика од сто петљи
О неким постдрамским аспектима естетике Александра Поповића
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ном сводила на “низове произвољности” и “недослед-
ности” у покушају да се радикално другачије приступи 
организацији драмског материјала, временом су из-
недриле естетичке обрасце својствене само Алексан-
дру Поповићу. Храбро и доследно, готово тврдогла-
во, упркос све жешћим оспоравањима – позоришним 
али и идеолошким – аутор је у свој стваралачки кредо 
фундирао две крајње препознатљиве константе – тра-
гикомичносатиричну фарсу као жанр, која је до краја 
остала залог богате позоришне игре, као и необичан 
језик, који је у основи делом Поповићев идиолект, а 
делом готово коине једног изумрлог престоничкопе-
риферијског миљеа, претворен у фонично, али убоји-
то оруђе за травестирање најразличитијих регистара 
порука. Неколике особености Поповићевог драмског 
рукописа, од првог сценског упризорења његове “фар-
се и по”, Љубинка и Десанке, постаће стандардни и 
препознатљиви обрасци за настанак особене драмске 
грађе, који ће временом бити преиспитивани и кроз 
ауторово вехементно поигравање формом, али и кроз 
проблематичну рецепцију и перцепцију њених потен-
цијалних значења. 

Без обзира на различите преокупације, богато, 
али истовремено тематски и структурно прилично 
неуједначено, Поповићево стваралаштво представља 
широку и идејно оштру сублимацију епохалних про-
тивуречности, као и дубоких друштвених конфликата, 
који се – пратећи профиле и судбине његових драмских 
ликова – одвијају у распону од ужег (локалног) социјал-
ног миљеа и његових дневнополитичких опсесија, па 
до антрополошких студија и представа о човеку. По-
повићев алузивни дискурс, који се упорно наметао као 
стандардни и незаменљиви супстрат његовим опскур-
ним драмским конструкцијама, сублимирао је оштру 
критику друштва и његових честих ломова са спонта-
ним приступом материјалном корпусу свакодневних 
животних ситуација. По Џону Стајану, једно од највећих 
достигнућа савремене драме јесте истицање ситуација 
у којима се ситни животни детаљи удружују са питањи-

ма из ширег друштвеног контекста, обједињујући на 
тај начин “социјални притисак са личном агонијом”2). 
С друге стране, када се у неким својим делима удаља-
вао од алузивног дискурса, Поповић се публици и даље 
наметао као једак и непосредан критичар наших тра-
диционално лоших навика и обичаја – онаквих какве 
оне уистину јесу – па су његовим позорјима дефило-
вали читави ешалони необичних ликова, носиоци бо-
гатих претекста за каштиговање трагикомичних и ве-
чних људских посрнућа у виду лицемерја, лакомости, 
полтронства, двоструких морала, разних помодарста-
ва, покондирености, превртљивости, поводљивости и 
вечних покваренлука. Поповић је истовремено и го-
рак подсмехивач друштву, које под плаштом морала и 
скромности, упркос његовом декларативном идеолош-
ком чистунству, продукује и подстиче најразличитије 
облике деструктивних и ретроградних модела пона-
шања. Своје алузивне поруке Поповић од почетка лако 
намеће широком аудиторијуму, који је, стасавајући на 
засадима Стеријине и Нушићеве комедиографије, сте-
као способност да без посебног напора идентификује 
галерију ликова потеклих са домаћих друштвених сцена 
– сплеткароше, наметљивце, узурпаторе, политикан-
те, лажне патриоте, профитере, издајнике пријатеља 
и доброчинитеља, или, како сам то писац формулише 
у комаду Утва птица златокрила – “приливоде”. Чак 
и када нису потпуно јасно дефинисани, или каракте-
ролошки доречени, јер “бораве на самој граници из-
међу функција и општих места”3), Поповићеви лико-
ви остају својеврсна парадигма савременог профила 
драмског лика, као носиоца сложеног дискурса једног 
“драматизованог друштва” и разноликости његових 
социјалних кругова. Све елементе драмске нарације, 
па и принцип алузивности, у представљању “несреће 

2) John Styan, The Dark Comedy: the Development of Modern Comic Tragedy, 
Cambridge University Press, Cambridge, 1968.

3) Радомир Путник (поговор), “Замишљеност Александра Поповића”, 
Бела кафа и друге драме, Александар Поповић, СКЗ, Београд 1992, 
стр. 418.
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вишег реда”, како је то својевремено приметио Радо-
мир Путник, Поповић често доводи до пароксизма, 
до стадијума пренаглашености и сувишка у изразу. 
По мишљењу Мартина Еслина, на последњем нивоу 
употребе жанровских могућности, опречни принципи 
постају релативни, али и комплементарни – прекора-
чење комичног доима се као трагедија, док форсирање 
сувишка у трагичном изразу производи сасвим супро-
тан ефекат – комичност. 

ПОЕТИЧКЕ РЕЛАЦИЈЕ

Укупан драмски опус нашег богатог ствараоца 
несумњиво карактерише радикално изневеравање 
историјски задатих образаца драмске нарације, као и 
покушај деконструкције традиционалне парадигме ба-
зиране на опонашању (Аристотелов mimesis praxeos). У 
том смислу сасвим је логично и оправдано релациони-
рање Поповићевог драмског, поготово епског комуни-
кацијског система, са поетиком и формалностилским 
карактеристикама модела постдрамског театра. Овај 
термин, који је у науку о позоришту и драми увео не-
мачки професор Ханс Тис Леман (Hans Thies Lehmann), 
а прихватили теоретичари као што су Патрис Павис 
(Patrice Pavis), Герда Пошман (Poschmann), Ерика Фи-
шерЛихте (FischerLichte), Флоранс Дипон (Florence 
Dupont), ЖанПјер Саразак (JeanPierre Sarrazac) и 
други, пружа обиље могућности за ново читање Алек-
сандра Поповића и чвршће утемељење његовог ства-
ралаштва у контекст глобалних позоришнодрамских 
стремљења у другој половини прошлог века. Као две 
темељне одлике постдрамског театра, Леман истиче 
релативизацију појма драмске нарације, као и логи-
ке фабуларизације. Како је својевремено констатова-
ла Мирјана Миочиновић, Поповићеве драмске игре 
скоро да су лишене фабуле, али су сижејно и те како 
комплексне. Код Поповића, тема је споредно, а наче-
ло игре примарно својство у поступку грађења драм-
ског материјала. Међутим, Поповић никада не користи 
само један поступак, те се стога може говорити о ви-

шезначности његовог драмског рукописа. Кроз Попо-
вићеве опскурне језичке обрасце, често независне од 
колажно устројене радње, помаља се особена драмска 
игра коју покрећу сопствена начела, често независна 
од било чега другог до од логике језика, који еруптив-
но надире из кругова специфичних друштвених група-
ција (свет периферије, маргинализованих, социјално 
изопштених појава) или функционалних стилова (за-
нати, кулинарство, администрација итд).

Као аутор постмодерне провенијенције, Поповић 
у свим својим стваралачким фазама не зазире од упо-
требе препознатљивих поступака, као што су интер-
текстуалност и цитатност, показујући при том зави дан 
сензибилитет и у форсирању традиционалних просе-
деа, као што су пародирање, алузија, водвиљизација и 
пастиш. У комадима Александра Поповића кон стантно 
се и систематски потискују драмскомиметичка, у ко-
рист епских начела на свим нивоима комуникацијс-
ког система и честом манипулацијом принципа илу-
зивности. Као што се сама игра очуђује форсирањем 
посредовних (епских, дијегетичких) техника, чији је 
крајњи ефекат дезилузиван, тако се и у односу на прос-
торновременске односе у драми реципијенту не пре-
зентује само њихова фикционална структура, него се 
открива (освешћује) и сам процес презентације еле-
мената временскопросторне деиксе, што је још једна 
од одлика постдрамског театра. У поступку театрали-
зације позоришнодрамске игре, Поповић се не огра-
ничава на само један проседе, већ се слободно може 
говорити о плуралности планова игре – “игра у игри”, 
“игра о игри”, “игра испред игре” и “игра изван игре” 
(Миочиновић, 1975: 112–114). У оваквом концепту 
ликови су истовремено и актери дешавања и тумачи 
сопствених поступака, антиципатори радње, али су и 
у функцији презентације сценски неприсутних (неми-
зансценских) ликова. Једна од постдрамских теорија 
Елинор Фухс темељи се управо на сумњи у “метафизич-
ки концепт субјекта” (Fuchs Elinor, 1996: 61) и чиње-
ници да је сам лик који је престао да има психолошке 
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преференце постао заправо тачка гледишта, то јест, 
платформа за експликацију личног, друштвеног или 
чак субкултурног става. Тако конципиран лик постаје 
дезинтегратор класичне концепције комада и примеса 
аристотеловског, и то почев од његове функције у ко-
маду па до синтаксичке структуре дијалога. Драмски 
дијалог, као препознатљива одлика драмских текстова, 
односно “темељни модус приказивања”4), претпостав-
ка је извођачког, позоришнодрамског просеца и са-
мопрезентовања драмских ликова кроз говорну ситу-
ацију. Критеријум говора је историјски фактор, који 
нивое драмског, односно епсконаративног у тексту, 
опредељује као дистинктивне категорије и проузрокује 
специфичну врсту дијалектичког односа између оно-
га што се приказује и онога о чему се извештава, због 
чега је анализа дијегетичких (епизацијских) слојева у 
драмском рукопису Александра Поповића од суштин-
ског значаја за откривање врсте и степена кореспон-
денције његове, са поетикама постдрамских пракси. 

Епизирање драме, или једноставно епизација (нем. 
episierung), представља историјску појаву у развоју драм-
ске и позоришне уметности, која је “пре тенденција но 
модел, пре примеса но установљена форма”5), али која, 
упркос томе, до данас изазива полемике и дискусије. 
Одсуство традиционалног, епског приповедача, односно 
субјекта епске форме, који у драми повезује интерни 
план радње са спољним комуникацијским системом, 
једна је од темељних претпоставки идеализоване форме 
драмске нарације. Свако одступање од драмске радње, 
која се вербално или невербално реализује на искљу-
чиво интерном комуникацијском нивоу, представља 
продор епских елемената у структуру драме, односно 
означава тенденцију епизирања. У постдрамском пе-
риоду развоја позоришне уметности, продор епских 
структура не третира се више као “криза драме”, нити 

4) Manfred Pfister, Drama. Teorija i analiza, Hrvatski centar ITI, Zagreb 
1998, str. 28.

5) ЖанПјер Саразак (приређивач), Лексика модерне и савремене дра-
ме, КОВ, Вршац 2009, стр. 38.

су драмски моменти “покушаји спасавања” позоришта 
и драме, како то формулише Петер Зонди, него ће пре 
бити речи о феномену структурне конгруенције два 
дијалектички опречна наративна принципа. Не само 
да се у постдрамском периоду на известан начин ис-
торијски надилазе опреке између мимезе и дијегезе, 
него су неки теоретичари склони да то виде као процес 
“довршавања традиционалног драмског позоришта”6). 

Историјски развој драме показује да су идеалне, 
односно апсолутне концепције драме биле само повре-
мени напори да се установи коначна форма, а случају 
драмског стваралаштва Алексндра Поповића негирају 
се и изневеравају сви традиционални постулати и ус-
тановљава једна оригинална драмска естетика управо 
на темељу специфичне организације епских комуни-
кацијских структура. Неколике особености Поповиће-
вог драмског проседеа, које важе за већину његових 
комада, а које отворено реферишу ка постдрамским 
теоријама (и праксама), могле би се класификовати 
на следећи начин:

1) Структурна и композициона начела имају пре-
вагу у односу на садржину;

2) Очигледно је форсирање принципа компози-
ционе кружности који проистиче из типич-
ности тематике, или, прецизније, типичности 
миљеа из којег Поповић изводи своје ликове 
на сцену, што и доказује тезу по којој форма 
има превагу над садржином;

3) Традиционалну драмску радњу Поповић суп-
ституише позоришном игром у строгим гра-
ницама сцене, то јест саме игре, што значи да 
у већини његових драмских остварења нису у 
питању миметички драмски простори (одсту-
пања су комади са конзистентнијом фабулом, 
као што су Комунистички рај, Пазарни дан или 
Мрешћење шарана);

6) Исто, стр. 144.
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4) Приметно је одсуство традиционалног драмског 
сижеа – карактеристично за “комаде настале 
ни из чега” (Миочиновић, 1975: 102), ко ји ни-
су формално структурирани кроз чино ве, већ 
се у драмској нарацији инсистира на лабавом 
уланчавању мањих структуралних одељака као 
што су слике, дејства, поглавља итд;

5) Евидентан је раскорак између игре и говора – 
је зик више није поуздан означитељ, на делу је 
појава коју Леман назива узајамним ометањем 
текста и позорнице (Леман, 2005: 196). Ликови 
се служе “шифрираним” дијалогом, који није 
аутентични извор радње, нити је поуздан по-
кретач њиховог активизма на сцени;

6) Инсистирање на театрализацији и антиилузи-
онизму – илузивност се код Поповића интен
циозно нарушава већ у уводној сцени (Крме ћи 
кас), а директно обраћање публици на крају 
комада јесте финална конфирмација једне 
прећутне конвенције о природи игре, која из-
међу публике и извођача траје од прве сцене. 
То је истовремено и сигнал да је представа, то 
јест сама драмска игра, бесконачно поновљи-
ва, да је њена репетитивност аналогна фар
сичном виталитету ликова и да се свака при-
ча увек може одиграти испочетка.

О СТИЛСКИМ ЕЛЕМЕНТИМА  
ПОСТДРАМСКОГ ТЕАТРА

Звучну синтагму – постдрамски театар, која од 
свог појављивања изазива различита, неретко и опреч-
на мишљења, у театрологију и друге сродне теоријске 
расправе о позоришту уводи немачки професор Ханс
Тис Леман (HansTies Lehmman, 1944). Постдрамски 
театар (Postdramatisches Theater) је теоријски широ-
ко заснована театролошка расправа, која је, својим 
објављивањем 1999, у науци о извођачким уметности-
ма симболично означила крај XX века и миленијума. 

Оно што ову студију чини посебном, па и контроверз-
ном – будући да се од објављивања па до данас јављају 
теоретичари који је критикују, оспоравају, неретко и 
одбацују – јесте признање самог аутора да амбиције 
ове студије не иду у правцу заснивања неке посебне и 
нове теорије у драмским уметностима, које би имале 
нормативне и периодизацијске претензије, него је пре 
реч о покушају аналитичког описа бројних театарских 
форми и стилских елемената новог позоришног језика, 
који обухвата читав низ извођачких пракси и њихових 
естетика у периоду од шездесетих до деведесетих годи-
на прошлог века. Додатно привлачи пажњу чињеница 
да аутор кроз читаву студију не нуди ни једну целови-
ту, прецизну или свеобухватну дефиницију неологизма 
“постдрамско”, остављајући простор за накнадна ис-
траживања и могуће расправе о односу традиционал-
ног драмског и новог драмског. У епохи постмодерне, 
и овај нови драмскопозоришни дискурс карактери-
ше дискутабилни префикс “пост”, који по Леману не 
упућује на било какву строго дефинисану естетику, 
него у обзир узима скуп појава у бројним извођачким 
стиловима у назначеном периоду друге половине, од-
носно краја прошлог века. Феномен постдрамског за 
Лемана није изолован случај, него последица читавог 
низа дешавања – почев од “кризе драме” с краја XIX 
века, затим бројних позоришнодрамских појава у пе-
риоду модерне, или такозване историјске авангарде, 
све до неоавангардних форми педесетих и шездесетих 
година XX века – с нагласком на процесе који су обе-
лежили све развојне етапе овог позоришнодрамског 
феномена, а то су ауторефлексија, декомпозиција и 
постепено међусобно одвајање елемената драмског 
позоришта (Леман, 2004: 61). 

Један од појмова који је у Лемановој студији ис-
такнут као примарно начело постдрамске естетике, јес-
те наглашавање знаковне паратаксе, односно принципа 
дехијерархизације позоришних знакова и то пре свега 
у правцу измењеног односа према драмском тексту, 
који је смештен у исту семиолошку раван са осталим 
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елементима позоришног дискурса (тело, покрет, звук, 
светлост). У тако нехијерархизованом семиолошком 
систему разара се – у драмским уметностима тради-
ционално присутна – тријада драма-радња-подражавање, 
затим се нарушава аутономија драмског текста (апсо-
лутност драме) и, коначно, укида се концентација то 
јест инсистирање на самосталности и саодносу делова 
драме, чиме се и од реципијента очекује синестетичко, 
односно фрагментарно и симултано опажање. Неки ко-
мади из ране стваралачке фазе Александра Поповића, 
на пример Чарапа од сто петљи, могу се третирати као 
еклатантни примери претходно наведених постулата. 

У дехијерархизованом знаковном систему јед-
ног театарског дела, поред традиционалног драмског 
текста, за који Леман често користи и назив лингвис-
тички текст, издвајају се још и текст инсценације, као 
и текст извођења (performance text), категорије које 
сам феномен театарског чина стављају у један шири 
друштвени контекст. Леман наглашава да измењен од-
нос драмског текста према тексту инсценације почи-
ва на другачијем типу употребе позоришних знакова, 
што суштински утиче и на текст извођења, које је у по-
стдрамском периоду “више дељено него саопштавано 
искуство, више процес него резултат, више манифе-
стација него означавање, више енергетика него инфор-
мација”7). Мноштво позоришних сигнала подразумева 
и симултаност појављивања знакова, што је неретко и 
скривена интенција постдрамског дела. Суочен са рас-
парчавањем смисла целине, која више није миметичке 
природе, принуђен на сегментирано опажање, гледалац 
у судару са постдрамским театарским догађајем бива 
доведен у ситуацију да се сам, по принципу слободно 
усмераване перцепције, опредељује за одређени зна-
чењски слој. У вези са активном пажњом реципијента 
стоји и поигравање са густином знакова, која се, с об-
зиром на присутност или одсутност одређених елеме-
ната дискурса, упућује на “сувишак или на другој стра-

7) HansThies Lehmann, Postdramsko kazalište, CDU i TkH, Zagreb, 
Beograd 2004, str. 111.

ни приметну истањеност знакова”8). Редукција система 
знакова (мања густина) имплицира и већу рецептивну 
активност гледаоца, што се у постдрамском театру ост-
варује кроз наглашавање “провокативних празнина”, 
како то формулише Леман, у виду огромних празних 
позорница, свођења гестуалности на најмању меру и 
коришћење знакова као што су одсутност, тишина и 
друге. Сагледавајући позицију постдрамског театра у 
окриљу епохе постмодерне, као скупа кореспондентних 
и истовремено међусобно контрадикторних естетич-
ких принципа, Леман ипак закључује да се постдрам-
ско позориште не ограничава само на одсуство знако-
ва, јер не познаје само естетику “празних простора”, 
него се такође објективира и у системима где долази 
до хипертрофије (Леман 2004: 26). 

У систему поменуте знаковне паратаксе, драм-
ски текст, радња и подражавање више нису доминант-
на начела, која суверено владају драмскотеатарским 
формама, него се у новим околностима инсистира на 
одсуству, односно ускраћивању синтезе, уз евидентан 
синкретизам опречних елемената, као, на пример, у 
структури сна, где доминира “нехијерархизованост из-
међу слика, покрета и речи”9), појаве тако карактерис-
тичне за већину Поповићевих комада. Та и таква текс-
тура, с обзиром на ониричку природу, блиску идејама 
надреализма – које је у својим поетскопозоришним 
прогласима средином XX века антиципирао и Антонен 
Арто – својом фрагментарношћу и монтажноколажним 
устројством, нужно се опире логичкој анализи, која је 
основни инструмент за тумачење традиционалног по-
зоришнодрамског дискурса. Са радикално предефи-
нисаним принципима на којима почива драмски теа-
тар, Леман већину постдрамских искустава види пре 
као нестабилне системе или кружне токове, него као 
целовите структуре, а појам драмске радње замењује 
појмом стање, које је за њега “естетска фигурација 

8) Исто, стр. 115.

9) Исто, стр.109.
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позоришта које показује више творевину него припо-
вест”10). У тако конципираном позоришном остварењу, 
које функционише “с оне стране радње”, за Лемана је 
кључна реч церемонија, која стоји у самим почецима 
позоришне уметности, супротстављена је традицио-
налној фабули и наводи на појам свечаности у којој 
доминира формално заједништво музичке, ритмич-
ке и визуелне компоненте, али такве свечаности која 
своја упоришта налази у макабристичким процесија-
ма. Овај став Леман налази код разних аутора, у рас-
пону од модерне до савременог доба (T. S. Eliot, Jean 
Genet, Heiner Muler) и он потенцира антимиметичку 
природу постдрамске естетике, која заговара тему смр-
ти као почетно начело, супротно од драме (трагедије) 
у којој је смрт појам везан за сам крај драмског сижеа. 

ЈЕЗИЧКЕ КОНСТАНТЕ

Поповић је од изумирућег језика периферије и 
њених скрајнутих становника – што је заправо само 
повод да се драмски ликови лише класичне каракте-
рологије – потеклих не само са градске, него пре свега 
са периферије живота, створио инокосан драмски свет 
који подлеже искључиво законима сопствене логике. 
Упркос таквом егзистенцијалном статусу његових ли-
кова, богата сценска стварност потенцирана упорним 
и честим набрајањима сваковрсног инвентара (занати, 
предмети, храна, свакодневни живот), на раблезијански 
начин препоручују његов модел позоришта пре свега 
изворним и неуништивим виталитетом (Миочиновић, 
1987: 10). У поступку набрајања, то јест каталогизације 
и семантичкологичке кумулације, као и езотерично-
сти и фоничности колоритних језичких израза, садр-
жано је битно одличје Поповићевог комичког поступ-
ка, што је промакло готово свим ондашњим позориш-
ним критичарима. Занимљиво је и да критичари, који 
се током шездесетих и седамдесетих година прошлог 
века у континуитету баве анализом и проценом дела 

10) Исто, стр. 112.

Александра Поповића, не успевају да његов позориш-
нодрамски модел сагледају као потпуно нову и ауто-
номну структуру која не само да се намерно оглушује 
о основне постулате традиционалне драматургије, него 
се с њом отворено иронијски поиграва, деконструише 
је и фрагментизује.

Поповић се већ у најранијој фази стваралаштва 
препоручивао као самосвојни иноватор код кога се из-
узетном брзином и лакоћом конвенционални дијалог 
претвара у компулзивну логорејичност, а драмска су-
кцесивност претаче у низове сцена с лабавом или чак 
никаквом повезаношћу. Дубока веза између начина на 
који се Поповићев језик сценски објективизује и меха-
низма по коме функционише позоришна игра, већ у 
првим освртима на сценске изведбе постаће очиглед-
на. Већина аналитичара тога времена ипак превиђа 
чињеницу да је Поповићев драмски језик несводив на 
Де Сосиров language, јер је од једног локалног идиома 
и периферијског аргоа у нестајању писац конструи-
сао сопствену комуникацијску формулу, неусловље-
ну било чиме до специфичним правилима самогене-
ричке фарсичне игре. Упркос илузији да је тај и такав 
свет привидно маргиналан, скрајнут са главних исто-
ријских токова, препуштен обичајима и духу перифе-
рије, оптерећен једнако и лошим навикама и погубним 
колективним схватањима, Поповић на сцену изводи 
галерију ликова, чија карактеризација – као и бројни 
други елементи драмске грађе – не бива доведена до 
крајњих консенквенци по диктату жанра него, како је 
то примећено – свемогућом вољом писца. Поповићеви 
ликови често остају загонетни све до самог краја ко-
мада и то пре свега захваљујући језику којим се служе, 
који више репрезентује једну заумну онтологију, него 
што је у функцији било каквог прецизног одређивања 
њиховог карактера. Такав језик, који је и шифрирани 
периферијски сленг, али и меланхоличнолирски арго 
једног одумрлог средњег слоја (мало)грађанске про-
венијенције, одише дубоко потиснутим унутрашњим 
богатством и разноликошћу и не служи само комуни-
кацији, но често ради и против ње у циљу заодевања 
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смисла у тешко докучиву вербалну какофонију, у ко-
диране размене логорејичних порука од којих су неке 
упућене свакодневном човеку, неке друштву у целини, 
а неке и разним владарима тога друштва. Поповиће-
ва висока језичка стилизација спада у најочигледније 
одлике његовог драмског рукописа и констатована је 
говотово у свим критичким написима поводом праиз-
ведби његових првих комада. Примарни лингвистички 
кôд нарушава се већ у Љубинку и Десанки, где ликови 
неочекивано оживљавају читаву запретану реторич-
ку виртуозност – употребом архаизама, неологизама 
и функционалностилског вокабулара – па ће крити-
чари убрзо констатовати Поповићеву “опседнутост 
језиком” (Миодраг Протић), да би праву драматурш-
ку функцију такве иновативне употребе језика, тек 
деценију доцније, дефинисала Мирјана Миочиновић. 

Поповићев језик посебан је не само као ориги-
нална функционализација једног вида језичке експре-
сије него као начело које је суштински кореспондентно 
са композиционим начелима, а то значи равноправ-
но у односу на друге драматуршке постулате. Изрази 
које Поповић користи да би њиховом високом сонор-
ношћу постигао ефекат зачудности и појачао комич-
ки моменат постају релативно самосталне структуре, 
које се преливају изван граница конкретног говорног 
исказа, “чак и изван свог конкретног и логичког смис-
ла”11). Осамостаљивањем основних језичких структура, 
Поповић несумњиво мења нормативну хијерархијску 
уређеност на пољу организације кодова драмског те-
кста, постижући на овај начин један од основних ес-
тетичких Леманових постулата постдрамског, а то је 
знаковна паратакса. Интенциозним озвучавањем го-
ворних исказа својих ликова, секундарни, дакле му-
зичкоакустички комуникацијски кôд, аутор ставља у 
исту раван са логичкосемантичком природом говор-
ног исказа, традиционално надређеног осталим еле-
ментима драмске нарације, а у случајевима када се 

11) Мирјана Миочиновић, “Сценска игра Александра Поповића”, Есеји 
о драми, “Вук Караџић”, Београд 1975, стр. 116.

комуникација помера ка периферији система, постаје 
и доминантан принцип кодирања смисла.

Незадржива еруптивност, оригиналност и, конач-
но, синтагматска концизност Поповићеве језичке грађе, 
њена особина да заобилазним начинима изражавања 
конституише читав фикционални ентитет, недефини-
сан прецизно ни временом, а ни простором, упркос 
препознатљивом миљеу. Различит од позоришног и 
драмског језика који фугурира у културним модели-
ма тога доба, другачији и од језика претходних коме-
диографа, али и модела који користе друге књижевне 
врсте, Поповићев драмски језик, иако поникао у ре-
алном миљеу, не подражава чак ни обичан, или како 
би то Манфред Фистер рекао, нормални говор. Пре би 
се рекло да је Поповићев одабир језичког материјала 
вршен по принципу спајања неколико типова говора, 
који припадају различитим временским раздобљима, 
почев од краја XIX века, па до тренутка појављивања 
првих његових дела. Тако добијен колажирани линг-
вистички материјал обухвата не само неколико раз-
добља него и више друштвених група и слојева, па се 
у његовим делима распознаје читава палета језичких 
могућности – од периферијских локализама и неоло-
гизама наслоњених на неколико европских језика (по-
највише на немачки), потом виртуозно презентоване 
занатскоеснафске терминологије, све до увођења псе-
удопоетског литерарног језика. На нивоу читавог По-
повићевог стваралачког опуса ова последња одлика – 
дакле, поигравање лажнолитерарним изражавањем, 
јесте иронизација и пародизација саме литературе, као 
што су остала његова драматуршка начела у функцији 
опште пародијске интенционалности. 

Поповић се, између осталог, обилато служи бога-
том занатском лексиком, коју је и сам имао прилике 
да детаљно упозна након повратка са Голог отока, оп-
робавајући се у најразличитијим пословима занатског 
типа, и та чињеница опредељује његов избор језичке 
грађе ка лексикологији која је просечном гледаоцу шез-
десетих и седамдесетих година прошлог века углавном 
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била далека, страна или пак сасавим неразумљива. У 
једној од најчувенијих Поповићевих монолошких “ти-
рада”, односно елукубрација12), којом трагикомични 
Бора шнајдер тумачи своје поступке, бива употребље-
но чак шездесет седам термина преузетих из кројачке 
лексике. Кумулација као редовни поступак уводи нас 
у следећу препознатљиву одлику Поповићевог језика, 
а то је и често набрајање, односно Поповићева игра са 
густином знакова. Ефектност набрајања, које је код По-
повића често и које се јавља у ситуацијама када ликови 
западају у референцијалнокомуникацијски ћорсокак, 
происходи у својеврсну музикализацију говорних чи-
нова, која се реализује кумулацијом исказа фатичке 
и металингвистичке природе. У постдрамској пракси 
ова појава позната је под називом аудитивна семиоти-
ка13), у односу на коју Леман препознаје идеју новог 
позоришта као музике, односно ситуације у којој “до-
лази до музичке наддетерминације глумчевог говора 
његовим етничким и културним особеностима”14). Уп-
ркос чињеници да се на темељу оваквих појава испи-
сује једна нова поетика, реч је о поступцима коришће-
ним вековима уназад у драмској, али и не само драм-
ској литератури, а класичан пример је стваралаштво 
Франсоа Раблеа.

Поповићев говорни материјал, поготово у ко-
мадима из његове иницијалне стваралачке фазе, није 
миметичка категорија, него средство онеобичавања, 
које се кроз читав ауторов опус отворено поиграва са 
означитељском праксом – означено постаје другораз-
редно у односу на сам знак. Начин на који се драмски 
материјал гради постаје релевантнији од самог мате-
ријала. Говорни исказ је афективан и усмерава пое-
тику Поповићеве фарсе ка театрализацији говорног 
чина, његовој аутотематичности, односно ауторефле-

12) Мирјана Миочиновић (предговор), “Изабране драме”, Александар 
Поповић”, Нолит, Београд, 1987, стр. 23.

13) HansThies Lehmann, Postdramsko kazalište, CDU i TkH, Zagreb, Be-
ograd 2004, str. 118.

14) Исто, стр. 118.

ксивности. Интерсубјективна реторичка размена на-
дилази захтеве фабуле, па говор ликова често постаје 
довољан услов да се, путем музикализације и ритмич-
ке организације језичког идиома, радња одвија по пе-
риферији комуникацијског система у виду набрајања, 
каталогизације, стихомитије и других средстава “озву-
чавања” говорног чина и онеобичавања радње. Такав 
говорносонарни потенцијал постаје богат извор сред-
става за деконструкцију језика као извора конвенцио-
налног смисла, показујући непрекидну тежњу “да се 
са денотативног пређе на конотативно функциони-
сање знака”15). У том погледу нема сумње да је Попо-
вића унапред могуће означити као једног од аутора 
постдрамске провенијенције. По већини теоретичара 
који заговарају Леманове теорије постдрамског, ли-
терарно позориште изгубило је аутономност у новим 
околностима, а параметри за сврставање таквих дела 
у текстове такозваног “равног говора” су сви они који 
се лако могу идентификовати и у већини Поповиће-
вих комада из иницијалне фазе (Љубинко и Десанка, 
Чарапа од сто петљи, Крмећи кас, Смртоносна мото-
ристика, Сабља димискија).

Дефрагментација драмских ликова, разарање 
лингвистичких образаца, њихова десемантизација, 
творба језичкомисаоних колажа који су настали на 
темељима цитатности, псеудоцитатности или ирони-
зације, јесу изразита обележја Поповићевог рукописа, 
која важе и за већину представника постдрамског теа-
тарског обрасца у светским оквирима као што су Хај-
нер Милер (Heiner Müller), Петер Вајс (Peter Weiss), 
Сара Кејн (Sarah Kane) или Елфриде Јелинек (Elfriede 
Jelinek). У постдрамској организацији знакова, у којој 
се позориште ослобађа историјски наметнутог лого-
центризма са драмским текстом у знаковном (и зна-
чењском) средишту у процесу настајања позориш-
ног дела, допунски се развија однос између актера и 
лингвистичког материјала. То подразумева присуство 

15) Душко Бабић, Позориште ирационалног, Матица српска, Нови Сад 
1988, стр.64.
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различитих поступака деконструкције, као што су, на 
пример, колажирање и монтажа – два препознатљива 
постдрамска дискурзивна поступка настала под ути-
цајем филмске уметности. Уопште, развој медија, на-
рочито током шездесетих година прошлог века, њихов 
сложен и многоструки утицај на афинитете реципије-
ната, допринео је радикалној измени у прихватању ви-
зуелних садржаја – линеарносукцесивно опажање за-
мењено је симултаним, односно мултиперспективним.

МОНТАЖА АТРАКЦИЈА

Монтажно организоване сцене у бројним Попо-
вићевим комадима нарушавају уобичајену организа-
цију и хијерархију сценских простора, те у складу са 
Лемановим тумачењима упућују на извесне поступ-
ке као што су сценска монтажа, “филмски” резови и 
фрагментација простора. Колаж и монтажа, терми-
ни преузети из теорије филма, као технике ауторске 
епизације (немогуће их је везати за одређени лик као 
субјект исказа), односе се пре свега на прекидање или 
измену просторновременског континуитета, што не 
само да упућује на латентно присуство аутора него и 
релативизује међусобни однос између самих делова 
целине. Саразак тврди да је монтажа “на самом из-
воришту неаристотеловске драматургије”16), те да ус-
титњавањем и осамостаљивањем монтажних делова 
настаје колажни материјал који путем контрастних и 
кореспондентних односа, задире дубоко у структуру 
и континуитет нарације драмског текста. Не само на 
подручју филмске уметности, монтажноколажни по-
ступци и у драмској литератури подразумевају уметање 
одређених фрагмената нарације, као и прекидање вре-
менскопросторних континуума “враћањем у прошлост 
и укључивањем истовремених или будућих сцена”17). 

16) ЖанПјер Саразак (приређивач), Лексика модерне и савремене дра-
ме, КОВ, Вршац 2009, стр. 126.

17) Manfred Pfister, Drama. Teorija i analiza, Hrvatski centar ITI, Zagreb 
1998, str.120.

На плану позоришнодрамског дискурса, монтажне 
интервенције су појаве семиотичке природе, чијом 
применом – “повезивањем разнородних и фрагмен-
тарних значењских продуката”18), дело добија нова и 
неочекивана значења. Одређујући тип монтажног по-
ступка према функцији коју остварује, теорија филма 
разликује три велике групе функција:

1) Синтаксичке функције – подразумевају фор
мал не односе између елемената приче, који 
не задиру дубље у смисао целине дела, а могу 
формирати две врсте односа кроз ефекат по
везивања (наглашавања), односно ефекат ра
здвајања (разграничавања);

2) Ритмичке функције – тичу се преклапања 
(ком би нације) различитих врста временских, 
од но сно просторних пропорција;

3) Семантичке функције – подразумевају образо
вање конотираних и денотираних значења 
на релацији просторвреме и представљају 
најопштију и најрелевантнију дефиницију 
појма монтаже.

Оно што је епски интонираним полилозима или 
пак симултаним реплицирањем ликова укључених у 
збивање само наговештено у Љубинку и Десанки, у Ча-
рапи од сто петљи промовисано је у потпуно дефини-
сано начело колажномонтажног епизирања. На при-
меру монтажног обрасца који Поповић користи у Ча-
рапи од сто петљи могуће је пронаћи примесе сваке 
од ових трију описаних функција с посебним акцен-
том на синтаксичке и семантичке функције монтаже. 
Дефинисана као однос између конститутивних делова 
целине, монтажа подразумева однос једног елемента 
(сцене) са претходним и наредним елементом на ни-
воу сижеа. Монтажна синтаксика “тамних” фаза – сем 
прве и последње – реализована је путем њихове интер-
полације између “светлих” сцена и то на тај начин да 

18) Miško Šuvaković, Pojmovnik suvremene umjetnosti, Nacionalna i 
sveučilišna knjižnica, Zagreb 2005, str. 385.
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се прекида претходни план, а истовремено, наглаша-
вањем делова сижеа, најављује наредни. Према томе, 
синтаксичкомонтажна функција елемената, организо-
вана на описан начин, делује и као фактор разграни-
чења (раздвајања) у односу на претходни, али и као 
конекциони (наглашавајући) у односу на сваки наред-
ни елемент у композицији комада. Када коментарише 
овакве и сличне наративне поступке (успоравање, за-
устављање, понављање) у неким облицима постдрам-
ских пракси, Леман указује на естетику видеоспота, 
али и на сегментирање позоришног времена по угледу 
на телевизијске серије реализоване кроз велики број 
епизода. Имајући у виду Поповићево упоредно анга-
жовање на пољу телевизијског сценарија у време на-
стајања Чарапе од сто петљи, сасвим је извесно да је 
експериментисање са монтажноколажним поступцима 
аутор започео веома рано. Сличан закључак изводи и 
Радомир Путник, који Поповића види и као претечу у 
области ТВ сценарија за серије с великим бројем наста-
вака, дакле појави која ће две деценије доцније поста-
ти доминантни телевизијски жанр (Путник, 2001: 11). 

Овако наглашена деконструкција (декомпози-
ција) целовитости драмског дела путем експлицитне 
примене монтажних поступака, отвара простор за из-
ношење једне смеле претпоставке. Неко будуће реди-
тељско читање, које би имало амбицију да специфичан 
наратив фарсе Чарапе од сто петљи третира у њеном 
пуном структурном капацитету, одређеном монтаж-
ном манипулацијом делова текста (сижеа), односно 
реаранжманом постојећих сцена, могло би да посве-
дочи естетику овог дела, чија је организација материја-
ла у бројним елементима очигледно кореспондентна 
са постдрамским начелима. Таква хипотетичка ре-
конструкција сижеа подразумевала би евентуално за-
државање само базичног поретка дела, утемељеног у 
контрапункту планова “светлотамно”, док би реаран-
жман постојећих сцена могао да се остварује у пра-
вцу неке сасвим нове значењске структуре. Имајући 
у виду претходна разматрања, претпостављамо да си-

жејни поредак, у коме би формалноконститутивни 
делови фарсе међусобно заменили места, не би нару-
шио природу дела и његова основна значења. У овако 
замишљеној реконструкцији Поповићевог драмског 
материјала, који својом организацијом даје довољно 
аргумената да се сврста у дела отворене структуре, све 
могућности комбиновања драмског са епским мате-
ријалом (драматизације и дедраматизације), кретале 
би се у правцу потврђивања постдрамске оријентације 
претходно описаних Поповићевих проседеа, односно 
оркестрације мимезиса и дијегезиса у правцу стварања 
нових значењских слојева дела.

У прилог теорији о флексибилности елемената 
унутар Поповићевог комуникацијског система иде и 
једна за аутора сасвим типична уводна ауторска ин-
формација, која у Чарапи од сто петљи гласи: “догађа 
се тудасвуда”. Овим нејасним и заводљивим деиктич-
ким одређењем, које упућује на могућа понављања, 
али – како ћемо касније видети – и крајње флекси-
билном концепцијом ликова (који остварују више 
функција истовремено, али ни једну експлицитно до 
краја), аутор наводи на констатацију да је једна од до-
минантних појава у почетној фази његовог рукописа 
оно што Саразак назива оптацијом, односно “оптатив-
ним начином”19) презентовања позоришнодрамских 
елемената. Реч је о поступку који путем увођења не-
извесности, плуралности, гипкости у метафоричном 
одређивању деиксе и других елемената, релативизује 
класична драмска начела и поиграва се са њима, бу-
дући да “отвара драмској радњи поља виртуелног и/
или чисто субјективног”20). Оптација, као погодбена 
категорија формулације смисла21), која успоставља 

19) ЖанПјер Саразак, Поетика модерне драме: од Хенрика Ибзена до 
Бернара-Мари Колтеса, Clio Београд, 2015, стр. 34.

20) Исто, стр.34.

21) Саразак се у терминолошком одређивању појма оптације ограни-
чава на француски језик, у којем је ову категорију могуће тума-
чити као еквивалент између граматичких појмова коњунктива и 
погодбеног начина.
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својеврстан сценски дијалог између објективно мо-
гућег и потенцијално могућег, додатно удаљава По-
повићев драматуршки модел од аристотеловских за-
хтева за приказивањем “оног што се могло догодити и 
што је могуће”22), јер на тај начин неминовно иницира 
проширивање значењских поља радње, односно драме 
у целини. Поповић то чини на начине који су већ ко-
ментарисани, а у најрелевантније спадају понављање и 
варирање, који су појмовно најближи феномену опта-
тивног. У таквом систему игра може бити поновљена 
или прекинута на било ком месту, ликови су епски ју-
наци или лирски расположени субјекти, шансоњери и 
певачи, али и глумциимпровизатори који ће одједном 
заборавити текст и неће се либити да искакањем из 
улоге прекину илузију у намери да се пред публиком 
отворено подсећају текста. Ова крајња “погодбеност” 
структуре једног драмског дела, њена условност и по-
етика алтернативних могућности, у правом смислу 
одређује ауторове поступке као оптативне.

Организација сценских простора, то јест места 
на којима се одвија презентована радња Чарапе од сто 
петљи, такође упућује на оптативни проседе. У сре-
дишту просторне семантизације дела налази се канце-
ларија као симбол бирократскодржавног апарата са 
свим симболичним деловима декора који улазе у ње-
гов састав – сто са “безброј фиока”, телефон, дрвена 
клупа за клијенте, “пусуле”, дневне новине и пароле 
по зидовима, које, уместо да буду афирмативне и под-
стицајне – како то обично бива – више реферишу на 
сасвим супротан значењски контекст, јер на ироничан 
начин оправдавају низ друштвено неприхватљивих 
пракси. Обриси једног затвореног, полупропустљивог 
драмског простора, семантизују односе и у свим по-
тоњим сценама, јер нека децидна упутства о промени 
основног просторног контекста скоро да не постоје. То 
потврђује и Драгољуб када изјављује да су Веља и он 
заправо све време “у круг тумарали”. Једину назнаку 

22) Аристотел, Поетика, Завод за уџбенике и наставна средства, Бео-
град, 1990, стр. 27.

да је просторни план измењен налазимо у петој сце-
ни (“In memoriam III”), у којој три лика, одевена у ве-
черњу тоалету, кисну на некаквој клупи, попут ликова 
из Љубинка и Десанке. На основу ауторовог упутства 
да Веља “седа на клупу и гледа у небо”, а да потом и 
“дажди”, закључујемо да се ради о екстеријеру, у који 
су ликови (Драгољуб, Веља и Агнеса) доспели након 
изласка из затвора. Ова нагла просторна измена у виду 
не превише јасног и – у односу на претходне догађаје 
– каузалног напуштања ентеријера, може се посмат-
рати на више начина. Најпре као својевсрна монтаж-
на техника уметања сцене која наглашава фиктивни 
простор радње, и то у облику цитата, јер како смо то 
већ напоменули, семиологија драмске ситуације у 
којој три лика на киши, на клупи, користи суморне је-
сење временске прилике да помоћу низа дијегетичких 
назнака прекине досадашњу радњу и читаву ту сцену 
претвори у колективну ретроспекцију, скоро цитатно 
алудира на претходни Поповићев наратив – Љубин-
ка и Десанку. Овако дефинисан простор радње у пот-
пуности одговара Лемановом виђењу метонимијских 
простора у неким постдрамским праксама, које он 
назива “тематски дефинисаним просторима”23). Ме-
татекстуални off-stage концепти, о којима је овде реч, 
с једне стране реферишу на друга дела истог аутора, 
или на неку сличну (литерарну, позоришну) традицију, 
али постоје и због тога да својом логиком варирања и 
понављања једне препознатљиве ситуације, прекидају 
текућу радњу дедраматизацијом.

С ОНЕ СТРАНЕ ИЛУЗИЈЕ

Слично поступку у познатом Пиранделовом ко-
маду Шест лица траже писца, и Поповић у свом ко-
маду Крмећи кас (1965) већ у предигри демистификује 
ликове као извођаче који сами најављују причу, с том 
разликом што је код Поповића управо простор катего-
рија која није дефинисана једнозначно, односно није 

23) HansThies Lehmann, Postdramsko kazalište, CDU i TkH, Zagreb, Be-
ograd 2004, str. 218.
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несумњиво назначено да је то сама позоришна сцена, 
него је амбијент “луткарски”, како то прецизира ау-
тор. Поред овог појма, који асоцијативно несумњиво 
указује на лудичку природу сценског догађаја, наго-
вештај организације драмског простора као простора 
саме игре, јесте и присуство балерине – реалног из-
вођача или лутке, што је очигледно остављено реди-
тељу као избор. Самим појављивањем првих извођа-
ча и њиховим директним (ad spectatores) обраћањем 
публици с наговештајем радње, конституише се прос-
тор који би се могао означити као метафикционални, 
јер он је у исказима извођача антиципиран као место 
одигравања традиционалноепске приче. Привидним 
разарањем илузије укинута је могућност метафоре, а 
сугерисана метонимијска структура простора, дакле 
фикционалног ентитета који са реалним простором иг-
ре успоставља пре свега логичкозначењске везе. Такав 
простор је цитат (аутор би рекао “полог”), као што је и 
сама тема, преузета из фолкора, цитатног карактера, 
те се и модел позоришне презентације – с обзиром на 
то да ликови на известан начин говоре у име самог ау-
тора и поетике његовог дела – препоручује као метате-
атралан. Овако конципиран метонимијски простор је 
идеалан полигон за травестирање одређених алузив-
них порука, што је констатовано као карактеристичан 
проседе у свим фазама Поповићевог драмског рада.

Отворена структура просторне организације ос-
тавља простор за честе и интенционалне инверзије на 
релацији јавно место – приватно место, јер се у Кр-
мећем касу простор преобликује по логици ликова и 
њиховог тренутног активизма – двор се претвара у 
салон за чајанку (приватни простор), а одмах потом 
ликови “као да су у кафани” певају песме (јавни прос-
тор). Стога, основни просторни оквир сценске пре-
зентације Крмећег каса јесте простор игре. Границе 
сценског простора прецизно су индициране акционим 
поступцима ликова (глумаца, извођача) – наклоном, 
али и вербалним апострофирањем тренутно консти-
туисане публике, која се позива да подржи њихову 

игру и аплаудира. Овим је глумачким искораком из 
простора интерне комуникације назначен примарни 
оквир игре, али и нешто шири простор радње, који, 
између осталог, заузимају и фиктивни гледаоци као 
учесници у представи. Као што су је најавили на по-
четку, симболичним (и ироничним) подметањем јаје-
та у “полог”, глумциизвођачи ће на идентичан начин 
експлицитно одредити и тренутак окончања игре (“ту 
је нашој представи крај”), чиме је сценски простор у 
потпуности обухваћен, односно, како би то Леман де-
финисао – уоквирен (Леман, 2004: 216). Концептуално 
уоквиравање једног сценског простора или tableau, под-
разумева “програмско разграничење”24) од идеје кла-
сичне сцене, јер не рачуна на препознатљивост једног 
наратива (који су глумци епизирањем већ на почетку 
довели до очигледности, разобличили га и означили 
као “подметање”), него “живој позоришној садашњости 
људских гестова и форми кретања”25).

Можда је одређењу доминантног драмског моде-
ла у случају Александра Поповића најближи сам Ле-
ман када закључује да је у питању сфера “неизбежног 
осциловања између реалног и илузијског”, односа који 
је класична теорија драме сматрала пре за грешку која 
укида апсолутност драмске презентације. Због тога је 
за Лемана “удвостручење” једна од темељних одлика 
постдрамске игре, а то подразумева истовремено по-
стојање презентације и репрезентације (Леман, 2004: 
142), што је евидентно и на примерима Поповићевих 
комада, чије устројство и почива на симултаном од-
вијању више различитих нивоа илузивности. Може се 
рећи да је у неколиким Поповићевим комадима, по-
себно оним из иницијалне фазе, у питању вишеслојна 
илузија – појам на коме инсистира и Леман када рас-
правља о питањима односа према појму илузивности у 
позоришним праксама друге половине XX века. Како је 
за Лемана у историјском смислу илузија “супроизвод 

24) Исто, стр. 216.

25) Исто.
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позоришта и гледаочеве маште, коефицијент њихове 
заједничке активности”26), али истовремено и принцип 
који никада није остварен у идеалној мери, поставља 
се питање нужности фасцинације илузијом схваћеној 
на традиционалан начин и крајњег одрицања од ње. 
Посебност Лемановог гледања на овај феномен пред-
ставља неизједначавање илузије са “царством приви-
да” у које се одвлачи гледалац (или читалац), однос-
но могућност повлачења или чак потпуног потирања 
илузије, а задржавање одређеног степена идентифика-
ције реципијента са презентованим наративом, што се 
у виду ауторове интенције код Поповића понавља из 
комада у комад. Фикционални космос драме за Лема-
на није исто што и фиктивни свет илузије те стога “и 
најочуђеније позориште може изазвати чуђење и емо-
ционалну идентификацију”27), а то значи да је процес 
рецепције позоришнодрамског дела у постдрамској 
фази сложенији феномен од пуког инсистирања на 
нивоу антиномије илузијадезилузија.

Као потврду Лемановој теорији наводимо укидање 
напетости која постоји између реалних и фиктивних 
временскопросторних односа у Поповићевом кома-
ду Ноћна фрајла (1990), у којем се екстремно потис-
кују фикционалне деиксе. Примарна сценска радња у 
овом комаду бива измештена у домен не само прос-
тора публике – која је такође нужан фактор постојања 
позоришнодрамске илузивности – него и емпиријске 
стварности, са тенденцијом освајања ширих, неинсти-
туционалних простора (фоаје театра, улица) од прос-
тора самог театарског упризорења. Овим је комадом 
Поповић потврдио своју склоност да у позној ствара-
лачкој фази драмску игру реконструише у својеврсни 
хепенинг, где се повремено и потпуно укида (фиктивна) 
временскопросторна деикса, јер се начелно “одустаје 
од фикције у прилог делом планиране, а делом и спон-
тано проведене манипулације реалних особа реалним 

26) Исто, стр. 140.

27) Исто, стр.141.

објектима”28). Како се у оваквим случајевима прекла-
пају комуникацијски системи, Фистер закључује да 
су за драмски концепт, као што је то случај са Ноћном 
фрајлом, кључне две категорије – обележја мултиме-
дијалности и колективности продукције и рецепције 
(Фистер, 1998: 353).

ДОБА РАПСОДА

“Драма је оно што ја називам драмом”, катего-
ричан је Поповићев савременик и поетички истомиш-
љеник Хајнер Милер, кога је неко назвао савременим 
рапсодом. Прихватимо ли чињеницу да је Леманов из-
раз постдрамско прилично слободно и крајње необа-
везујуће одређење једног историјског низа појавних 
облика у савременом театру, због чега истраживање 
Поповићевог драмског калеидоскопа, као и бројних 
принципа његове самогенеричке игре и бурлескне им-
провизације, не бисмо именовали посебном теоријс-
ком одредницом као што је пара-драмско и тиме оста-
вили довољно простора за нека будућа актуелизовања 
дела нашег најбогатијег националног драмског руко-
писа XX века. Појава необичног ауторског концепта 
Александра Поповића, средином шездесетих година 
прошлог века, кореспондира са убрзаним развојем 
технологије и медија, што је по Леману аргумент за 
успостављање посебних драмских и театарских сис-
тема, будући да у контексту померања перцепције ка 
визуелном доживљају, нелитерарне поруке неминов-
но односе превагу над конвенционалнолитерарним. 
Временски оквир који обухвата назначени период по-
стдрамске театарске праксе – а то је раздобље од краја 
шездесетих до почетка деведесетих година прошлог 
века – у потпуности коинцидира са периодом интен-
зивног драмског стваралаштва Александра Поповића 
и његовог практичног позоришног ангажмана.

Оправданост истраживања утемељеног у Лема-
новој студији налазимо пре свега у констатацији самог 

28) Исто, стр.353.
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аутора да је његова анализа хотимице изоставила би-
ло какву подробнију анализу улоге самог драмског те-
кста у периоду постдрамског, дакле сегмента театарске 
семиологије чија су тумачења, још од такозване кри-
зе драме, настале крајем XIX века, изазивале епохал-
не расправе. Управо због чињенице да су у поменутој 
студији на значају добила она средства позоришног 
исказа која су вазда била у сенци владавине драмског 
текста и са којима се “поступало маћехински”, Леман 
сматра да би будућа истраживања, преко могуће фи-
лолошке или неке друге помоћне области, требало да 
буду усмерена управо на позоришнотеоријску анализу 
драмсколингвистичког слоја у новим околностима. 
Због тога је Постдрамски театар ХансТиса Лемана 
изванредан предложак за даља истраживања свих ас-
пеката позоришта, с посебним нагласком на другачији 
статус драмског текста. Резиме основних поетичких 
специфичности, сагласних Лемановим расправама и 
анализама, у односу на Поповићеву (прото)постдрам-
ску поетику могао би изгледати овако:

• Аудитивна семиотика (музикализација) говор-
ног чина није нужно подређена лингвистичкој;

• Експликација приче (Аристотеловог mytosa) 
може бити и монтажноколажног карактера;

• Лик је такође колаж различитих утицаја (дру
штве них, идеолошких, етичких), као такав из-
миче психологизацији и креће се ка моделу 
“појаве” (гешталт);

• Природа колажираног језика аналогна је ко-
лажној концепцији лика и резултат је еклекти-
цизма функционалних стилова, социјалних ка-
тегорија говора и идиолекта;

• Драмски простор губи својства метафорично
сти. Истраживање дистинкција између образаца 
сценских простора драмског, односно постдрам-
ског, води директно ка одређивању Поповићевих 
сценских простора као метонимијских простора. 
То значи да присуство његових драмских акте-
ра упућује на псеудореалистички конципиране 

просторе, али да реферише и ка просторима 
“поља игре”, што је код Поповића констатова-
но у односу на све репрезентативне комаде;

• Драмско време удаљава се од фиктивног ка ре-
алном. Деконструкција временских начела за 
Лемана проистиче из дезинтеграције субјекта 
– нарушено или разорено психолошко, нужно 
условљава декомпонован, успорен или непо-
стојећи временски ток. Естетика трајања код 
Поповића је преиначена у естетику понављања, 
што је по Леману један од најтипичнијих посту-
пака у постдрамским интерпретацијама.

Понављање је у класичној драми могло бити ко-
ришћено у сврху структурирања, док је у постдрам-
ском позоришту у функцији деконструкције, пре све-
га фабуле, али и наративне синтаксе. Код Поповића 
је неопходно назначити и реципрочни однос између 
категорија времена представљања и представљеног вре-
мена, као и питање компромиса између ове две кате-
горије, уз преиспитивање Леманових елемената “есте-
тике брзине”, а то су убрзавање, симултаност и колаж 
(Леман, 2005: 250), што све укупно може дати бројне 
одговоре у односу на концепције времена у делима 
Александра Поповића.

С обзиром на малобројна театролошка истражи-
вања, овакви и слични приступи Поповићевом драм-
ском корпусу, пружиће несумњив допринос сагледа-
вању богатог и специфичног рукописа нашег најзна-
чајнијег комедиографа друге половине XX века. Пу-
тем анализе његовог особеног и препознатљивог еп-
ског комуникацијског система, могуће је указати на 
суштинско сагласје између светских театарских трен-
дова и позоришнодрамског модела у домаћој теа-
тарској пракси, чију је инаугурацију, читаве три де-
ценије, заговарао својим стваралаштвом Александар 
Поповић. Његова драмска поетика, аутентична и ау-
тохтона, али на известан начин и еклектичка у одно-
су на спој српске књижевне традиције и светских ути-
цаја, извршила је коренит утицај на многе генерације 
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позоришних посленика и оставила снажан печат на 
укупну позоришну парадигму на овим просторима. 
Парадрамски дискурс Александра Поповића, успео 
је да на сцену српске драмске литературе и њених по-
зоришних упризорења изведе пребогату галерију жи-
вописних драмских ликова, не ослањајући се притом 
превише на прескриптивне задатости и конвенције 
традиционалног драмског текста, уз крајње слободну 
употребу читавог арсенала техника епизације с једне, 
и дубоке, искрене и непатворене лирске осећајности с 
друге стране. Трагачи за Аристотеловом “лепом живо-
тињом” у делима Александра Поповића остаће вазда 
разочарани. Мит о “добро скројеном комаду” никада 
се није везивао за име овог аутора, чији су ликови на 
сцени својим физичким и вербалним активизмом ре-
довно надилазили опсеге сценских простора, а путем 
честих рефлексија, евокација и антиципација, упор-
но усмеравали гледаочево hic et nunc једнако у свим 
правцима – од далеког и меланхоличног перфекта до 
магловите али претеће будућности, која би лако мо-
гла постати илузија, те читаву причу вратити на њен 
почетак. Склад, поредак, уређеност и конвенционална 
разумљивост целине Поповићевог драмског дела, нису 
места на којима се његов читалац/гледалац, бартовски 
речено, задовољава текстом. Етимологија грчке речи 
rhaptein ( ) упућује на шиће, кројење и спајање 
распарчаних делова (епских) целина, која, захваљујући 
неуморном рапсодијском гласу путујућег певача, би-
вају саткана од небројених конструката материјалне и 
духовне природе. Процес може бити и обрнут – само 
је драмскиауторприповедачпесник у стању да но-
востворену целину наново транспонује у логику мон-
тажних делова, остатака и пабирака. Обједињујући на 
један хибридан начин све расположиве дискурзивне 
могућности грађења савременог драмског текста, и 
Поповић се, налик својим савременицима – у светлу 
нове улоге и функције драмског аутора – и данас пре-
поручује као древни рапсод, кадар да нас у недоглед 
фасцинира чаролијом свога певања.
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Ч асопис “Сцена” наставља да истражује феномен 
савременог драмског писања за децу код нас. У 
претходним бројевима дошли смо до закључка да 

се у савременом драмског писању највише драмати-
зују и адаптирају класичне бајке, а онда смо одлучили 
да драмско писање сагледамо у контексту историјског 
развоја драмског писања за децу и дошли у позицију 
Contradictio in adjecto у односу на оно што су били за-
кључци из претходних бројева – фрустрирајуће, уз-
будљиво и надасве инспиративно за неко будуће те-
мељно испитивање овог феномена.

Пре две године “Сцена” (број 1–2/2016) је покре-
нула тему о савременој домаћој драми за децу. Тим 
поводом разговарали смо са Донком Шпичек, Игором 
Бојовићем и Миленом Деполо каo са представницима 
три генерације које су се врло активно бавиле позо-
риштем за децу и проблемом драмског писања за де-
цу. Посматрали смо шири друштвени контекст у коме 
настаје стваралаштво за децу и позицију драмског пи-
сања у том контексту. Касније смо у разговор укључили 
и редитеље и драматурге који сада стварају представе 
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На слово, на слово,  Мало позориште Београд, 1970.



> 88

у позоришту за децу. Кроз разговоре и истраживање 
дошли смо до потврде општег утиска да окосницу са-
временог позоришног репертоара чине адаптације и 
драматизације класичних бајки. У наредним бројевима 
разговарали смо са драматурзима и редитељима зашто 
је тако и закључили да је то, с једне стране, захтев пуб-
лике (тржишта?), а с друге да бајке омогућавају деци 
да се упознају са базичним вредностима. У овом броју 
поставили смо питање да ли је то одувек било тако.

Драмско писање за децу постало је предмет кон-
тинуираног изучавања крајем прошлог века тако да 
су увиди у рану фазу развоја прилично непоуздани и 
непотпуни. Ипак, можемо с релативном сигурношћу 
претпоставити да је Несрећна Кафина Јована Јовано-

вић Змаја један од најстаријих сачуваних, а још увек 
позоришно живих драмских комада за децу. У питању 
је кратак текст за луткаигру, која се не заснива на кла-
сичној бајци, већ на оригиналном и духовитом комен-
тару на ондашње позориште у коме је преовлађива-
ла патетична романтичарска глума и мелодрама као 
жанр. Године 1903, у Новом Саду, приказује се први пут 
кратки комад Бранислава Нушића Наша деца, у коме 
деца проигравају односе између одраслих особа онако 
како их они виде и разумеју. Комад је написан тако да 
би деца могла да играју за децу, деца за одрасле, па и 
одрасли за децу. Нешто касније, Бранислав Нушић је 
написао кратак комад Кирија, у коме сиромашни отац 
измишља чудесно путовање како би пред децом у иг-
ру изокренуо чињеницу да су дошли бележници да им 
плене имовину и истерају их због неплаћене кирије. 
Ову језиву социјалну драму Нушић је испричао кроз 
веселу победничку маштарију оца који, немајући начи-
на да сачува породицу од материјалног страдања, на-
стоји да сачува душе своје деце и лично достојанство. 
Не знамо тачно када је написана Кирија, али може се 
претпоставити да је написана бар седам деценија пре 
него што је глумац и редитељ Роберто Бенињи напра-
вио филм Живот је леп, у коме слично приступа те-
ми судбине сина и оца у Аушвицу. Бенињи је за свој 
филм добио три Оскара. Кирија и Наша деца сматрају 
се рубним комадима Бранислава Нушића и, колико ми 
је познато, нико их није третирао као прве српске ко-
маде за децу и о деци написане о савременој (усуђујем 
се да напишем и свевременој) теми. Дакле, да подву-
чемо црту, на (пра)почетку драмског писања за децу 
(и о деци) међу Србима стоје три комада (с краја 19. 
и почетка 20. века) од којих два говоре о савременим 
темама тј. обрађују друштвене и социјалне аспекте са-
временог (оновременог) српског друштва и писани су 
за глумце (професионалце и децу) и једна оригинална 
луткаигра којом се коментарише глумачки стил у он-
дашњем позоришту за одрасле. Врло је веровато да су и 
у то време, за потребе публике, приређиване разне об-
раде познатих бајки као што су “Пепељуга”, “Успавана 

На слово, на слово,  Мало позориште Београд, 1970.
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лепотица”... али ови комади нису остали забележени 
у аналима позоришта и овим темама се нису, колико 
је нама познато, бавили релевантни писци као што су 
Бранислав Нушић и Јован Јовановић Змај. Требало 
би поставити питање и како се у тезу о занемареном 
драмском писању за децу уклапа чињеница да на њего-
вом почетку стоји дело најпознатијег српског писца за 
децу и најпознатијег, најпризнатијег и најизвођенијег 
домаћег драмског писца? Део одговора сигурно се на-
лази и у томе да се, као што смо већ рекли, Кирија и 
Наша деца третирају као мање значајни комади значај-
ног писца, а Несрећна Кафина као део песничког опу-
са Јована Јовановића Змаја. Тек ако бисмо ове комаде 
извукли из досадашњег контекста проучавања, можда 
бисмо укупну ситуацији савременог драмског писања 
за децу могли да сагледавамо другачије.

Почетаком континуираног драмског позоришта 
за децу сматра се оснивање Родиног позоришта. Ос-
новала га је и водила Гита Предић на иницијативу оца 
Бранислава Нушића. С једне стране, можемо бити по-
носни што на почетку стварања позоришта и драме за 
децу стоји лично Бранислав Нушић, с друге дâ се на-
слутити колико је свакодневни позоришни живот био 
тежак, напоран и неизвестан када је за почетак рада 
позоришта за децу морао лично да се заложи највећи 
ауторитет у том домену у земљи. Треба истаћи да су 
у Родином позоришту радили и неки од највећих он-
дашњих драмских уметника. Нпр. позната глумица 
Љубинка Бобић написала је и два позоришна комада 
за децу. Дакле, позориште за децу је од почетка при-
влачило и најпризнатије драмске уметнике, а не само 
оне који су се у њему “задесили”, како се стереотипно 
претпоставља у савременим позоришним круговима, 
чак и у самим позориштима за децу. 

Након Другог светског рата, у општем револу-
ционарном тумбању, Родино позориште престаје да 
ради и оснива се Позориште “Бошко Буха”. Следи ве-
лики успон позоришта за децу у оквиру нове културне 
политике државе, о чему је врло лепо говорила Донка 
Шпичек у поменутом броју “Сцене”. Звездани трену-

ци тог доба су драме и адаптације Душка Радовића и 
Љубивоја Ршумовића, а запажен излет у позориште за 
децу имао је и Александар Поповић. Ови свима драги 
писци с лакоћом су прелазили из позоришта на теле-
визију и опет у позориште и њихова дела носе печат 
најбољег драмског писања тог доба које је, кроз драм-
ске приче, на трагу фантастике и апсурда говорило о 
битним темама. У том смислу они су блиски Несрећној 
Кафини јер су успешан коментар ондашњег стила, али и 
делу Бранислава Нушћа, јер у себи садрже и коментар 
на друштвену стварност. Међутим, ситуација је сада 
радикално другачија, јер драмско писање и стварање 
за децу и о деци постаје препознато као друштвено и 
културно важно, с тим што је оно ипак држано (и про-
учавано) у “посебној фиоци” у односу на културу за 
одрасле. Искорак у признавању драмског стварања за 
децу, ван задатих оквира, дешавао се ретко и изузетно. 
Један од таквих примера је учешће представе На слово 
на слово Малог позоришта, у режији Вере Бјелогрлић, 
1970. године на Стеријином позорју. Душко Радовић 
је добио ванредну Стерјину награду за текст – “За из-
ванредне поетске вредности текста које су надахну-

Митови Балкана, Народно позориште “Тоша Јовановић” Зрењанин, 1992.
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ле и омогућиле његову сценску реализацију”. Поно-
во, дакле, није у питању адаптација класичне бајке, 
с тим што се овај пут препознаје релевантност дела 
али с обавезном “заградом”. Наравно, класичне бајке 
су неизоставни део репертоара. Неке од најигранијих 
представа тог времена управо су адаптација бајке Ва-
силиса Прекрасна Миодрага Станисављевића, Успавана 
лепотица Љубивоја Ршумовића, Ждралово перје Ми-
рослава Беловића, Црвенкапа Александра Поповића...

Следи нови изузетак од правила – у јеку санкција 
деведесетих година прошлог века први пут се догоди-
ло да једна луткапредстава за децу, Митови Балкана 
зрењанинског позоришта “Тоша Јовановић” (писац и 
редитељ Србољуб Луле Станковић), буде уврштена и у 
селекцију Битефа и Стеријиног позорја. Не треба по-
себно наглашавати да ни овде није реч о обради кла-
сичне бајке, већ о новом тексту који се бави базичним, 
архетипским и митским мотивима наше културе. Негде 
у то време, почетком деведесетих, на професионалну 
сцену ступа Игор Бојовић обрадом бајке Петар Пан. 
Игор Бојовић добија Стеријину награду за Мачора у 
чизмама 1995. године за текст савремене комедије и 
то је друга Стеријина награда за драмско стваралаштво 
за децу. Иако су обраде класичних бајки и раније биле 
редован део репертоара позоришта за децу, ово је први 
пут да такав комад добија неподељену пажњу и кри-
тике и публике, а сам комад постаје својеврсна мета-
фора деведесетих и онога како генерација која је тада 
рођена и почела да стасава сагледава свет и друштво 
око себе. Деведесетих година позориште за децу до-
бија значајну пажњу јавности јер оно, с једне стране, 
говори кроз познате приче, а с друге кроз бајку и ху-
мор све непосредније критички говори о савременом 
друштву (подсетићу вас на стих Љубе Ршумовића “чо-
век је створен да једе корен” као духовити коментар на 
ондашњу успаљену политичку крилатицу да ћемо пре 
јести корење, него прихватити политичке ултиматуме). 
Позориште за децу се тих деведесетих истовремено 
обраћало и деци и родитељима и постало је простор 
друштвеног окупљања око заједничких тема на начин 
који је одговарао и позоришту и публици. Селектори 

Стеријиног позорја препознавали су нову ситуацију 
и више пута укључивали у селекцију представе за де-
цу по новом домаћем тексту, а уметници попут Игора 
Бојовића, Стевана Копривице и редитеља Милана Ка-
раџића су и награђивани.

Уследиле су промене 2000. године, па се и позо-
риште за децу ускоро променило. Године 2002. почео 
је у Београду да живи фестивал Тиба, а негде у то вре-
ме директор Малог позоришта “Душко Радовић” по-
стала је Ања Суша. Позориште за децу је себи дало у 
задатак да проговори о савременим темама, кроз мо-
деран позоришни израз. Доста је говорено о значају 
фестивала Тиба за промену начина сагледавања есте-
тике и друштвене улоге позоришта за децу, али по-
себно би било занимљиво направити паралелу између 
дешавања на сцени за децу и младе и истраживања у 
домену постдрамског театра код нас и у региону те 
читавог таласа нових редитеља (Фрљић, Шепаровић, 
Урбан...) и нових редитељских естетика које су, кроз 
деконструкцију драмске класике, или у форми доку-
ментарног театра, стварали позориште које је тих го-
дина било изузетно добро прихваћено и на Битефу и 
на Стеријином позорју. 

Све наведено подстакло нас је на идеју да још јед-
ном, али сада из другог угла, отворимо питање савре-
меног драмског текста за децу. Соња Ћирић узела је на 
себе задатак да пронађе оне уметнике који су спремни 
да отворено изнесу аргументе против класичне бајке 
као доминантног приступа писању у позоришту за децу. 

Колегиница Сенка Петровић даје критички осврт 
48. сусрета луткарских позоришта Србије у Зрењанину 
(у рубрици “Фестивали”), на коме је, између осталог, 
додељена награда за најбољи домаћи драмски текст 
за луткарско позориште. Овим текстом заокружује-
мо причу о савременом драмском писању са децу код 
нас уочи овогодишњег фестивала Стеријино позорје, 
које ће се одвијати у знаку новог драмског писања и 
младог писца.
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Р епертоар овдашњих позоришта за децу и младе 
базиран је на адаптацијама бајки. Tо је чињени-
ца коју смо потврдили у претходним бројевима 

“Сцене”. Сва деца воле бајке. Родитељи/наставници 
и остали који у име деце купују карте чешће одаберу 
наслов реализован по познатој бајци, него по домаћем 
савременом тексту који се темељи на оригиналној 
причи или има савремену тему. Позоришта за децу не 
наручују домаће текстове о савременим темама и не 
подстичу њихово писање.

Милена Богавац, једна из групе малобројних која 
пише за децу текстове о савременим темама и чији се 
текстови изводе, каже да је доста сумњичава када се 
прича о бајкама. “Не могу да тврдим да бајке немају 
позитиван ефекат на одрастање, јер милиони струч-
них студија говоре супротно… Али, ја – као дете, ни-
сам превише волела бајке, а као списатељица немам 
никакво интересовање за њих. Мислим да су бајке на-
стале у дубоко патријархалном свету и да су поруке 
које преносе, данас, сувишне и депласиране. Не свиђа 
ми се што је у бајкама брак симбол све среће у животу; 
не свиђа ми се што девојчице упорно чекају ‘принца’ 

да их спасе; не свиђа ми се што принчеви доживља-
вају авантуре, док се принцезе углавном убоду иглом, 
па преспавају читав век… Не свиђа ми се црнобела 
етичка шема бајке; мислим да су добро и зло много 
комплекснији појмови и да децу треба припремати да 
оно, што нам се чинило добрим, може да се обрне у 
потпуно зло; као и да иза сваког великог злоће, чучи 
једно усамљено дете које није имао ко да воли. Некад 
је права победа не онда када елеминишемо злоћу, него 
онда кад схватимо шта је разлог његовог зла. Нарав-
но, многи писци данас раде на осавремењивању бајки 
и у томе имају много успеха. Не кажем да је то погре-
шан пут, само не мислим да је то и мој пут до публи-
ке која одраста.”

Саговорница “Сцене” сматра да се “писање за де-
цу, у својој суштини, не разликује од писања за одра-
сле. Један од мојих најизвођенијих комада је Пола-по-
ла. Он је писан за дечје позориште, али се подједнако 
често изводи и на вечерњим сценама. Дакле, комад је 
комад. Представа је представа. Не мислим да су деца 
неки ванземаљци, чијим гледалачким или читалачким 
навикама треба приступати на посебан начин, па ако 
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погледате најбољу дечју књижевност, позориште или 
филм – видећете да је чине дела која вас на исти на-
чин узбуђују и када одрастете.” 

На нашим високошколским установама сваке го-
дине дипломира (за наше прилике) велики број драм-
ских писаца и драматурга, а да их током студирања нико 
није посебно мотивисао да пишу за децу. Милена Бога-
вац сећа се да у време кад је студирала са генерацијом 
уписаном 2000. на ФДУ “није било ни једног предме-
та који се директно односи на позориште за децу или 
филм. О уметничкој педагогији није било ни помена. 
Уколико је неко од студената то желео, могао је да пи-
ше комад за децу или сценарио, као свој испитни рад, 
али не сећам се да су нас професори за то специјално 
охрабривали.” У то време управница позоришта “Душ-
ко Радовић” постала је Ања Суша, Љубица Бељански 
Ристић је почела да развија Битеф Полифонију а Диана 
Кржанић Тепавац – АСИТЕЖ Србија. Захваљујући њи-
ховом настојању да помере и промене постојећу позо-
ришну сцену, каже Милена Богавац, младим ауторима 
није требало много да схвате “да је позориште за децу 
подједнако озбиљно и релевантно као и позориште за 

одрасле; можда чак и за степен иновативније, јер се 
обраћа публици која није оптерећена наслагама тра-
диционалног репертоара.” 

Један од ралога којим се најчешће објашњава 
зашто млади аутори нерадо пишу за децу јесте став да 
је позиција писца за децу подређена у односу на коле-
ге који пишу за пунолетну публику. Милена Богавац 
сматра да у Србији готово уопште нема писаца који 
пишу искључиво за децу, па је самим тим утисак њихо-
ве подређености нетачан. “Ако је то Љубивоје Ршумо-
вић, он је веома уважен писац. Ако је то Игор Бојовић, 
он је такође уважен. Сви остали аутори и ауторке који 
ми тренутно падају на памет, подједнако су заступље-
ни у позоришту за децу и младе, као и у позоришту за 
одрасле. Позориште се не дели на позориште за децу 
и одрасле, већ на добро и лоше позориште, без обзи-
ра ком је узрасту намењено. Оно мора да се третира 
посебно у смислу културне политике једног друштва: 
превише је важно да би било препуштено стихији или 
случајности. Мора да се негује и држава мора да нала-
зи начине да стимулише уметнике да се озбиљно баве 
стваралаштвом за децу.”

Организација која је посвећена драмској књижев-
ности и позоришту за децу је АСИТЕЖ Србија. Поме-
нимо само његове најновије подухвате: Пројекат про-
моције и афирмације домаћег драмског стваралаштва 
за децу и младе и пројекат “Приче са малог одмора”.

Покренут пре десетак година, Пројекат промоције 
и афирмације домаћег драмског стваралаштва за децу 
и младе, спроводи се у три међусобно повезана дела. 
Брошура Алманах – одличан увид у нашу позоришну 
сцену за децу и младе, деле се бесплатно на међуна-
родним фестивалима, конференцијама, посетама и 
другим догађајима, до сада су изашла два броја на ен-
глеском и француском, а у припреми је и верзија на 
шпанском језику, представљено је 26 драмских текстова 
и 18 аутора и ауторки. Други сегмент АСИТЕЖ Србија 
је да представља, информише о актуелном драмском 
стваралаштву за децу и младе великих светских језика. 

Мали каплар, Мало позориште “Душко Радовић” Београд
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Најпознатији део овог пројекта је бијенални кон-
курс АСИТЕЖа за најбољи драмски текст на српском 
језику за децу и младе. Може се рећи да је настао из 
дводневног Интернационалног форума драмских пи-
саца “Драматургија у одрастању” који је одржан као 
пратећи програм ТИБА фестивала 2010. године, ка-
да је учествовало двадесет драмских писаца из Евро-
пе и Србије. Диана Кржанић Тепавац, председница 
АСИТЕЖ Србија, каже да су “ти програми потврди-
ли претпоставку о постојању потребе за оригиналним 
драмским текстовима који ће појачати интересовање 
младих гледалаца и успоставити поверење и разуме-
вање нових генерација за позоришну уметност, помоћи 
младим гледаоцима да се снађу у бољем схватању и 
прихватању света у којем одрастају, формирају своје 
мишљење и вредносне системе. Истовремено, јасно су 
указали на оправданост иницијативе да се успостави 
награда за најбољи оригинални драмски текст за децу 
и младе.” Први конкурс расписан је 2011, а од 57 ра-
дова награда је додељена Арсену Ћосићу за текст Мрак 
и ја, писан из угла детета, о драмама одрастања. На-
града подразумева праизведбу у професионалној по-
зоришној продукцији, овај пут у позоришту “Душко 
Радовић” током сезоне 2012/13. Међутим, награђени 
текст, по речима Диане Кржанић Тепавац, “у актуел-
ним околностима није могао да се реализује, с обзи-
ром на минимална средства којима је подржана позо-
ришна продукција те сезоне. Овај сегмент договора о 
обавези позоришта да комад постави на сцену у року 
од године дана од објаве награде, показао се као најте-
жи за реализацију с обзиром на промене челних људи 
позоришта и њихове приоритете, као и на немогућност 
да се пронађу додатна средства за трошкове продук-
ције представе награђеног текста.” Текст је преведен 
на енглески језик и објављен на сајту АСИТЕЖа, из-
веден је у оквиру свечане доделе награде у позоришту 
“Душко Радовић”, у форми сценског читања у режији 
Ђурђе Тешић. Том приликом изведен је и текст из нају-

жег избора Посао, лова, жене Александра Новаковића 
у режији Марка Манојловића.

На другом конкурсу, фокусираном на текстове 
намењене младима од 13 до 17 година са темом табуа, 
од 60 текстова најбољи је био Реконструкција Сташе 
Бајац. Жири је за извођење препоручио и текстове Као 
никад нико Илије Гајице, Једначина са више непознатих 
Дуње Петровић, Црни зна шта је ред Марине Мили-
војевић Мађарев и Звездарски витез Маријане Арацки. 
Награђени текст Реконструкција изведен је тек 2016. 
године, Едукативно позориште играло га је на Сцени 
за средње школе Српског народног позоришта у Но-
вом Саду, док је Звездарски витез изведен у позоришту 
“Бошко Буха” у режији Ђурђе Тешић.

“У 2016. и 2017. на конкурсу Министарства кул-
туре и информисања, које је покровитељ АСИТЕЖ на-
граде, није добијена никаква подршка што представља 
прекид у континуитету и руши напоре да се успостави 
кредибилитет и значај овоме раду, и ремети стварање 
вредне збирке добрих драмских текстова за младу пуб-
лику која, уверени смо, на најбољи начин доприноси 
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афирмацији позоришне уметности у Србији за децу 
и младе, високој репутацији српских аутора у другим 
позоришним срединама и пре свега омогућује младој 
публици да ужива у квалитетним уметничким садр-
жајима креираним специјално за њих”, каже Диана 
Кржанић Тепавац.

Најновији АСИТЕЖов покушај да афирмише 
писање за децу је пројекат “Приче са малог одмора”, 
у коме је шест младих писаца, у директној комуника-
цији са будућом публиком, написало драмске текстове 
које је, на крају процеса, објавио “Креативни цетар” 
у књизи Приче са малог одмора. Диана Кржанић Тепа-
вац објашњава да нису хтели да претпостављају “шта 
би један просечни српски тинејџер заправо волео да 
види и чује на сцени, већ смо одлучили да то чујемо од 
њих самих, да питамо младу публику. И више од тога, 
желели смо да у дијалог са младом публиком уђу мла-
ди писци, и да на тај начин њима омогућимо да се су-
сретну са публиком за коју пишу и да провере којим то 
језиком најбоље могу да комуницирају.” Млади писци 

су Филип Јокановић, Ирина Субаков, Милица Костић, 
Мина Ћирић, Павле Лазић и Сташа Петровић.

Милена Богавац, која је у овом пројекту била 
једна од менторки, мисли да “одрасли греше када ро-
мантизију период детињства, као време када смо без-
брижни и немамо праве проблеме. Деца расту са нама 
и, на свој начин, деле све наше муке и проблеме. Нека 
деца расту на улици. Нека деца морају да раде. Нека 
деца немају кров над главом. Нека деца немају роди-
теље. Некој деци су родитељи болесни. Некој деци се 
родитељи свађају; превише пију или се дрогирају. Не-
ка деца расту у рату. Нека деца имају родитеље који 
немају времена за њих. Нека деца воде битке са теш-
ким болестима… Нека деца су сиромашна, предебела, 
премршава, носе наочари… стидљива су, па их друга 
деца зезају… Или нису стидљива, па су вечито у каз-
ни. Када пишем за децу, пишем за сву ту децу која не-
мају срећно детињство и желим да им кажем да нису 
сами, да је свет углавном суров, али да у њему има и 
неких супер ствари, као што су љубав, другарство, ра-
дозналост, игра или позориште. То су ствари за које 
треба да се боримо, децо – кажем ја, и немојте да ми-
слите да ће бити лако! Неће! Али, утолико ће већа и 
важнија бити наша победа, на крају. Ако пређете све 
нивое и останете добар човек, овај свет је бољи, уто-
лико што има вас!”

Два драмска текста из “Прича са малог одмора” 
(Све што нико не сме и Први дејт) извели су ученици 
Основне школе “Владислав Рибникар” у Београду, исти 
они који су учествовали у радионици и који су младим 
ауторима били инспирација за текстове. Миња Богавац 
тај пример наводи као позитиван пут ка здравом одра-
стању: “Није довољно водити децу у позориште, није 
довољно чак ни разговартати са њима о ономе што су 
видели… Неопходно је пустити децу да се и сама оп-
робају у позоришној игри, да науче како се представа 
прави – од почетка до краја и то је елемент који тра-
гично недостаје у нашем систему образовања. Не по-
стоји никакво системско решење, програм који би мо-
рали да прате или посебна едукација коју би требало да 

Пола-Пола, Мало позориште “Душко Радовић” Београд
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прођу наставници како би водили драмске секције. Све 
зависи од чисте среће: можда ћете ићи у школу где је 
драмска секција право мало позориште, а можда ћете 
само декламовати скечеве и песмице о Светом Сави, 
и тако одрасти уверени да је позориште најдосаднија 
ствар на свету. Свесна сам да је увођење позоришног 
образовања у све основне и средње школе незамисливо 
велики посао, али мислим да општа јавност не разуме 
колико користи бисмо, као друштво, од овога могли 
да имамо. У позоришту учимо правилно држање, ди-
сање, говор. Учимо се тимском раду, поверењу и на-
чинима договарања у тиму. Учимо како да се носимо 
са стресним ситуацијама, како да контролишемо своје 
импулсе под адреналином. Развијамо емпатију, али и 
критичко, проблемско мишљење… па нема детета коме 

ове вештине не би помогле да одрасте у бољу и успеш-
нију особу. Наравно, то је и најбољи начин развијања 
публике, јер потреба за позориштем није настала из 
малограђанске навике посећивања театра, већ из нај-
дубљег, људског порива да се кроз игру објасни свет. 
Ускраћујући деци право на позоришну игру током од-
растања, ми им ускраћујемо и један – можда и најбољи 
део света. И све док сви клинци и све клинке не буду 
добили шансу да се играју и уче у позоришту, не ми-
слим да смо за развој своје публике учинили довољно. 
Подсетићу вас овде да публика значи ‘јавност’, и да је 
оно што ми у позоришту зовемо ‘развојем публике’, у 
социологији познато као друштвена еманципација.”

Тинејџ клуб, Мало позориште “Душко Радовић” Београд
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П ре нешто мање од две године писао сам о “новом 
времену”1)које је у нашем позоришту обележено 
сценографским радом редитеља2). Тај текст био 

је у највећој мери инспирисан представом Родољупци, 
коју је Андраш Урбан режирао у београдском Народ-
ном позоришту, као и чињеницом да је жири 61. Сте-
ријиног позорја, у чијем раду сам и сâм учествовао, 
Урбана наградио и за сценографију. Тада сам нагласио 
да су редитељи који самостално преузимају различите 
домене сценског дизајна постали “не само уобичајена 
већ и доминантна појава” у нашој средини, као и да 
се испоставља да редитељ није нужно ни успешнији, а 
ни мање успешан од “сценографа или дизајнера свет-
ла у њиховом послу – што, наравно, одмах отвара те-
му школовања и школа: да ли постоје, да ли вреде, да 
ли имају смисла, да ли су неопходне, чему служе, ко 

1) Једно од питања које Томи Јанежич, као гостујући професор ФТНа, 
упорно поставља студентима на мастер и докторским студијама 
сценског дизајна.

2) Радивоје Динуловић, Ново, ново, ново вр(иј)еме... Дизајн сцене на 
Стеријином позорју, а посебно 61, “Сцена” бр. 3–4/2016, стр. 101–
107.

у њима учи (са каквим посвећењем, мотивима, очеки-
вањима и предзнањима), ко у њима предаје (са каквом 
енергијом, каквим разлозима и компетенцијама), шта 
дају, а шта траже, и од кога”3)?

Сценографија, схваћена као писање сцене, стара 
је колико и позориште. Шта се, на појавном нивоу, под 
тим појмом подразумевало, варирало је кроз епохе 
и правце развоја театра у широкој скали различитих 
схватања и приступа – од архитектонских простора ли-
шених конкретне сценске текстуалности, преко миме-
тичких, наративних, метафоричних или декоративних 
ликовних ситуација и њихове променљивости, до по-
кренутих и генеричких просторних структура, прос-
торних интервенција у амбијенталном и имерзивном 
позоришту, најзад, до сценских конструката у вирту-
елној и хиперреалности. Мене овде, међутим, занима 
појам и карактер сценографије у ужем смислу речи, 
дакле, артикулација сценског простора “ренесансног и 
постренесансног театра у европским увјетима”4), која 

3) Наведени текст, стр. 102.

4) Слободан Просперов Новак, Планета Држић, Цекаде, Загреб 1984, 
стр. 13.

Пишу > Радивоје Динуловић 

“Шта је ту узбудљиво”?1)

Редитељска сценографија у (нашем, савременом) позоришту
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и даље суштински почива на три архетипске сцене Се-
бастијана Серлиоа5), уз све модерне и савремене ин-
терпретације, модификације и мутације. Посебно ме 
занима дијапазон релација које се успостављају између 
режије и сценографије као “физичке манифестације 
заједничких идеја”6) у савременом позоришту, а наро-
чито у нашем културном простору. Режија, као “дуж-
ност која се састоји у припреми и коришћењу особља 
и сценског материјала ради реализовања представе 
једног драмског дела”7), настала је након сценографије 
– када и где, теме су сталних расправа и различитих 
виђења8), али се појам позоришне режије несумњиво 
односи на “скуп средстава сценског тумачења тј. де-
кор, расвету, музику и игру глумаца”9), а проширен је 
у савременој епохи читавим корпусом нових медија 
и технолошких средстава. Сценографију, као и, шире 
гледано, сценски дизајн у позоришту, у том контексту 
треба посматрати као аспект позоришне режије. Пи-
тање, међутим, које се овде поставља је да ли, у том 
смислу, и редитеља треба посматрати као сценогра-
фа односно сценског дизајнера? Другим речима да 
ли је у савременом позоришту сценограф потребан 
редитељу – ако јесте, да ли је потребан увек, ако није 
потребан увек – када је потребан? Посебно ме зани-
ма зашто (ни)је потребан, односно који критеријуми 
и које линије утицаја формирају одлуку редитеља о 
начину на који ће се бавити артикулацијом простора 
позоришне представе.

5) Себастиано Серлио, Трагична, комична и пасторална сцена, 1545, у 
делу објављеном у целини под насловом Tutte l’opere d’architettura 
e prospetiva, Венеција, 1584.

6) Мајкл Левин, према: Памела Хауард, Шта је сценографија?, Clio, 
Београд, 2002, стр. 11.

7) Андре Венстен, Позоришна режија и њена естетска улога, Универ-
зитет уметности, Београд, 1983, стр. 19, према: Светозар Рапајић, 
Драмски текстови и њихове инсценације, Позоришни музеј Војво-
дине, Нови Сад и Институт за позориште, филм, радио и телеви-
зију, ФДУ, Београд, 2013, стр. 12.

8) Видети у наведеном делу Светозара Рапајића.

9) Андре Венстен, нав. дело, стр. 19

Када сам, у фебруару 1985, дошао да се бавим ре
ализацијом сценске опреме у Атељеу 212, нашао сам 
се у завршној фази рада на комаду Ненада Прокића 
Метастабилни Граал, који је режирао Паоло Мађели. 
Сценограф је била Марина Чутурило (касније Хел-
ман), а костимограф Светлана Висинтин. Музику за 
представу компоновао је Љупчо Константинов, звук је 
креирао Ђуро Санадер, светло Петар Стојковић, покрет 
Ферид Карајица, а маску, шминку и власуље Смиља 
Ристић. Набрајам све ове ауторе и дисциплине којима 
су се бавили да бих нагласио ситуацију, тада, и задуго, 
уобичајену, па и подразумевајућу у нашој позоришној 
пракси: редитељ, окружен сарадницима које, у наче-
лу, сам бира и води, а који (сарадници) – од случаја до 
случаја – имају мањи или већи утицај на редитељски 
концепт, процес и коначан исход рада. Састав те групе 
сарадника (која је могла, али није и морала деловати 
као тим), имплицитно је био хијерархијски, иза имена 
редитеља у програму представе најчешће се налазило 
име сценографа10). 

На репертоару Атељеа 212 још је од 1980. би-
ла представа Цинцари или Корешподенција, за коју је 
текстове Борислава Пекића драматизовао Борислав 
Михајловић Михиз, режирао је Арсеније Јовановић, 
а извођена је до смрти главног актера, Данила Бате 
Стојковића, 2002. За ову представу, редитељ је изра-
дио и сценографију. У мом непосредном искуству, до 
одласка из Атељеа, 1995. године, овај пример је остао 
јединствен.

Крај деведесетих и почетак новог миленијума 
обележило је Бијенале сценског дизајна, које можемо 
посматрати као “најзначајнију и најмасовнију нацио-
налну манифестацију посвећену дизајну и техничкој 
продукцији у извођачким уметностима у овом делу Ев-

10) На репертоару Атељеа 212 који сам затекао биле су представе које 
су режирали Мира Траиловић, Љубомир Драшкић, Паоло Мађе-
ли, Зоран Ратковић, Дејан Мијач, Вида Огњеновић, Ивана Вујић 
и Радмила Војводић, а сценографи тих представа били су Петар 
Пашић, Владислав Лалицки, Марина Чутурило, Тодор Лалицки, 
Слободан Машић и Ана Копчански.
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ропе”11) али, истовремено, и као изузетно занимљиво 
истраживачко поље. Ова манифестација, која се кон-
тинуирано развијала од прве Велике изложбе у Музеју 
примењене уметности у Београду, 1997. године, све 
до читавог низа програма и догађаја који су чинили 
последњи, шести Бијенале, несумњиво је представља-
ла довољно тачну слику домаће сценске продукције, 
са одређеним рефлексијама на сценске догађаје у ре-
гиону и иностранству. У сваком случају, за тему коју 
овде разматрамо, Бијенале сценског дизајна јесте ре-
ферентна раван. 

У првим селекцијама Бијенала још увек се не 
појављују редитељи као аутори сценографија. Значај-
на промена десила се на трећем Бијеналу, 2000. годи-
не, када три редитеља конкуришу за награде у катего-
рији Дизајн спектакла: Мирослав Бенка12), Небојша 
Брадић – за две представе13) и Јагош Марковић14), док 
три аутора представа у целини (ауторских пројеката) 
сами раде и сценографију: Душица Кнежевић15), Соња 
Вукићевић16) и Младен Тушуп17). На четвртом Бијена-
лу, поново су три редитеља – Мирослав Бенка18), Небој-

11) Ирена Шентевска, Савремене кустоске праксе у области сценског 
дизајна, Зборник Музеја примењене уметности бр. 13, МПУ, Бео-
град 2017, стр. 31.

12) Лажа и паралажа Јована Стерије Поповића, Народно позориште 
“Стерија”, Вршац, 1998, у сопственој режији.

13) Покојник Бранислава Нушића, Народно позориште Сомбор, 2000, 
и Проклета авлија, по роману Иве Андрића, Крушевачко позо-
риште, 1999, обе представе у сопственој режији.

14) Сумњиво лице Бранислава Нушића, Народно позориште Сомбор, 
1998, у сопственој режији.

15) Elizabeth, ауторски пројекат, ЦЗКД, 2000.

16) Мрак летње ноћи, са Драганом Марковић, ауторски пројекат, ЦЗ-
КД, 2000.

17) Замишљена колекција, ауторски пројекат, ЦЗКД, 2000.

18) Страдија, What is this?, према Радоју Домановићу и Луису Керо-
лу, текст и режија Мирослав Бенка, Народно позориште “Стерија”, 
Вршац, 2001.

ша Брадић – поново са са две сценографије19) и Милан 
Караџић20), док на петом Бијеналу, међутим, један ре-
дитељ добија Велику награду – Егон Савин, али не за 
сопствени сценографски рад, већ “за изузетан допри-
нос сценској визуелној култури остварен више него ус-
пешном сарадњом са сценографима, костимографима 
и техничким сарадницима”21). У селекцији је поново 
био и Мирослав Бенка22), а као сценограф појавио се 
први пут и Горчин Стојановић – за три представе које 
је сам режирао23), али и за две које режирала Ива Ми-
лошевић24), чиме је успоставио сасвим нову и, још увек 
– колико је мени познато, јединствену праксу у нашем 
савременом позоришту. Када је, с друге стране, Памела 
Хауард, као једна од најутицајнијих савремених свет-
ских сценографа, 2002. године у САД “коначно добила 
прилику да створи сопствену представу La Celestine”, 
одлучила је да у реализацији тог дела сарађује “са јед-
ним од својих највише цењених колега дизајнера”25). 
Дакле, редитељ који је сценограф другом редитељу, 
спрам сценографа који је редитељ другом сценографу.

19) Корени, према роману Добрице Ћосића, Крушевачко позориште, 
2001; и Звер на месецу Ришарда Калиновског, Београдско драмско 
позориште, 2002, обе представе у сопственој режији.

20) Бетула у Малу Валу Стевана Копривице, Центар за културу, Тиват, 
2001, у сопственој режији.

21) Дарком Недељковићем, Миодрагом Табачким и Маријом Калабић, 
на представама: Кај сад? (Београдско драмско позориште, 2003), 
Еро с онога свијета (Српско народно позориште, 2003), Свињски 
отац (Крушевачко позориште, 2004), Млетачки трговац (Југосло-
венско драмско позориште, 2004) и Нигдје никог нема (Црногорско 
народно позориште, 2003), Каталог V бијенала сценског дизајна, 
Yustat и Музеј примењене уметности, Београд, 2004, стр. 14.

22) Ножеви у кокошкама Дејвида Херовера, Народно позориште Ниш, 
2003.

23) Фантоми Јелене Кајго, Атеље 212, 2003; Госпођа министарка, На-
родно позориште Сомбор, 2004; Интимус Јелене Кајго, Народно 
позориште Београд, Сцена V спрат, 2004.

24) Пут до нирване Артура Копита, Атеље 212, 2004; Разваљивање Ни-
ла Лабјута, Југословенско драмско позориште, 2004.

25) Памела Хауард, Шта је сценографија?, Clio, Београд, 2002, стр. 10.
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У годинама које су следиле редитељи су све чешће 
сами преузимали различите стваралачке задатке који 
су, раније, традиционално били поверавани сарадни-
цима – од сценографије и костимографије, до дизајна 
светла и избора сценске музике. Овде најпре мислим 
на Јагоша Марковића и, у сасвим другачијем кључу, на 
Арпада Шилинга, Оливера Фрљића и Бориса Лијеше-
вића. Као сасвим посебну појаву, међутим, видим рад 
два редитеља који су за сценографију добили најзна-
чајније домаће и регионалне награде, Андраша Урба-
на и Томија Јанежича.

О Урбановом раду већ сам писао, али овде поно-
во желим да подсетим на Орвелову Животињску фар-
му, коју је режирао у Хрватском народном казалишту 
Ивана племенитог Зајца, и за коју је ауторском тиму на 
Југословенском позоришном фестивалу “Без превода” 
у Ужицу 2015. додељена специјална награда Ардалион 
за “сценски дизајн представе у целини” изграђене “на 
обједињеном и стилски усаглашеном систему средста-
ва који обухвата организацију, обликовање и употребу 
простора, дизајн костима, дизајн светла, компоновану 
музику и дизајн звука”26). Појам “ауторски тим” жири је 
овде с разлогом и јасном намером ставио у први план, 
наглашавајући значај, вредност и дејство стваралачке 
комуникације и сарадње у процесу настанка позориш-
не представе, што Андраш Урбан суштински разуме и 
користи, пажљиво бирајући сараднике и радећи са њи-
ма као би пронашао “аутентично присуство”, а избегао 
“лаж коју сценографија може да носи”27). У том смислу 
разумем његове одлуке да одређене аспекте стварања 
представе повери некоме, задржи их за себе, или их 
посматра као заједничке – зависно од низа околности 

26) Образложење награда стручног жирија, ЈПФ, Ужице, 2015, http://
www.jpf.uzickopozoriste.rs/index.php/nagrade/izvestajisasvih
festivala/item/421, посећено последњи пут 21. априла 2018.

27) Andraš Urban, ScenLab razgovori/sezona 5: Šta radim i šta mi se događa, 
FTN, Scenska laboratorija Borislav Gvojić, 24. april 2017, http://www.
scen.uns.ac.rs/?p=21112, посећено последњи пут 21. априла 2018. 

у којима делује, а које су често пре продукцијске него 
уметничке природе.

Веома слично, наравно, у сасвим другачијем кон-
цепцијском, поетичком и естетичком кључу, видим рад 
Томија Јанежича, који пратим с пажњом већ другу де-
ценију. Први пут сам његову представу, Чеховљеве Три 
сестре, у извођењу Младинског гледалишча Љубљана 
видео на сцени Сава центра у Београду, 2003. Упознали 
смо се три године касније, у Љубљани, и од тада сам на 
различите начине, и с различитих удаљености, пратио 
процес настанка његових представа. За сваку од њих 
Јанежич је постављао посебну стваралачку структуру, 
у односу на начин рада, избор учесника у истражи-
вачком и креативном процесу и, посебно, у односу на 
третман простора који је “тешко одвојити од других 
аспеката позоришта”28), тачније, третман просторвре-
мена. Овај последњи појам треба схватити дословно, 
као физичку величину29), која се односи и на процес 
рада, и на представу као исход тог процеса. Јанежич 
и себи и својим сарадницима, увек изнова, поставља 
питања “зашто сам ту, шта стварам, шта се у људима, 
у психолошком простору ствара и преноси” и, с друге 
стране, “како се бавити нечим конкретним, а при то-
ме оставити могућност да постоји безброј одговора на 
кључна питања, безброј различитих одговора, и како 
се утемељити у конкретном раду, а истовремено оста-
вити простор за многе различите погледе”. Он “позо-
риште види у процесу”, а режију и сценографију као 
целину, дијалошки исход који није могуће раздвајати. 
При томе, архитектонски простор, у позоришту или 
ван њега, посматра као чињеницу, то што види, “то 
што јесте”, и, с друге стране, како његов имагинарни 
свет улази у тај простор, и када ће се и како они срес-
ти. Тај исход је за Томија Јанежича сценски простор, 

28) Tomi Janežič, Dijalozi o scenskom dizajnu 01, FTN, sala AH8 Ognjenka 
Milićević, 2014, http://www.scen.uns.ac.rs/?page_id=5373, посећено 
последњи пут 21. априла 2018.

29) Видети у делу Стивена Хокинга Кратка повест времена, Сфинга, 
Београд, 1988, стр. 155.
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или, да употребим синтагму његове професорке Мете 
Хочевар – простор игре. “Простор игре (позориште) 
може да буде позоришни и/или непозоришни простор 
у најширем могућем смислу. У њему се не виде само 
сцена/позорница (ако она у конвенционалном смис-
лу уопште постоји) и/ли само нешто што је поставље-
но на сцену (такозвана сценографија или кулисе или 
сценски елементи)”30). Јасно је да овде посебно важан 
аспект рада представља приступ успостављању аутор-
ског тима, суштински способног за “спонтаност, кре-
ативност и групни рад”. Отуд није ни мало необично 
што је за рад на представи Наход Симеон, на пример, 
он ангажовао чак двадесет два сарадника мимо чла-
нова глумачког ансамбла. У том контексту поставља 
се и питање континуираног вођења ауторске групе – 
ансамбла, у најширем смислу речи, где је присуство 
редитеља и учешће у извођењима представа не само 
природно већ и неопходно, будући да “живот (реди-
теља) са представом припада позоришној традицији и 
језгру позоришта”31).

Ова разматрања, као и питање из наслова овог те-
кста, неминовно нас враћају пола века унатраг, Ричарду 
Шекнеру и његовим погледима на заједништво, у про-
цесу настанка, али и у извођењу позоришне представе, 
јер он, баш као и Јанежич данас, “сваким театарским 

30) Томи Јанежич, према: Татјана Дадић Динуловић, Сценски дизајн 
као уметност, Clio, Београд и SCen, Нови Сад, 2017, стр. 67–68.

31) Томи Јанежич, Дијалози...

чином жели, у крајњој инстанци, да измени приро-
ду појединца како би се тим путем изменила судбина 
света”32). Први сценски принцип амбијенталног позо-
ришта који Шекнер наводи је “креирање и употреба 
целокупног позоришног простора: очигледних прос-
торних сфера, простора у просторима, простора који 
садрже, или обухватају, или се односе, или додирују 
сва места где се налази публика и/или извођачи. Сви 
простори су активно укључени у све аспекте предста-
ве... Позориште је само по себи део ширег, већег ам-
бијента изван позоришта. Ови шири простори, изван 
позоришта, чине градски живот, као и временскоис-
торијске просторе – модалитете времена/простора”33). 
Да у Јанежичевом раду овај принцип несумњиво важи, 
није се тешко уверити. Довољно је проучити начин упо-
требе простора Српског народног позоришта у Новом 
Саду за представе Наход Симеон, Галеб и Смрт Ивана 
Иљича, или концепт простор/времена представе Обра-
на Сократова, која је у режији Томија Јанежича изве-
дена на тврђави Ловријенац, на Дубровачким љетним 
играма 2013. Све је ту узбудљиво – и игра, и простор, 
и трајање, који се протежу далеко ван хронотопа по-
зоришне представе.

32) Слободан Селенић, у предговору књизи: Ричард Шекнер, Ка пост-
модерном позоришту, приредиле и превеле Александра Јовићевић 
и Ивана Вујић, Институт за позориште, филм, радио и телевизију, 
ФДУ, Београд, 1992, стр IX. 

33) Ричард Шекнер, Простор у амбијенталном позоришту, у наведе-
ном делу, стр. 6.
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П озоришна кућа двадесет првог века, у односу пре-
ма простору позоришне представе, у највећој ме-
ри је заснована на радикално развијеној приме-

ни нових уређаја,1)склопова и система сценске технике 
и технологије. Овакав пројектантски приступ и начин 
мишљења о сценском простору засновани су на потреби 
да редитељу, сценографу и извођачима буде омогућен 
неограничен број решења међусобних релација и одно-
са у оквиру простора игре који, тако, постаје “сценски 
апарат”2) за производњу доживљаја. Такав, изражено 
техницистички третман сценскогледалишног просто-
ра, у великој мери је настао као противтежа напуштању 
позоришне куће у другој половини двадесетог века и 
развоју амбијенталног позоришта, што је у коначном 
исходу довело до преиспитивања готово свих програм-
ских и концепцијских карактеристика позоришне ар-
хитектуре. Традиционално схваћена просторна струк-
тура, која је подразумевала најпре један, а потом и два 
или више сценскогледалишних простора опслужених 
одговарајућим помоћним садржајима, драматично се 

1) Истраживање је спроведено у оквиру научног пројекта Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја, под називом “Технич-
котехнолошко стање и потенцијали објеката Домова културе у Ре-
публици Србији” (ев. број ТР36051) на Департману за архитектуру 
и урбанизам Факултета техничких наука у Новом Саду.

2) Erwin Piscator, Političko kazalište, Cekade, Zagreb, 1985, str. 100.

мења, па савремене позоришне зграде све чешће по-
стају културни и градски центри, мултифункционални 
објекти у којима је позориште само један од садржаја. 
У том контексту, просторни односи у позоришту а, пре 
свега, конфигурација сценскогледалишног простора 
као најважнијег функционалног језгра, постали су тема 
интересовања и деловања консултантских кућа, док је 
питање морфолошке струкутуре и појавности позориш-
не зграде доминантна тема којом се баве архитекте. Ти 
архитекти односно пројектни бирои и студија, када је 
глобална сцена у питању, припадају у огромној мери 
категорији “архитектатазвезда” (starchitects).

Опус ових пројектантских кућа обухвата данас 
широк спектар објеката различитих намена, који су 
често и “мештовити”3), међу којима су, и то на истакну-
том месту, објекти за извођење сценских догађаја. Тре-
ба нагласити да је препознатљивост архитектонског 
језика аутора постала најважнија одлика “нове архи-
тектуре”. Бирои о којима говоримо најчешће носе име 
“архитектезвезде”, али њима, у начелу, управља друга 
особа или група стручњака, за кога, или за које, ради 
стотину или хиљаду запослених, стационираних у раз-

3) “Архитектура мешовите намене” (mixed use architecture) је сложе-
ница којом су представљене различите функције смештене у окви-
ру једне грађевине – становање, култура, комерцијални простори, 
забава, едукативни простори. 

Пише > Александра Пештерац

Нова архитектура позоришта1)
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личитим градовима и државама. Поставља се питање 
ко, заправо, доноси кључне пројектантске одлуке, и у 
којој мери су те одлуке засноване на искреном и исти-
нитом разумевању позоришта и позоришног света. Да 
ли, с њихове тачке гледишта, одлазимо у позориште 
ради “уметничке, духовне и социјалне комуникације”4) 
, или је то престало да буде важно? Да ли је позориште 
место сусрета и заједничког доживљаја, или су заиста 
једино што желимо да видимо и доживимо, куће “ар-
хитекатазвезда”?

Ове године јавности је представљен пројекат за 
На ционално позориште у Тирани, данског бироа БИГ5), 
који води харизматични Бјарке Ингелс (Bjarke Ingels). 
Објекат је смештен у “зону културе” центра града и 
постоји неколико линија које чине концепт овог бу-
дућег позоришта. Повезивање објекта са тргом на коме 
се налази позориште и могућност приступања објек-
ту са сваке стране, смештање амфитеатра на кров, и 
“фасада као излог”, нису нове појаве у архитектури 
позоришта данас. Најважнија је, међутим, чињеница 
да ће пројекат бити изведен као дело једног од најпо-
пуларнијих савремених аутора. Из представљања овог 

4) Радивоје Динуловић, Архитектура позоришта XX века, Clio, Бео-
град 2009, стр. 23.

5) Bjarke Ingels Group

пројекта ни на који начин није могуће прочитати однос 
према простору позоришне представе, нити принципе 
на којима настаје. 

С друге стране, пример који илуструје назнаке 
промене у пројектантском начину мишљења о позо-
ришту данас, јесте америчко позориште Ди и Чарлса 
Вилија у Даласу (Dee and Charles Wyly Theatre), чији су 
аутори архитекте Рем Колхас6) (Rem Koolhaas) и Џошуа 
ПринцРамус (Joshua Prince-Ramus). Оно што је инова-
тивно за овај објекат изграђен 2009. године, огледа се 
у смештању свих функција које омогућавају рад једног 
позоришта изнад и испод, а не око простора за игру. 
Применом сложених техничких система, простор се 
лако и готово тренутно може трансформисати у једну 
од многих расположивих конфигурација сценскогле-
далишног простора, потпуно ослобођеног и погодног за 
различите догађаје. Оваквом функционалном органи-
зацијом, формирана је “кућамашина” која обезбеђује 
позоришту публику и профит, али и сасвим специфи-
чан доживљај позоришта и позоришне архитектуре.

Независно од савремених, ужурбаних животних 
стилова које нам нуде медији и технологије, или, мо
жда, у критичком односу према томе настају ипак и 
објеки попут Норвешке националне опере и балета у Ос-

6) Рем Колхас је холандски архитекта и добитник Прикерове награде 
за архитектуру 2000. године.
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лу, који је изграђен по пројекту домаћег архитектон-
ског тима Снохета (Snøhetta), 2008. године. Као веома 
значајан пример куће која беспрекорно постиже дија-
лог са непосредним окружењем, својим садржајима, 
морфолошким склопом и архитектонским језиком, 
оперу у Ослу можемо да анализирамо и у односу на 
њену урбанистичку позицију и чињеницу да је њеном 
изградњом обала индустријске зоне обновљена и прет-
ворена у активан јавни простор. Изласком на воду, ова 
урбана позорница и сама је постала средство, али и 
простор комуникације, као и нови репер града. Мо-
гућност коришћења простора и ван граница простора 
сценске игре, проширује поље деловања позоришта и 
улоге у друштву. Таквим просторним гестом објекат 
добија јавни карактер и “бескрајан низ могућности 
његовог преображаја, артикулације и оживљавања... 
Ако су гледаоци један од медијума представе, онда је 
оживљени простор, непобитно овај други. А тај живи 
простор подразумева сав простор једног позоришта; 
не само онај који обично називамо позорницом.”7)

С друге стране, пример ирског позоришта Гранд 
Канал (Grand Canal Theatre), изграђеног 2010. у Дабли-
ну по пројекту архитекте Данијела Либескинда (Daniel 
Libeskind)8), рефлектује идеје о позоришној кући која 
демонстрира техничкотехнолошке могућности сценс-
ког простора, али где је много важније доживети архи-
тектуру као омотач, опну позоришта, с јасном свешћу 
о аутору те опне. Међутим, питање је у којој мери ова-
кав приступ заиста одговара захтевима због којих по-
зориште треба да постоји. Увођење новог садржаја у 
зграду – хотела – иако није ново у историји позориш-
них кућа (довољно је сетити се суботичког позоришта 
архитекте Шкултетија из 1854. године), драматично 

7) Ричар Шекнер, Простор, у Простор – драмско лице (приредила 
Огњенка Милићевић), Стеријино позорје, Нови Сад 1980, стр. 126.

8) Данијел Либескинд је амерички архитекта, пореклом из Пољске. 
Након победе на анонимном архитектонском конкурсу 1989. за 
Музеј Јевреја у Берлину у Немачкој, постао је светски признат и 
један је од водећих архитеката, чији биро носи назив Студио Ли-
бескинд.

мења читање самог објекта и позоришта унутар њега. 
Ако, међутим, размотримо концепт представе дугог 
трајања (durational perfomance), а посебно на примеру 
гостовања представе Олимп: у славу култа трагедије 
– представа од 24 сата Јана Фабра (Jan Fabre), на 51. 
Битефу у Београду, наш поглед могао би бити друга-
чији. За потребе овог извођења, простор Сава центра, 
као највећи конгресни, пословни и културни објекат 
у нашој земљи, током једног дана постао је место где 
је било могуће доживети “целокупну егзистенцију – 
гледање представе, разговор, јело и пиће, спавање, [...] 
све да би се постигло заједништво и након једног дана 
доживела колективна катарза”.9) Због процеса припре-
ме позоришне представе дугог трајања, неопходно је 
било прилагодити архитектонски програм потребама 
таквог перформанса, како би дејство целокупног до-
живљаја било потпуније и трајније. У том контексту, 
можемо рећи да додавање новог садржаја позоришту 
може имати значајну улогу за постизање “колективне 
физичке радости”10), и тако успоставити нову поетич-
ку раван за разумевање грађевине овог типа.

На још једном примеру можемо размотрити 
увођење хотела у објекат спектакла. Наиме, изградњом 
филхармоније на реци Елби (Elbphilharmonie), у Хам-
бургу 2017, јавности је представљен објекат изузетних 
функционалних, акустичких, техничкотехнолошких 
и естетских вредности. Светски признат архитектон-
ски биро, који равноправно воде швајцарски архи-
текти Жак Херцог (Jacques Herzog) и Пјер де Мерон 
(Pierre de Meuron)11), творац је ове монументалне ар-
хитектонске форме. Иако је филхармонија објекат за 

9) Драгана Вилотић и Милица Стојшић, Епско време позоришта: Сцен-
ски дизајн на 51. Битефу, “Сцена”, 2018, стр. 87.

10) Rem Koolhaas, http://oma.eu/projects/ministryofsound, приступље-
но 19. 4. 2018.

11) Herzog & de Meuron су добитници Прикерове награде за архитектуру 
2000. године. Ова награда је основана 1979. као најпрестижнија у 
области ахитектуре и додељује се архитекти или групи архитеката, 
једном годишње, за архитектонско стваралаштво и њихов допри-
нос колективном обликовању изграђене околине у којој живимо.
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извођење симфонијских и концертних програма, она 
у великој мери има карактеристике позоришта. Поред 
историјског контекста локације на којој се објекат на-
лази, и конфигурација сценскогледалишног простора 
инспирисана је узором из историје – елизабетанским 
позориштем, па су визуре и акустичност сале, према 
речима архитеката, беспрекорни. Важно је рећи да у 
склопу овог објекта постоји не само хотелски смештај 
већ и луксузни апартмани и други пропратни садржаји. 

И Филхармонија на Елби постала је архитектонски 
споменик, заштитни знак града, успостављајући моћ 
куће да комуницира и преноси значења, како формом, 
тако и садржајем. Ова институција је врло специфично 
развила и комуникацију с публиком одлуком да отва-
рање нове зграде постане посебан и посебно најављен 
спектакл. Месецима пред отварање нове куће, запо-
чето је систематско најављивање овог догађаја. То је 
постигнуто различитим сценским средствима на тери-
торији града, а најделотворније кратким виртуелним 
турама кроз простор будуће филхармоније. Овим по-
сетама, одбројавањем у данима, минутима и секундама 
до непосредног церемонијалног отварања филхармо-
није, као и употребом свих расположивих сценских и 
техничких средстава у свечаности отварања, изграђен 
је изузетно снажан доживљај ишчекивања, спектаку-
ларности, па, на крају, и катарзе. Успостављањем так-

вог дијалога, архитектура ове “куће – спектакла”12) по-
стигла је изузетно дејство, а тиме, можда, обезбедила 
и публику која није само позоришна.

У времену када се технологија непрекидно раз-
вија, и када се позориште бори за своју публику, нова 
архитектура позоришта огледа се, с једне стране, у хи-
бридности функција и садржаја који ће му обезбедити 
да постане “машина доживљаја способна да трајно де-
лује, мења и прилагођава се времену и простору”13). С 
друге стране, позоришне зграде, традиционално пре-
познате као један од типова грађевина на основу којих 
се препознају градови, земље, па и континенти, данас 
су предмет рада славних архитеката и мултинационал-
них компанија везаних за пројектовање, производњу 
опреме, изградњу и експлоатацију грађевина. Исто-
времено, то су, по програму и садржају, и комплекс-
ни културни центри и средишта јавног живота. То и 
иначе сложен задатак промишљања и пројектовања 
позоришних кућа, чини готово несавладивим. Ипак, 
примери попут Норвешке опере, пружају нам разлоге 
да верујемо у нову архитектуру позоришта.

12) Татјана Дадић Динуловић, “Излог” позоришта: медијска функција 
позоришних фасада у Београду, Зборник радова Факултета драмских 
уметности, Београд, 2010, стр. 63.

13) Rem Koolhass, http://oma.eu/projects/ministryofsound, приступље-
но 20. 4. 2018.
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Пише > др Јелена Ковачевић 

Живот којег више нема
Архив Југословенског драмског позоришта

П онекад себе видим као Шерлока Холмса. Од де-
таља које уочим у стварности, покушавам да 
реконструишем тренутак у прошлости. Умем да 

ликујем кад препознам и повежем две до три чиње-
нице; то ми иде лако. А често осетим немоћ – због не-
достатака познатих детаља, заправо недостатка знања, 
кулоарских прича, година искуства. Понекад успем 
да пронађем сведоке који ми отворе пут, објасне, дају 
нове детаље, некад чак отворе нове теме. Но, током 
петнаест година колико се бавим овим послом, одла-
зе сведоци. Једина олакшавајућа околност је што, због 
мојих ограничења, злочинци неће остати некажњени 
и нико неће бити убијен. Ја нисам детектив који ради 
на разоткривању убиства, него театролог који се бави 
животом позоришта којег више нема.

Водим Уметнички архив и библиотеку Југосло-
венског драмског позоришта од 2003, од када је по-
зориште заживело у новом здању. Професор Дејан 
Мијач, који ме је одраније познавао, нашалио се и ре-
као: “Ето, ушла си у ЈДП на мала врата.” Разумела сам 
га, али сам се и ја нашалила – “Напротив, ушла сам на 
највећа, техничка врата и то у камиону!” А куда се то 
отиснуло, то је ова прича. 

Мој први радни задатак био је да вратим архив и 
библиотеку – оно што је преживело пожар 1997. и шест 
година мањевише неусловног складиштења и чекања 

– под нови кров. Добила сам тим од неколико младих 
људи, који су се смењивали свака два дана, засукала 
сам рукаве, навукла рукавице, радно одело, набаци-
ла маску на лице и заронила. Све је било упаковано у 
кутије, некад и препакивано, али у врло лошем стању. 
После пожара многи пакети примили су влагу у мага-
цину који је прокишњавао. Било је прашине, трулежи, 
гари, мишјака... Позвала сам Народну библиотеку Ср-
бије и повезала се са Душицом Бицок1), дугогодишњом 
и искусном конзерваторком књишке грађе. Пошто је 
обишла привремено складиште у које је смештена 
архива како би била сачувана од влаге, изјавила је да 
се никада није сусрела с тако масовном катастрофал-
ном ситуацијом. Ту се налазила пола века дуга исто-
рија позоришта, различит интелектуални, уметнички 
и бирократски материјал – театралије, али и часописи, 
књиге и драмски рукописи, који су заузимали запре-
мину две просечне собе, пуне од пода до плафона. Но, 
према њеним саветима, тријажирала сам шта је про-
пало толико да се не може спасити, а што је опстало, 
препаковала сам у нове кутије и послала их у гасну 
комору на темељно чишћење. За све те потезе имала 
сам кључну подршку управе Југословенског драмског 

1) Душица Бицок, начелница Одељења за заштиту библиографске 
грађе при Народној библиотеци Србије, а потом конзерваторса-
ветник.
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позоришта са Бранком Цвејићем2) на челу. Без пуне и 
финансијске подршке управе позоришта, такви поте-
зи не могу се правити.

Заправо, сви треба да буду свесни чињенице да 
је кључна одлука управе позоришта и оснивача да се 
формира позоришни архив и библиотека, а потом и да 
се улаже у њихово одржавање. Док је професор Драган 
Клаић водио Холандски театарски институт у Амстер-
даму, заговарао је тезу да се позоришном архивистиком 
баве специјализоване институције, а да позоришта и 
позоришне трупе праве и изводе представе. У малим 
трупама често нема особе која би се правилно посветила 
архиви, а позоришта која изнајмљују простор функцио-
нишу пројектно и пројекти не морају имати везе један 
с другим, тако да, кад закључе један пројекат, могу га 
предати на чување у Институт. С друге стране, један 
Бургтеатар у Бечу (настао 1741), има ризницу која је 
помогла многима да докторирају! Он води бригу о свом 

2) Бранко Цвејић примљен је у ЈДП 1968. Послове оперативног ди-
ректора обављао је за време дугог мандата Јована Ћирилова, а за 
вршиоца дужности директора постављен је 2002. Директор Југо-
словенског драмског позоришта био је од 2003. до 2011. 

ансамблу и о својој баштини. Сматрам да различити 
организациони, културни и позоришни системи траже 
различит приступ. Репертоарска позоришта европског 
типа, каквим припадају Југословенско драмско позо-
риште и друге куће у Србији, чији су оснивачи било 
градови, било држава, оперишу и живе тако да се са-
дашњи ствараоци ослањају на темеље и спратове које 
су подигли уметници те куће пре њих. Репертоар се 
не односи само на сезону, па ни на једну управу, него 
је питање континуитета, идентитета, имена.

У Југословенском драмском позоришту Умет-
нички архив и библиотека чине органско јединство. 
Формирани су већ с првим представама 1948. Како? 
Природно. Сачуване су позивнице за прву премијеру, 
позван је Танјуг да фотографише и сачува од забора-
ва како су изгледали костимирани карактери првих 
представа, како су постављене поједине сцене и акте-
ри у њима, сачуване су сценографске и костимограф-
ске скице, а дневни плакати који су се качили испред 
позоришта скидани су и чувани тако што су на крају 
сезоне коричени. На плакатима је бележен број пред-
ставе од оснивања. Позивани су представници медија 
да прате рад позоришта – отварање, премијере, госто-
вања, а потом би сви написи у штампи били брижљиво 
чувани – тематски слагани и коричени. Брига о траго-
вима који (једини) остају од представа, потицала је из 
свести о значају онога што настаје у Југословенском 
драмском. А свест да постоји збирка коју треба чува-
ти родила се недуго затим. У публикацији објављеној 
1953. стоји:

“У току пет протеклих година прикупљен је у 
Ју го словенском драмском позоришту приличан број 
књига из стручне, позоришне литературе, које пред-
стављају базу за оснивање позоришне библиотеке. Око 
две хиљаде стручних књига већ сада су од највеће ко-
ристи режисерима и глумцима, сценографу и сликару 
костима за рад на новим делима.”3)

Слично је освешћен и архивски рад:

3) Пет година рада: 3. април 1948 – 3. април 1953, Београд, ЈДП, 1953. 

Марија Црнобори и Јован Ђирилов у новој библиотеци 2004.
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“При Југословенском драмском позоришту осно-
ван је Архив који прикупља материјал о раду колектива. 
У Архив улазе извештаји о раду на пробама, скице за 
декор и костиме, као и дневници са дискусија које се 
редовно воде у колективу и свакој премијери на часо-
вима стручног уздизања. /.../ По одиграној премијери, 
Архив прикупља критике које се поводом сваког новог 
дела јављају у дневној, недељној и месечној штампи. 
Драгоцени прилог Архиву представљају и извештаји 
уметничких дежурних који се воде на свима предста-
вама и на основу којих ће, касније, моћи најбоље да се 
оцени живот свакога комада на позорници.”4)

Јасно је да је већ легендарна студиозност у раду 
на представама Југословенског драмског позоришта 
условила и амбициозну жељу да остане траг о труду и 
уметничком домету. У том тренутку постоји тежња да 
се архивска грађа изложи јавно, па се говори о Архиву и 
Музеју. (Музеј као такав није опстао, али је позориште 
повремено правило изложбе и публикације којима је 
јавности показивало свој минули рад.)

Пред крај сезоне 1949/50. у позориште је примље-
на Нада Медина. Она ће обављати послове секретара 
позоришта готово четврт века, али ће у почетку водити 
и бригу о архивирању театралија. Према сведочењима 
и сачуваном трагу, она је била систематична, али и ин-
вентивна у вођењу архиве. А први библиотекар Југо-
словенског драмског био је Јован Ћирилов, примљен 
1955, одмах пошто је дипломирао студије филозофије.5) 
Уз његова бројна интересовања, невероватно је колико 
је био свестан да је неопходно чувати трагове, сабира-
ти сећања, стварати историју позоришта, баштинити 
и неговати културу. Намерно акумулирам ове сродне 
изразе, не бих ли из различитих углова осветлила те-
матику позоришног архива. Док иза вредне и невредне 
књижевности остају књиге, иза позоришних представа 

4) Исто.

5) Премда је Јован Ћирилов у матичну књигу уписан као помоћни 
редитељ, а место библиотекара још увек није било правно засно-
вано.

остаје онолико колико се можемо сетити. И оно што 
се похрани у архив.

Јован је постао уметнички директор ЈДПа 1963, 
а место архивисте и библиотекара припало је Ружици 
(Ђорђевић) Масникоси, почетком сезоне 1964/65. Ру-
жица је дипломирала италијански језик и књижевност 
на Филолошком факултету и определила се за рад у 
позоришту. Предано је радила на архивирању позо-
ришне грађе, а у једном тренутку примила се и вођења 
библиотеке. На властиту иницијативу усавршавала се 

"Библиотека у кутијама"
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1969. у Москви, у тамошњим позоришним музејима 
и архивима. До 1. марта 1993, када је отишла у пен-
зију, знатно су се променили услови рада – простор је 
постао тесан, архив је у једном тренутку пресељен у 
другу зграду у тавански простор, у коме је лети било 
превруће, а зими хладно, јер није било инсталирано 
грејање. Жалила се Ружица у писмима Управном од-
бору и Савету ЈДПа – “Да разбијем мишљење шта ја 
заправо радим и шта сам до сада урадила” – тражећи 
ваљан третман, повишицу плате (“У поређењу са књиж-
ничарима библиотека, да не говорим о мојим коле-
гама у позоришном музеју, моја плата је нижа бар за 
15.000 динара! /.../ Сви кажу да ‘моје способности ни-
су искоришћене’, а нико не говори да са Филолошким 
факултетом имам плату готово као неквалификован 
радник)6) и бар размишљање о прикладном простору 
за архив. Иако би повишицу понекад и добила, с исто-
ријске дистанце, изгледа да се у борбама сујета изгуби-
ла свест о значају архива за позоришну уметност. На 
Ружичино место нико није примљен, а од 1996. брига 
о библиотеци и архиви поверена је Даши Ковачевић, 
драматургу Југословенског драмског позоришта.

*  *  *
На молбу Јована Ћирилова дошла сам у ЈДП да во

лонтирам и спасавам библиотеку из изгорелог позори
шта7). То је било најмање и највише што сам могла 
учинити за позориште које ме је формирало још од 
детињства, у које ми је, као студенткињи књижевности, 
било најслађе да се ушуњам на другу галерију, кад ме 
дежурни представе пусти непосредно пред почетак, а 
светла у сали већ су погашена. 

6) Из два писма Ружице Масникосе сачувана у Архиву ЈДП, УАЈДП123.

7) Југословенско драмско позориште захватио је пожар у зору 17. 
октобра 1997. Пожар је кренуо са сцене и, како је било много за-
паљивог материјала, што сценографије, што облога на зидовима, 
ватрогасци га нису успели зауставити. Остаци изгореле зграде су 
срушени и нова грађевина подигнута је на истом месту и истог га-
барита, а свечано је отворена 23. маја 2003. представом Родољупци 
Јована Стерије Поповића, у режији Дејана Мијача. 

Година 2003. је година новог рођења Југословен-
ског драмског позоришта. Колико среће, толико напо-
ра. Готово да је требало све кораке прећи испочетка – с 
једне стране скренути пажњу јавности (сада већ нових 
генерација) на постојање Југословенског драмског и 
правити представе за ту новостару публику ЈДПа; с 
друге стране, истакнути значај ЈДПа за нашу културу, 
успоставити континуитет тиме што би се показало шта 
је све постигло ово позориште.

Нова стратегија за Уметнички архив и библиоте-
ку тицала се у првом кораку обнове, сортирања и по-
писивања сачуваног; у другом кораку дигитализације 
грађе; у трећем повезивања са другим институцијама 
на истом или надређеном нивоу (пре свега, са Музејом 
позоришне уметности Србије). Но, без обзира на план, 
динамика рада архива прати динамику позоришта – 
архив учествује у текућем животу свог позоришта, па 
се ни ови стратешки кораци не могу јасно раздвојити, 
него се често уплићу један у други, како то већ потре-
бе захтевају. Рецимо, убрзано је дигитализовано око 
хиљаду фотографија за потребе фотомонографије 

Ружица Масникоса
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ЈДП – 60 година: лица/ слике/ сећања8), што се свакако 
улило у процес дигитализације фотографске грађе. 
Обновљен је и обогаћен капиталним издањима биб-
лиотечки фонд, мада смо се, после неколико година, 
вратили на “стару” праксу набавке књига по потреби 
рада на представи, поклонима и разменама. Један од 
првих потеза у дигитализацији било је скенирање и 
претварање у PDF свих сачуваних изведених драмских 
текстова (близу 250 рукописа), који су сада доступни 
свим заинтересованима, а да сами рукописи не излазе 
из архиве. С Музејом позоришне уметности Србије и 
непосредно с Ирином Кикић Стојковић, тада библио-
текарком у Музеју и касније музејским саветником и 
едукатором, договорено је како да се направи дигитал-
на база података. У Театрослов9) су, за почетак, унете 
представе ЈДПа, фотографије и критике, али то је база 
која се редовно пуни и развија. Југословенско драмско 
и музеј склопили су 2014. Протокол о сарадњи, према 
коме Уметнички архив ЈДПа на годишњем нивоу дос-
тавља Музеју примерке својих публикације (плаката, 
програма, књига), текстове изведених драмских дела, 
фотографије и видео снимке премијера. Ова добро ус-
постављена сарадња могла би бити и унапређена, али 
је потребно уложити у дигитализацију на државном 

8) Југословенско драмско позориште – 60 година: лица/ слике/ сећања, 
Београд, ЈДП, 2008.

9) http://teatroslov.mpus.org.rs 

нивоу. Југословенско драмско позориште је два пута 
пријављивало Пројекат дигитализације на Конкурс 
Министарства културе и информисања Републике Ср-
бије (2017. и 2018. године) и оба пута је било одбијено.

Данас Библиотеци и Архиву припада 80 m2 у три 
просторије, док је простор за смештај фонда још већи, 
јер се полице с књигама пружају на преко 155 m. Руко-
писних дела има 1540, а међу њима су и два легата – 
преводи Ренате Улмански (који су и дигитализовани) 
и преводи Млађе Веселиновића. Укупан број библио-
течкоинформационих јединица је близу 6000. Осим 
полица, Архив располаже с три ормара за чување пла-
ката и ормарића за чување друге архивске грађе (фото-
графија, награда, плакета, сценографских и костимо-
графских скица, аудио записа, позоришних програма, 
преписке, ситних театралија...). Архив и Библиотека 
технички су опремљени с два компјутера, екстерним 
хардиском за backup, скенером и штампачем.

*  *  *
Ружица Масникоса би понекад обилазила ЈДП. 

Дивила би се новој, светлој и пространој библиотеци. 
Преминула је 2015.

Јован је отишао 2014. Део своје рукописне збир-
ке поклонио је Библиотеци Југословенског драмског 
позоришта.

Њима двома посвећујем овај чланак.

"Систем" Наде Медине
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Пише > Мухарем Шеховић 

15. београдски фестивал игре

“Врт” и друга земаљска  
уживања

Иза раскошне животне лепезе  
богатих ипак се не могу сакрити 
декаденција и трулеж које их прате, 
док је на другом полу друштва  
– народ празних стомака.

О стварен је мали јубилеј: на 15. београдском фес-
тивалу игре изведено је исто толико представа из 
14 земаља. То се одразило и на богатство виђе-

ног програма – у стилу, форми, идеји, садржају, ли-
ковности, веома израженој у креирању знатног броја 
приказаних остварења.

Потврда тога је и фестивалска увертира Велики 
кротитељ, изузетног и свестраног грчког уметника 
Димитриса Папајоануа. У његовој родној земљи, ко-
левци европске цивилизације, увек се имало (сва)шта 
ископати. И он, нервом особеног археологафилозофа, 
“копа” на сцени по слојевима наше прошлости (и се-
бе самог), претурајући по богатом наслеђу и трагајући 
за пореклом мисли овог света који смо створили. Ње-
га као да прогањa и најтеже питање ко смо ми. Некад 
примарно сликар, он на позорници исцртава гранди-

озну, маштовиту фреску којом доминирају жива тела, 
често папајоануовски надреална; личи то на призоре 
из сопственог сна због сањаног театра. Велик је његов 
Велики кротитељ, баш као и представа Нигде, лане из-
ведена на истом месту (Сава центар), за коју је овенчан 
наградом “Ћирилов – за корак даље”.

Према неким кулоарским опсервацијама, прве 
вечери, поклоњене лауреату, десила се једна предста-
ва за размишљање, док је већ следећа – Један, један и 
један израелске трупе Вертиго, којом је званично отво-
рен 15. БФИ – била представа за душу. Може се рећи 
и тако када се фокусирамо на голу игру. Али, игра са 
кореографским потписом Ное Вертхајм није само да 
обрадује тело, око и душу. Неми покрет њених играча 
у ствари је веома распричан. Изнад свега говори о на-
шем егу, који се на плесној сцени истражује кроз одно-
се са више или мање блиским лицима, у којима се ми 
огледамо. Све то, звуком, покретом и историјскокул-
турним асоцијацијама, има знакове “Свете земље”, али 
и универзалне поруке – о прочишћењу.

Заиста је стварно то острво Свалбард, у поларном 
кругу, и банка семена у њему дубоко закопана, док је 
остало из имагинарног круга норвешке кореографкиње 
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Ине Кристел Јоханесен, ауторке Залеђених песама, 
најангажованије представе фестивала, у извођењу 
Zero Visibility Corp. Оно семе судњег дана, у случају 
какве катаклизме, требало би да буде “пробуђено” из 
своје природне хибернације и да на мајциЗемљи по-
сеје нови живот. Све то личи на товар (биљни) за ту не 
дај боже Нојеву барку у утроби ледене планине. Заис-
та захтеван концепт, битефовског профила. Добром 
утиску доприносе и ефектна сценографија, повреме-
но окована ледом, визуелни и говорни фрагменти, и 
оно најважније – софистицирана игра гостију из Осла.

*  *  *
Три фестивалске представе биле су за само једног 

играча. А бити сам пред публиком увек је мала сцен-
ска авантура. Дуго је театарско вече за једну персо-
ну на позорници и са тим ризиком мора се рачунати. 

Пораз у овој игри с временом није се десио. Понај-
мање британском играчу и кореографу Акашу Одедри 
у чијем је Уздизању било највише “чисте игре”. Под тим 
главним насловом, млади уметник индијског порекла 
представио нам се са четири нимало лака комада. Он, 
као перо лаган и хипермоторичан, покретом je прос-
то усисавао и енергију публике, опчињене особеним 
плесом – између Истока и Запада. Утемељен у катаку, 
игри из његовог старог краја, Одедра се овом предста-
вом, оствареном у сарадњи са знаменитим кореограф-
ским именима (Акрам Кан, Расел Малифант и Сиди 
Ларби Шеркауи), упустио у смело и провокативно те-
лесно истраживање које ће га уздићи до респектабил-
них висина савремене плесне сцене. У једном телу 
требало је наћи капацитете за разнолике кореограф-
ске идеје и рукописе. За његову тачку Нриту (управо 
значи – Чиста игра), за Канове “животиње” притајене 
у нама (У сенци човека), за жустар дијалог тела и свет-
ла (Малифантов Рез) и за однос човексвемир како га 
види спиритуални аутор Шеркауи (Сазвежђе). И све 
се то складно сложило у том дебитантском Уздизању, 
с правим насловом за неког ко се, на језику предака, 
зове Небо (Акаш). 

Нека друга прича – R.ОSА_10 вежби за нову вир-
туозност Силвије Грибауди – дошла је из Италије. По-
менута креаторка овог “дебелог плеса” Клаудије Мар-
сикано, са својих колосалних +100, припада категорији 
која се на оваквим сценама ретко виђа. У том шоу за 
једну жену, она лако, без страха и срамежљивости, носи 
својe extra large телo, чиме сe, с мало ироније и доста 
хумора, руше предрасуде да није свако по мери игре. 

Као у италијанској представи, тако смо и у не-
мачкој Legitimo/Rezo (Dance On Ensamble – Берлин) 
видели и интерактивност са публиком. Пројекат Хо-
не Сан Мартин својеврсна је експликација система и 
филозофије игре чувеног кореографа Вилијема Фор-
сајта, казана речју и покретом његове некадашње иг-
рачице. Концепт часа о игри и катедре на позорници 
имао је посебан квалитет за оне који су више од оби
ч ног гледаоца.

*  *  *
У фестивалском календару десиле су се, једна за 

другом, вечери које ће се дуго памтити. По чудесној 
игри ротердамског Скапино балета у Скали и монтре-
алске Компаније Мари Шуинар у Врту земаљских ужи-
вања. Сви најважнији сегменти који ове представе чине 
изузетним до краја су обележени перфекционизмом. 
Аутор Скале Ед Вуб, који jе на БФИ већ оставио видљив 
траг (Холандија, 2011), својим новим делом врло екс-
пресивно дочарао је сјај и беду барока. Иза раскошне 
животне лепезе богатих ипак се не могу сакрити дека-
денција и трулеж које их прате, док је на другом полу 
друштва – народ празних стомака. На том контрасту 
градио је Вуб свој декоративни, горкозабавни комад, 
разноврстан у стилу, чиме је успостављена вертикала 
и с временом које ми живимо.

За њим је опет у игри један Холанђанин, у насло-
ву канадске представе Хијероним Бош: Врт земаљских 
уживања. Треба поседовати таленат, знање и самопо-
уздање Мари Шуинар и упустити се у плесну реинтер-
претацију тог ремекдела с мноштвом алегоријских 
призора који ни до данас нису поуздано дешифровани. 
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Компанија Силвије Грибауди, Венеција, Италија: Р. ОСА_10 вежби за нову виртуозност
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Компанија Мари Шуинар, Монтреал, Канада: Хијеронимус Бош – Врт земаљских уживања



117 >

Њени изврсни играчи “покренули” су и Бошов “Пакао” 
и “Рај”, с тим што је први и место паклене игре, са ро-
лерима и другим модерним “играчкама”, реквизити-
ма за добар хаос на сцени. Тек да нас упозори како се 
за протеклих пола миленијума мало тога променило 
у нашем бићу.

И још три веће компаније демонстрирале су висок 
плесни стандард. Да стоје на чврстим ногама показали 
су Балет Хонгконга, њујоршки Трокадеро и Сиднејска 
компанија игре, чијим је последњим од три комада – 
Светлост мрака – спектакуларно завршен 15. БФИ. 

*  *  *

Премало је простора за пуну слику оваквог ме-
гафестивала. Али помен свакако заслужују и овација-
ма испраћени Отац Пипинг Тома (Брисел), представа 
Четрдесет Пољског театра игре (Познањ), Дечаци Роја 
Асафа (Тел Авив) и Аеродром Кристијана Ингимарсо-
на (Копенхаген).

Познато је да фестивал који организује и умет-
нички осмишљава Аја Јунг годинама обогаћује кул-
турну панораму града, чему је овај пут леп визуелни 
допринос дала и бечка балерина Гала Јовановић, им-
позантном плесном променадом кроз родни Београд 
у споту ПРЕСТОНИЦА.

Вертиго, Тел Авив, Израел: Један, Један и Један
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Пише > Александар Милосављевић 

Упркос све дубљим ожиљцима
Извештај селектора Фестивала професионалних  
позоришта Србије “Јоаким Вујић” 2018.

Није нормално да само селектор 
буде забринут што је једно од 
значајнијих домаћих позоришта 
укинуто зарад оснивања културног 
центра, што неразумни закони 
уништавају овдашњи позоришни 
живот и онемогућавају наше 
театре да раде, или што постаје 
све евидентније да ће беспарица 
вулгарно комерцијализовати домаћи 
позоришни репертоар; да ли је 
све ово најава будућности која ће 
преобликовати српске театре, и да 
ли ће се црвена лампица упозорења 
укључити тек када антипозоришна 
стварност закуца на врата осталих 
овдашњих позоришта.

А ко сам прошле године, након дуже паузе, гледајући 
представе у продукцији српских позоришта, кон-
статовао да је ситуација у овдашњем театарском 

животу алармантно озбиљна, сада морам донекле ко-
риговати ондашњи закључак. Ситуација је сада много 
гора. Мртвило, препуштање судбини, односно рђавом 
току културне свакодневице, репертоарска лутања и 
све очигледније кокетирање са комерцијализацијом (у 
нади да ће се привући публика која жели да се забави 
и заборавом утекне од стварности), све су интензив-
није присутни у нашим позориштима. Истина, таква 
ситуација није карактеристична само за просторе јуж-
но од Београда и Војводине. Прошле године предста-
ве за овај фестивал није пријавило неколико театара 
чланова Заједнице професионалних позоришта Ср-
бије. Тако је било и ове године; представе нису прија-
вили Лесковчани и Зајечарци. Они први, како чујем, 
још увек постоје, док су ови други у једном часу били 
укинути. И то други пут у последњих десетак година. 
Уверен сам да би неко – ако баш нико, онда управо 
Заједница професионалних позоришта Србије – мо-
рао да постави питање зашто једнo позориште одбија 
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да партиципира у процесу селекционисања, и да ли се 
ово питање сме свести на одлуку директора, или се тиче 
ширег друштвеног и културног контекста који, између 
осталог, репрезентује ова Заједница. Сматрам и да није 
нормално да само селектор буде забринут што је јед-
но од значајнијих домаћих позоришта укинуто зарад 
оснивања културног центра. Да ли је то најава будућ-
ности које ће преобликовати театарски живот Србије, 
и да ли ће се црвена лампица упозорења укључити тек 

када сличне бирократске и антипозоришне одлуке бу-
ду закуцане и на врата осталих овдашњих позоришта.

Беспарица, све упорнија, озбиљнија и деструк-
тивнија, оставља дубоке ожиљке на представама по-
зоришта која сам походио током минулих месеци. С 
друге стране, оптимизам провоцира чињеница да у 
Србији ипак постоје позориштници који се не мире са 
постојећим стањем. Боре се. Проналазе у себи мотиве 
и енергију да, упркос немаштини, небризи, ненормал-
ним законима, не пристану на самозадовољство, нерад, 
небригу и – праве представе. Неке од њих су осредње, 
неке су испод нивоа на који су нас та позоришта на-
викла, али има и представа које померају границе и 
уздижу театарски чин изнад баналног нивоа забаве. 
Истовремено, баш су оне најбољи начин улагања у 
едуковање публике.

Управо на трагу ове теме, наглашавам да је једна 
од неуралгичних тачака српског театарског живота бе-
смислена подела на такозване репертоарске представе, 
намењене публици, и оне које настају због фестивала. 
Разумем ову дихотомију као последицу опште слуђе-
ности позоришних управа, као њихов шизофрени од-
говор на потребу да, с једне стране, буде обезбеђена 
публика, али и да, с друге, уз помоћ учешћа на фести-
валима, убеде своје осниваче, локалну самоуправу, да 
је градовима и општинама позориште још потребно, 
да и даље има смисла улагати и ту јадну цркавицу у 
одржање театарског живота у њиховим срединама. Но, 
пристајањем на ову поделу – репертоарске и фести-
валске продукције – у нашим позориштима најчешће 
настају или франкенштајнске представе, својеврсни 
пачворк, колаж, од свега и свачега, или нешто још горе 
– слабашна и неуспешна имитација нечега што настаје 
на другим местима, у такозваним позоришно развије-
ним срединама. Или, тачније, у другим позориштима, 
али и у нека сасвим другачија времана.

Све ово не помињем зато што желим да држим 
придике. Уверен сам да смо сви ми, позоришни ствара-
оци и театарски критичари, у истом лонцу. Непријатне 

Шабачко позориште: Рубиште
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истине које саопштавам не тичу се само такозване уже 
Србије, него су тек за нијансу заоштреније но што је 
то случај, рецимо, у Београду, који доживљавамо као 
позоришну метрополу.

Ипак, имао сам срећу да видим представе на које 
би и те како морао да буде поносан и театарски Београд. 
Препознао сам муку стваралаца и позоришних управа, 
али и мајстора у радионицама за израду декора и кос-

тима, као и позоришних администрација, који су, сви 
одреда, у процес настанка и пласмана представа уло-
жили вољу, љубав и труд, али више од свега – амбицију. 
Амбицију да праве смеле представе, да буду одважни у 
временима која нису склона уметности (а та времена, 
колико памтим, трају сада већ више од двадесетак го-
дина) и да померају границе. А те границе постоје на 
све стране. У свести наше публике, сада већ озбиљно 
одгајане на реалити шоу програмима и бесрамним по-
зоришним “тезгама” које неуморно крстаре Србијом, 
стварајући лажну слику о томе шта су театар и позо-
ришна уметност. Границе нажалост постоје и у главама 
многих наших театарских стваралаца који су заборави-
ли због чега су се својевремено упустили у позоришну 
авантуру. Због свега тога мој овогодишњи избор пред-
става за један од најзначајнијих домаћих позоришних 
фестивала не треба разумети ни као пресуду, нити као 
израз елитизма, него као најискренији покушај да буду 
ободрени они који се у оваквим позоришним околно-
стима немилице троше, али и као најдобронамерније 
подсећање онима који су се уморили да смогну снеге 
и храбрости и врате се на стазе на којима су некада 
били. Те стазе, наравно, данас не изгледају као нека-
да, али су и даље позоришне.

Избор који сам начинио је субјективан, као и сва-
ки други избор:

Жак и његов госПодаР МИЛАНА КУНДЕРЕ, РЕЖИЈА 
ДАВИД АЛИЋ, РЕГИОНАЛНО ПОЗОРИШТЕ НОВИ ПАЗАР

Ову представу, по аутоматизму предвиђеним Ста
ту том, на Фестивалу изводи домаћин, па ће Жак и његов 
господар новопазарског театра бити одигран на отва-
рању овогодишњег “Јоакима Вујића”. Нема сумње да 
је ова инсценација по многим својим елементима зна-
чајан, храбар и амбициозан искорак у репертоарској 
политици новопазарског театра, евидентно срачунат 
да разноврсним изазовима допринесе стабилизацији 
глумачког ансамбла, да подстакне и провоцира уна-
пређење сценских и техничких ресурса позоришта, али 

Регионално позориште Нови Пазар: Жак и његов господар
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и да – што је од огромног значаја – подизањем стан-
дарда утиче на формирање нове публике. С обзиром 
на све поменуте елементе, али и због одважности уп-
раве и ауторског тима да приступе инсценацији баш 
овог комада, чини се да је оправдана одлука Заједнице 
професионалних позоришта Србије да домаћинство 
Фестивала повере Новом Пазару.

ЛиФТ – сЛоБодаН шоу ЈЕЛЕНЕ БОГАВАЦ, РЕЖИЈА 
НЕНАД ТОДОРОВИЋ, ДРАМА СРПСКОГ НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА 
У ПРИШТИНИ, ИЗМЕШТЕНА У ГРАЧАНИЦУ

Лифт је одличан пример документарног театра, 
заснованог на транспоновању грађе преузете из живота 
у уметничку структуру која, с једне стране, поништава 
извесне елементе онога што је непосредни материјал 
који нуди сама стварност али, с друге, том истом “прес-
ном” животу дарује сасвим нову, дакако уметничку 

димензију – у овом случају успоставља “копчу” између 
деведесетих година прошог века и наше актуелне ст-
варности, откривајући у исти мах и узроке и карактер 
осакаћености наших живота.

сведоБРо СТЕВАНА ВРАНЕША, РЕЖИЈА НЕМАњА 
РАНКОВИЋ, НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ УЖИЦЕ

И текст драме и представа Сведобро апартне су 
појаве у контексту наше рецентне позоришне понуде 
будући да о свеопштем насиљу – физичком али и духов-
ном – које пресудно одређују наше животе у последњих 
неколико деценија, говоре суптилно, избегавајући сва-
ку назнаку приказивања бруталности. Примењени ре-
дитељски поступак у складу је са литерарним просе-
деом и отвара простор за одличне глумачке креације.

доМ БеРНаРде аЛБе ФЕДЕРИКА ГАРСИЈЕ ЛОРКЕ, 
РЕЖИЈА БОЈАНА ЛАЗИЋ, ПУЛС ТЕАТАР, ЛАЗАРЕВАЦ

Ово је узбудљива и смело конципирана представа 
која потврђује истину да је позориште, односно добар, 
маштовит и узбудљив театар који се тиче гледалаца, 
могуће правити упркос свему. Сведеност глумачког из-
раза постављена је наспрам наглашене динамике визу-
елних елемената представе, што ствара посебну врсту 
тензије и раздире (узалудни) покушај одржавања при-
видног мира у Бернардином дому у којем, међутим, 
све ври од унутрашњих страсти и разних врста немира.

ЧеТиРи БРаТа РАДОВАНА ТИШМЕ, РЕЖИЈА ДРАГАН 
ЈАКОВљЕВИЋ, КњАЖЕВСКО‑СРПСКИ ТЕАТАР, КРАГУЈЕВАЦ

Крагујевачка представа је пример редитељски и 
глумачки ваљано прочитаног драмског предлошка, ко-
мада који само донекле припада току српске руралне 
драмске традиције, а заправо оштро засеца у све еле-
менте друштвене структуре овдашње стварности и на 
примеру једне породице указује на узроке суштине не-
лагодности коју осећамо живећи у овој држави. Исто-



> 122

времено, пробијајући се кроз општа места која су одав-
но означена као усуд одређен нашим менталитетом, 
редитељ и глумци следе писца и на том трагу успевају 
да, иза дебелих наслага онога што најчешће дефини-
шемо појмом отуђености, открију трагове људскости 
која је одолела свим искушењима савременог живота.

РуБишТе НИНОСАВА ЂОРЂЕВИЋА, РЕЖИЈА КОКАН 
МЛАДЕНОВИЋ, ШАБАЧКО ПОЗОРИШТЕ

На трагу Јами дистрикта и нарочито Догвила, 
својих претходних представа, заједно са писцем кома-
да Рубиште, редитељ наставља да спроводи анатомску 
анализу наше, у сваком смислу, померене стварности 
и дијагнозу поставља зарањајући у дубоко затомљене 
маглине нерашчишћених конфликата – међуљудских 
али и оних који непрестано тињају у сваком поједин-
цу. У ову анализу редитељ је успешно увео и глумачки 
ансамбл шабачке представе.

кеПЛеР 258Б ТИЈАНЕ ГРУМИЋ, РЕЖИЈА ЈУГ ЂОРЂЕ‑
ВИЋ, ПОЗОРИШТЕ “БОРА СТАНКОВИЋ” ВРАњЕ

Нежна, промишљено написана драма, али и у ис-
тој толикој мери суптилно режирана представа, кроз 
приказ интиме главне јунакиње преиспитују много 
ширу лепезу међуљудских односа и, у крајњој линији, 
актуелну друштвену климу. У контексту свемирских 
бескрајних пространстава, судбине малих људи су на-
изглед безначајне, али у поређењу са космосом лакше 
се носимо и са сопственом пролазношћу, па и са од-
ласцима нама најближих. Вешто формирајући кругове 
који опасују нашу интиму – од смрти великих звезда 
светског шоу бизниса, преко суочавања са неминовно-
шћу одласка најближих чланова породице – јунакиња 
драме пролази кроз сложени процес сазревања, а реди-
тељ и глумци адекватно конкретизују поетску димен-
зију ове приче и претварају је у узбудљиву представу.

*  *  *

Жао ми је што због Статута Фестивала није мо-
гуће у селекцију уврстити и осму представу у такми-
чарски програм. Ипак, мислим да би за Фестивал “Јоа-
ким Вујић” било значајно да својој публици прикаже и 
представу Страх и беда Трећег рајха Бертолта Брехта, 
у режији Слободана Скерлића, Драма српског Народ-
ног позоришта у Приштини, измештена у Грачаницу.

Уверен сам да управо ова представа заокружује 
застрашујућу слику стварности коју живимо, указујући 
на древну истину да се историја понавља. Можда је у 
праву био филозоф који је својевремено рекао да се 
историја прво догоди као трагедија, а потом се понови 
као фарса, али у оба случаја страдају људи.

Волео бих да ова представа ипак буде извдена у 
пратећем прграму Фестивала.

*  *  *
Предлажем да у част награђених буде приказана 

представа Ожалошћена фамилија Краљевачког позо-
ришта у режији Миодрага Динуловића, театарски уз-
будљива, глумачки разиграна и редитељски маштовита 
адаптација славне Нушићеве комедије која ће, уверен 
сам, разгалити новопазарску публику.

*  *  *
Чињеница да су се у овом избору нашле инсце-

нације чак четири драмска дела савремених домаћих 
аутора сведочи и о одлуци не малог броја овдашњих 
театара да своје сцене отворе за дела домаћих писаца, 
што је изузетно похвално. На Фестивал су могле бити 
позване још неке представе. Да је акценат овог фести-
вала на драмском тексту, у селекцију бих уврстио Двес-
та Петра Михајловића или Улицу усамљених аутомо-
била Зорана Пешића Сигме. Двоумио сам се и да ли да 
из једног позоришта позовем обе понуђене преставе, 
али ипак сам изоставио Јелку код Иванових Позоришта 
“Бора Станковић”, ужичку Мандраголу, али и То код нас 
не може да буде пиротског Народног позоришта, које 
истичем као примере позоришне преданости и храб-
ре репертоарске потезе.
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> 124

Пише > Сенка Петровић 

48. сусрети професионалних позоришта лутака Србије

Воља, снага и машта  
наших луткара

С усрети професионалних позоришта лутака Србије 
(СППЛС) су јединствен фестивал у нашој земљи. 
Луткари га неформално зову ‘републички’ јер је 

једини који окупља сва професионална луткарска по-
зоришта Србије и на коме се може видити пресек про-
дукције у протеклој сезони. Сусрети немају селектора, 
већ театри сами шаљу одабрану представу. Замишљено 
је да се сваке године фестивал сели у једно од седам 
професионалних позоришта лутака Србије, пре све-
га због публике, а на првом месту због финансиј ског 
оптерећења које сваки фестивал носи за одређену те-
атарску кућу. Сплетом разних друштвених околности 
дешава се, нажалост, да се тај редослед поремети. Због 
тога су се Сусрети ППЛС после петнаест година оди-
грали у Зрењанину, граду и позоришту у коме су на-
стали. Поред позоришта домаћина, годинама уназад 
главни организатор сусрета је УНИМА центар Србије. 

Од 11. до 14. марта 2018. зрењанинска публи-
ка и стручна луткарска јавност могли су да погледају 
пред ставе из Дечјег позоришта/Дјечијег казалишта/

Gyermek szinhaz Суботица, Позоришта младих Нови 
Сад, Малог позоришта “Душко Радовић” Београд, По-
зоришта лутака “Пинокио” Земун, Позоришта за де-
цу Крагујевац, Позоришта лутака Ниш и Луткарске 
сцене Народног позоришта “Тоша Јовановић” Зрења-
нин. О наградама је одлучивао жири у саставу: Јован 
Царан, глумац, редитељ, креатор лутака и сценогра-
фије, текстописац (председник жирија), Јелена Милић 
Златковић, креаторка лутака, сценографије и костима 
и Марина Миливојевић Мађарев, театролог. Они су, 
по статуту Сусрета, били дужни да доделе награде за 
најбољи текст, режију, музику, креацију лутака и сце-
нографију, пет равноправних глумачких награда и 
Гран при фестивала. Поред награда стручног жирија, 
на Сусретима се додељују још три: Мало позориште 
“Душко Радовић” додељује награду “Јанко Врбњак” за 
анимацију, Позориште лутака Ниш награду “Милена 
Саџак” за најбољег младог глумца или глумицу фести-
вала и Позориште Младих Нови Сад награду “Бошко 
Зековић” за животно дело чији је овогодишњи лауре-
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ат Мирјана Шајтинац, глумица у пензији Луткарске 
сцене НП “Тоша Јовановић” Зрењанин. У знак сећања 
на недавно преминулог Дејана Пенчића Пољанског, 
редитеља, театролога и великог посвећеника луткар-
ства, а нарочито СППЛС, управни одбор УНИМЕ Ср-
бијa, уз сагласност свих директора професионалних 
луткарских позоришта у држави, донео је одлуку да се 
од следеће године додељује специјална награда “Дејан 
Пенчић Пољански” за посебно достигнуће у било којој 
представи или области везаној за луткарство уопште.

У недељу, 11. марта, у реновираном фоајеу НП 
“Тоша Јовановић”, као увод у фестивал уприличено је 
отварање изложбе лутака Косовски бој ауторке Љиљане 
Брановачки, оснивача Луткарског позоришта “Ђиђино”. 
Отварању су, поред ауторке, присуствовали директор 
зрењанинског позоришта Иван Француски и Слободан 
Марковић, оснивач, директор и селектор Међународ-
ног фестивала позоришта за децу у Суботици. Излож-
ба са темом Косовског боја резултат је петогодишњег 
рада Љиљане Брановачки. Приказано је десет коња и 
више од 30 лутака које представљају ликове српских и 
турских јунака. Лутке су комбинација ручних лутака и 
јавајки, лаке су за анимацију, ликовно јасне и препо-
знатљиве. Побудиле су велику пажњу нарочито деце.

Фестивал су отворили луткари домаћини Фестива-
ла, представом Весела кућа по тексту Стевана Пешића, 
у режији Ирене Тот. У представи су комбиноване лутке 
и маске, у креацији Благовесте Василеве, која потпи-
сује и сценографију и костим. Пешић није лак писац 
за редитеља јер његови текстови нуде бројна тумачења. 
Редитељка се одлучила да прати и потцрта линију теш-
коће одрастања. Као огледало представе узета је рече-
ница “Плачеш јер си мала, а после ћеш плакати јер си 
велика”. Ирена Тот је врхунска глумица и аниматорка, 
те је и овај пут од глумаца, које добро познаје, успела да 
извуче максимум у анимацији и игри маскама. Бољка 
која се јавља у већини њених режија ни сад није изо-
стала – нагомилана решења, нејасан крај и, пре свега, 
вишак текста на уштрб темпа и ритма. Сценографија, 

костим, лутке и маске били су колоритно јединствени, 
а ако се гледају појединачно, управо су маске најсла-
бији део ликовног дизајна Благовесте Василеве. Маска 
лика Мајке је у својој кубистичности највише одскакала 
од свих, иако је игра глумице Наташе Милишић била 
тачна и сугестивна. Музика Марка Пејчића била је ве-
села, уклапала се у атмосферу представе. Штета што 
је није било више. Татјана Бараћ као Јулка у двостру-
ком задатку – игра с лутком и игра ‘на живо’ – енер-
гично је спроводила лик, муке и пут који њена улога 
захтева. Остали глумци су добро и јасно играли своје 
задатке. Ипак, Данило Михњевић (господин пуковник 
Мића Бојић) и Андрија Поша (Отац), први с лутком, а 
други у игри с маском, одскочили су од осталих и за-
служено добили награде. Данилу Михњевићу додеље-
на је награда “Јанко Врбњак” за анимацију, а Андрији 
Поша једна од пет равноправних глумачких награда 
републичког фестивала.

Други дан Сусрета започело је суботичко Дечје 
позориште представом Орфеј, насталом по старогрч-

Народно позориште “Тоша Јовановић” Зрењанин, весела кућа
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ком миту, у драматизацији и режији Тодора Валова. 
Многољудан ансамбл представе у коме сваки глумац 
игра више ликова. Музика (Кристоф Вилибалд Глук и 
Пламен Мирчев) и кореографија преовладавају и врло 
лепо коегзистирају у овој поставци стварајући интере-
сантне мизансценске слике. Сценски покрет у драм-
ским сценама ипак није доведен на софистициран ни-
во кореографске анимације. Семантички шум јављао 
се највише због мешања говора уживо и наснимљених 
реплика (у највећој мери непотребних), које су чес-
то биле неразумљиве чак и одраслој публици. Спој 
наснимљених сонгова и певања уживо, иако доследно 
спроведен (живи јунаци певају уживо, а хор и лица из 
Хада су наснимљени) није било најбоље решење. Дра-
матизација Тодора Валова намењена је за децу нижег 
основношколског узраста, али по реакцији дечје пуб-
лике управо сцене са текстом су их збуниле, јер је дра-
матург оставио много података из грчке митологије 
са којима деца нису упозната, а представа им то није 
појаснила. Сценографија, маске и лутке Наталије Го-
чеве су јасне и сврсисходне, костим доброг колорита. 
Велики квалитет редитеља Валова јесте један од њего-
вих препознатљивих знакова – сјајан дизајн светла и 
употреба сценских ефеката (иако су се зрењанински 
малишани гласно бунили против машине за маглу). 
Поред неколико критичких тонова који се упућују ре-
дитељу, Дечјем позоришту треба честитати на храбром 
репертоарском потезу. Ансамбл представе Орфеј добио 
је награду за колективну игру.

Следећа представа дошла је из истог позоришта, са 
сцене на мађарском језику. Ивица и Марица, по тексту 
Симоне Дохове Нанове, у режији Тодора Валова. При-
ча коју причају три вилењака креће из чаробне шуме. 
Да би прекратили досаду, одлучују да се играју бајки и 
после неколико покушаја одлуче се за Ивицу и Марицу. 
Драматуршки није јасно урађен прелаз између игре и 
причања приче, а редитељски је недоследно спрове-
ден излазак и улазак из епске у драмску нарацију. То 
се видело и у игри глумаца у првој четвртини пред-

ставе, пре свега у улогама деце. Међутим, трочлани 
амсамбл је после тога бриљирао у игри приповедања 
и анимације. Издвојио се Ендре Кочиш, играјући лик 
Вештице. Креација лутака, сцене и костима Иве Гико-
ве и Ивајла Николова имали су интересантну естетику 
(овенчани наградом фестивала за сценографију). Му-
зика Пламена Мирчева остварила је добру интеракцију 
са децом у публици.

Уследио је први пратећи програм 48. сусрета “Из-
давачка сарадња Међународног фестивала позоришта 
за децу у Суботици и Позоришног музеја Војводине у 
Новом Саду”. У разговору су учествовали Мирослав 
Радоњић, театролог и Љиљана Динић, уредница часо-
писа Нити. Одржане су три фестивалске промоције 
– књиге Лутка у култури 2, Хенрика Јурковског, два 
броја часописа Нити (6/2017, 7/2018) и истоименог 
интернет портала за луткарску уметност.

Последња представа првог дана фестивала дошла 
је из београдског Малог позоришта “Душко Радовић”, 
Аска и Вук, по причи Иве Андрића, у драматизацији и 
режији Татјане Пипер Станковић. Висок ниво адапта-
ције и поигравања са парадигматским нивоом приче. 
Станковићева се одлучила за линеарно фрагментар-
ну драматургију. Јасно је спровела поређење насиља 
међу децом у школи и у животињском свету. Овде је 
насилник усамљеник. Буди антипатије публике. При-
родно, када се уђе у играње приче из наслова, тај исти 
лик је Вук, а глумац Лазар Миљковић награђен је за 
улогу. Сценографија Сташе Јамушаков (креаирала је 
и костиме) је штура, у назнакама, са много промена 
простора, често нејасна. Лутке Марије Тавчар лепе су и 
инвентивне, пружају велике могућности за анимацију, 
које глумци нажалост нису искористили. Посебно про-
блематичне и несинхронизоване биле су кореографи-
сане сцене са помоћном анимацијом и коанимацијом. 
Те грешке редитељка је надјачала својим луткарским 
искуством. Сцена ултразвука јагњета, то јест Аске у 
стомаку маме Овце, сигурно је била најпоетичнија на 
фестивалу. А пошто Татјана Пипер учествује и као глу-
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мица, играјући лик Учитељице, чији наснимљен глас 
води причу кроз промене, она је попунила недоста-
так радње. Врло храбро се упутила у продужен крај 
представе. Тиме је нагласила све Андрићеве поруке, 
као и своју основну драматуршкоредитељску линију 
“Доброта побеђује!”. Татјана Пипер Станковић добила 
је награду за режију, а Александар Локнер за музику.

Трећи дан 48. сусрета започет је представом но-
восадског Позоришта младих Јежић Жожо, по тексту 
Кузмана Крстева (награда за текст), у режији Емилије 
Мрдаковић. Текст пун духовитости одлично је корес-
пондирао са најмлађом публиком, којој је представа 
и намењена. Петочлани женски ансамбл играо је сјај-
но, уједначено, са много духовитих, нежних и веселих 
гегова. Костим и сценографија Милице Грбић Кома-
зец колоритно су и естетски подсетили на америчке 
посластичарнице из педесетих година 20. века. Музи-
ка Миодрага Младеновића и кореографија Оливере 
Ковачевић Црњански допунили су такву атмосферу. 
Посебна похвала упућује се одличним певачким спо-
собностима глумица. Промене су биле разигране и сас-
тавни део представе. Лутке које је креирала и изради-
ла Благовеста Василева (награђена за дизајн) су, поред 
одличне естетске усклађености са другим ликовним 
елементима представе, пружале глумицама одличну 
прилику да покажу снагу талента за анимацију. Посеб-
но се глумачки и анимационо, са много духовитости, 
енергије и комичних решења, истакла глумица Неда 
Даниловић у улози Вука. Жири ју је наградио награ-
дом “Милена Саџак” за најбољу младу глумицу фес-
тивала. Потпуно заслужено Јежић Жожо је понео Гран 
при фестивала за најбољу представу.

Као други пратећи програм уприличен је раз-
говор о театролошким и преводилачким радовима о 
луткарству и театру за децу са др Зораном Ђерићем, 
драматургом, професором, преводиоцем и актуелним 
управником Српског народног позоришта.

У вечерњим часовима одиграна је представа Позо-
ришта за децу у Крагујевцу Принцезин рођендан, наста-

ла по причи Оскара Вајлда, у драматизацији и режији 
Тодора Валова. Као драматизатор, Валов је у великој 
мери остао веран Вајлду, пре свега наглашавајући ос-
новну поруку приче “Суровост рађа суровост.” Добар 
репертоарски потез крагујевачког театра у данашње 
време кад су новински ступци и вести свакодневно 
пуни наслова о међувршњачком насиљу и делинквен-
цији младих. Та порука је итекако пренешена и деца 
у публици су осећајно, пажљиво и морално реаговала. 
Тодор Валов није био подједнако успешан у режији. 
Представа је почела достојанствено, са одличним сцен-
ским покретом који је спроведен до краја, затим врло 
интересантним склапањем лутке Инфанткиње, коју је 
креирала Наталија Гочева. И то је једина лутка коју смо 
видели. Маска је преузела примат, са више или мање 
успеха. Музика, у избору и обради Пламена Мирче-
ва, била је функционална, на моменте претенциозно 
озбиљна, али је потцртала константни тужни тон и ат-
мосферу представе. У глумачкој игри било је највише 

Позориште младих Нови Сад, Јежић Жожо
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проблема. Од подилажења публици у пучким сцена-
ма до границе естрадног, глума је била неуједначена, 
претерана или недотерана и са бројним грешкама у 
акцентовању речи. Издвојили су се Милица Реџић Ву-
левић у улози Инфанткиње, која је дочарала пут који 
та невина девојчица пролази, пун емотивног насиља и 
усамљености, и понајвише Милош Миловановић у ли-
ку Патуљка. Сцена Патуљкове смрти била је емотивна 
до катарзичности и Миловановић је заслужено добио 
награду жирија за глуму. 

Последњи фестивалски дан започела је представа 
нишког Позоришта лутака Алиса у земљи чуда, која је 
настала по роману Луиса Керола, у адаптацији текста 
Радана Радовића и режији Зорана Лозанчића. Пред-
става почиње сценом у аутобусу где једна од путница 
жури на аудицију за улогу, али аутобус се поквари. Као 
Алиса у роману, и ова Алиса за своје жеље нема разу-
мевање и подршку околине. Падање у црну рупу при-
казано је кроз слуђеност данашњих људи у трци с вре-
меном, употребом изврсне видеоанимације. Музика 
Боривоја Младеновића је као саставно ткиво пратила 
све промене, стања и атмосферу, а опет је била нена-
метљива. Редитељ Лозанчић био је и сценограф, и тим 
послом је највише одмогао представи. Нишки луткари 
били су условљени у мизансцену и оптерећени вишком 
текста у односу на радњу. Ипак, као врсни уметници 
одржали су час из помоћне анимације и коанимације 
лутака. Дејан Гоцић у улози Лудог Шеширџије, и по-
ред ликовне сличности са Шеширџијом Џонија Депа 
из филма (креација и израда лутака Драга Ђурић и 
Душан Станковић), одиграо је палету емоција и стања 
које су деца непогрешиво прихватала. Он је један од 
пет лауреата за улогу овогодишњих Сусрета ППЛС.

У склопу пратећег програма пре подне је одржана 
луткарска радионица “Гавран и лисица” под вођством 
Татјане Паскаш и Тибора Фарага, док је поподне уп-
риличена промоција књиге песама за децу Коврџава 
тачка Предрага Бјелошевића. Поред аутора, песме су 

рецитовали и најмлађи полазници драмског студија 
зрењанинског театра.

Последња представа у званичној селекцији била 
је Бубамарац, у режији Даријана Михајловића и про-
дукцији Позоришта лутака “Пинокио” Земун. Ауторка 
текста Јелена Поповић пошла је од песме Арсена Де-
дића, коју је композитор Александар Локнер успешно 
аранжирао за представу. Текст је духовит и дидактичан. 
Трочлани глумачки ансамбл га је добро пласирао, али 
имао је много проблема, не њиховом грешком – реди-
тељ Михајловић није направио луткарску представу, 
већ ТВ драму на сцени. На позорници су доминирали 
видео бим и телевизијска техника (монитори, камере, 
микрофони), док су сценографија и лутке, скрајнуте 
у леви ћошак, пружале минималне могућности, што 
за анимацију, што за глумачку игру. И сама естетика 
лутака је упитна у позоришту за децу. 

У част награђених одиграна је представа Буди 
то што јеси по мотивима приче Флоријана Здењака, 
у адаптацији и режији Бошка Бошкова, коју су игра-
ли ученици основних и средњих школа из Грачанице. 
Пригодно, лепо и луткарски вешто млади гости 48. су-
срета свечано су послали поруку из наслова вршња-
цима и одраслима.

Народно позориште “Тоша Јовановић” Зрења-
нин било је успешан домаћин овогодишњег фестива-
ла. Сви заинтересовани могу погледати видеобилтен 
на фејсбук страници позоришта.

Успех овог фестивала зависи искључиво од ква-
литета и креативности луткарских представа које су 
на репертоару у позориштима Србије. Јасно је да су 
образовање и финансије неопходни, а као аксиом тре-
ба сачувати вољу, снагу и машту наших луткара. Ако 
се услови за настанак луткарских представа ускоро не 
побољшају, то неће негативно утицати само на културу 
државе, већ и на опште сиромаштво друштва чији су 
главни ослонац данашња деца. Мислите о томе глас-
но, делајте активно.



И Н Т Е Р В Ј У
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Разговарала > Оливера Милошевић

Интервју: Предраг Ејдус

Играм дакле постојим

Сањали смо да будемо ухапшени 
после представе. То нам је био 
младалачки сан – да играмо 
представу због које ћемо бити 
похапшени. Не само због политичких 
разлога него и због театарског 
начина рада и организовања. Сада 
знам да смо претеривали. Мада и 
данас верујем да је позоришни чин 
врста завере. Завере те групе људи 
који спремају представу. У ту заверу 
морамо да верујемо и да “гинемо” за 
те идеје о којима говоримо ако хоћемо 
успешну представу.

О ве године Стеријино позорје и Дани комедије у 
Јагодини наградама за животно дело и изузетан 
допринос позоришној уметности славе дело глум

ца Предрага Ејдуса. У пола века дугој каријери Пеца 
је у позоришту одиграо око 170 улога – интелектуалце 
и бунтовнике, класику и савремене драме... Опробао 
се у свим жанровима, но комедија је за њега врхунац 
глумачког умећа. “Комедија је тајна и за глумца, вео-
ма тежак жанр који за успех, поред бриљантног текста, 
талента и паметне режије, захтева велики осећај ме-
ре. Или, што би Кир Јања рекао, ‘Све сос мера па чеш 
дођиш до велика слава’”.

Када је о комедији реч, Ејдусова каријера је у зна-
ку Стеријиног Кир Јање. Ову улогу у представи коју је 
режирао Егон Савин на сцени Народног позоришта у 
Београду, Ејдус игра пуних 25 година, што је својевр-
стан феномен.

Верује да “чиста комедија” не постоји, она увек 
садржи и трагично и трагикомично: “Мене је у коме-
дији увек занимало баш то, та трагикомичност. Јер, 
такав је, у суштини и живот – трагикомичан.”
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ПРЕДРАГ ПЕЦА ЕЈДУС

Р ођен 24. јула 1947. у Београду, од оца Јевреји-
на и мајке Српкиње. Завршио 14. београд-
ску гимназију, дипломирао глуму 1972. на 

Академији за позориште, филм, радио и теле-
визију, у класи професора Миленка Маричића. 
Био је члан аматерског позоришта Дадов од 1962. 
до 1968, члан Драме Народног позоришта Бео-
град постао је одмах након што је дипломирао 
1972, и ту је остао до 1993, када је са Светланом 
Бојковић и Предрагом Микијем Манојловићем, 
у знак протеста због доласка Александра Берче-
ка на место управника позоришта, напустио овај 
театар. Пре тога је био в. д. управник Народног 
позоришта. У Југословенско драмско позориште 
прешао је 1993, а од 2001. је ванредни професор 
глуме на Академији уметности “Браћа Карић”. 
У звање редовног професора на предмету Глума 
изабран је 2006.

Био је председник Удружења драмских 
уметника Србије од 1985. до 1989.

У позориштима широм некадашње Југосла-
вије – у Београду, Новом Саду, Суботици, Загребу, 
у Немачкој, Француској, Канади, САД, Мађарској, 
Швајцарској – одиграо је 170 драмских улога. 
Снимио је више од 50 филмова, телевизијских 
драма и серија. У његове антологијске позоришне 
улоге убрајају се ликови Осипа Мандељштама, 
Јоакима Вујића, Кнеза Мишкина, Франца Кафке, 
Наполеона, Бориса Годунова, Исака Бабеља, Пор-
фирија Петровича, Кир Јање, Лазе Дунђерског... 
Играо је у представама Фауст 1 и Фауст 2, Кир 
Јања, Господа Глембајеви, Млетачки трговац, Су-
пермаркет, Скуп... Представа Кир Јања, у којој 
глуми насловну улогу, 2017. године прославила 
је 25 година извођења.

Предраг Ејдус, фото: Лука Шарац
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За плодан и предан рад Ејдус је добио прегршт 
награда, међу којима и Стеријину и Награду “Добри-
чин прстен”. Награде је добијао и ишао даље. Каже, 
“Позориште је ефемерна ствар. Као глумац постојите 
само док играте.”

“ЦРНА ОВЦА”

Да овај разговор започнемо од самог почетка. Рође‑
ни сте у породици лекара и инжењера. Како сте се 
одлучили за глуму?

Чињеница је да сам “црна овца” у фамилији. Моји 
баба и деда били су први зубни лекари у Београду. До-
селили су се у ове крајеве 1909. из Летоније. Фамилија 
Ејдус је морала да емигрира због антисемитског пог-
рома. Преко Мађарске стигли су у Београд. Моје тет-
ке по мајци и по оцу биле су лекари. Отац ми је био 
грађевински инжењер. Студирао је у Нансију, у Фран-
цуској, и радио је по целом свету. Једна од мојих сес-
тара је геолог, друга такође инжењер. За породицу је 
било велико изненађење када сам се одлучио за глуму. 
И, премда сам био на природноматематичком сме-
ру у 14. београдској гимназији, у то доба једној међу 
најстрожијим у Београду, ипак сам се одлучио за глуму.

Како је то с глумом почело?

На великом одмору пришла ми је једна од тада 
најзгоднијих девојака у Београду – Светлана Бојко-
вић и позвала ме да учествујем у неком рециталу. Био 
сам изненађен. А када је још рекла да, кад год имамо 
пробе не морамо на наставу, одмах сам пристао. Тако 
је почело. Победили смо на фестивалу на којем је био 
изведен тај рецитал. Говорили смо стихове индијског 
песника Тагоре. Тада су у жирију били руководиоци 
Дадова и позвали нас да се придружимо овом омладин-
ском позоришту. Када сам ушао у позориште и почео 
да учим глуму, мени се живот потпуно променио. Сва 
дотадашња интересовања отишла су у други план. Та-
ко да сам већ у трећем разреду гимназије знао да ћу 

да студирам глуму. Примљен сам у класу професора 
Миленка Маричића.

Како сте почели професионални ангажман? 

Био сам стипендиста Савременог позоришта, 
данас Београдског драмског. Одмах након дипломи-
рања, на позив Велимира Лукића, почео сам да радим 
у Народном позоришту. Добијао сам, на почетку, улоге 
несхваћених интелектуалаца, бунтовника, песника… 
Четири, пет година је то трајало. А онда сам у режији 
Оливера Викторовића, у представи Убише књаза, играо 
лик Блазнавца. То није била комична улога, напротив, 
али редитељ и ја видели смо да ту има и нечег комич-
ног, па смо мало карикирали његов карактер. Био је то 
трагикомичан лик. За ту улогу добио сам добре крити-
ке и тако је започет процес мог ослобађања – у свим 
правцима. Затим је у моју каријеру ушла Вида Огње-
новић. Дала ми је улогу Јоакима Вујића у представи 
Како засмејати господара. Била је то веома тешка, за-
хтевна улога. Свашта смо ту испробавали. Вида је би-
ла веома строга, на пробама ми није дала да станем; 
по шест сати смо, без паузе, пробали до саме премије-
ре. Веома смо волели ту представу. И публика и ми. 
Данас мислим да је то једна од мојих најбољих улога.

“СВЕ СОС МЕРА ПА ЧЕШ ДОЂИШ  
ДО ВЕЛИКА СЛАВА”

Кир Јања је улога која је обележила Вашу каријеру. 
Пуних 25 година је на репертоару Народног позо‑
ришта, за њу сте добили Стеријину награду. У чему 
је тајна вашег тумачења Кир Јање?

Радио сам велики број представа са Егоном Сави-
ном, и доста тих представа дуго су биле на репертоару. 
Рецимо, играо сам Порфирија Петровича у Злочину и 
казни 18 година, Шајлока у Млетачком трговцу 14, а 
Кир Јању 25 година. Егон ме је позвао да одиграм ову 
улогу, а њу су, до тада, увек играли старији глумци, 
бардови комедије. Био сам млад, у време премијере 
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имао сам мање од педесет година. Сада сам 25 година 
старији и још увек све добро функционише. Суштина 
наше представе није била у Јањиним годинама. Запра-
во је Егонов редитељски концепт одржао ту представу 
тако дуго на репертоару.

Какав је то концепт?

Егон је открио нешто што нико до тада није ус-
пео да открије – Кир Јања је странац и то странац ко-
га сви хоће да опљачкају. Од тамо неког општинског 
чиновника, до жене и ћерке. Ти дукати које он има и 
то “чекмеџе” нису део његове карактерологије у смис-
лу да је он тврдица тек тако, из чиста мира; тврдичлук 
није део његовог карактера, него је та црта временом 
постала део његовог идентитета. Без пара које је при-
нуђен да крије, он је нико и ништа. Тако се на крају 
комада и догоди: опљачкају га и шта он да ради? Мора 
да оде из те средине. То није написао Стерија, али ми 
смо то тако протумачили. Не заборавите да је предста-
ва рађена 1992. године, када су људи масовно одлази-
ли одавде, бивали су опљачкани или су протеривани... 
Баш то се дешавало на читавом простору некадашње 
Југославије. Тако да је ово тумачење било тачно. И, 
нажалост, још увек је актуелно.

Шта памтите као реакцију публике на Кир Јању?

Сећам се да је Бата Стојковић дошао на једну 
представу, то никад нећу заборавити, дошао је у гар-
деробу, театрално клекнуо испред мене и почео да ми 
љуби руку. Велики Бата Стојковић! Рекао је, “Мали, иг-
раш ово генијално!” Мени је било непријатно, зовем 
га на пиће и одосмо у бифе. После петог пића Бата ће 
иронично: “Је ли, да те питам нешто, шта ви Јевреји 
хоћете да кажете овим крајем представе? И шта вам 
значи такав завршетак Кир Јање? Немој ти мени, ви ту 
нешто против Срба имате?” Смејао сам му се и гово-
рио, “Иди дођавола, Бато!”.

КАДА ЧЕКМЕџЕ ПОСТАНЕ ОРМАР

Језик којим говорите као Кир Јања специфичан је и 
Ви га изговарате маестрално. Какав је то био рад?

Месец и по дана пре проба радио сам на језику 
са лектором Радованом Рацом Кнежевићем. Он ме је 
сјајно припремио. Језик којим је Стерија написао Кир 
Јању је, наводно, била имитација језика којим је гово-
рио његов отац. Ништа ми нисмо импровизовали, то 
је све аутентично. Раца је знао све – акценте, дужине, 

Гордана Ђурђевиђ и Предраг Ејдус у представи Ујкин Сан, фото: Б. Лучић
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значење, сентенце и мудрости. Све је тачно! У Грчкој 
сам проверавао неке речи. Питали су ме тамо откуд ја 
то знам, јер то ни Грци данас не знају – сентенца “дуг 
је зао друг”, на пример. На том и таквом језику смо 
темељито радили, јер то је основа ове представе, тек 
после долази све друго.

Шта још?

Морам да истакнем генијалну идеју сценографа 
Герослава Зарића. То “чекмеџе” у којем Кир Јања чу-
ва паре, обично је постављено на просценијум. Гера је, 

међутим, неправио ормар који чудесно “ради”, који је 
на сцени постао – све, и који визуално делује помало 
магритовски надреално. И играчки и визуално има за-
нимљиво значење. Представа још јако добро “стоји” и 
публика је воли. Тако сам пуних 25 година Кир Јања. 
Само је Нада Блам са мном од почетка у подели. Сви 
остали су се из разних разлога мењали.

Још увек много радите?

Од петнаест представа у којима тренутно играм, 
осам или девет трају више од 10 година. Тако да старе 

Предраг Ејдус, фото: Марко Ђоковић



135 >

представе остају, нове долазе... И прошла сезона била 
је успешна – улога у представи Иванов, у режији Тање 
Мандић Ригонат, затим изузетно остварење и у пред-
стави Тако је ако вам се тако чини, у режији Јагоша 
Марковића. Имао сам и гостовање у Дубровнику, на 
Дубровачким љетњим играма сам играо Игњаца Глем-
баја. По други пут. Већ сам тог Крлежиног јунака иг-
рао у Српском народном позоришту, такође у режији 
Егона Савина. Златко Свибен, редитељ у Хрватској, то 
није знао и био је одушевљен када сам му рекао. Ра-
дио сам дивно са колегама из Хрватске и добио сјајне 
критике. Имао сам успешну сезону. За кратко време 
добио сам две велике награде – на Данима комедије 
за животно дело и Стеријину награду за нарочите за-
слуге. Ето, баш ме је “кренуло”.

ПОЗОРИШТЕ ЈЕ ЗАВЕРА

Радили сте скоро у свим значајним позоришним ин‑
ституцијама, али и у ванинституционалним трупама 
и пројектима. Зашто Вам је ангажман у неинститу‑
ционалним трупама важан?

Било ми је то важно од самог старта. Још као ама-
тери у Дадову, живели смо полупрофесионално. Наши 
снови били су да Дадов једног дана постане професио-
нално позориште. Уосталом, све чињенице говориле 
су у ту корист. Ниво представа које смо правили, тек-
стови које смо играли и људи који су са нама радили, 
водили су ка томе. Ја сам већ са 16 година са Дадовом 
био на шестомесечној турнеји. Били смо на великом 
студентском фестивалу у Ерлангену и – победили смо 
на том фестивалу. Ишли смо затим у Нанси, Монте 
Карло, па на Хвар, на велики југословенски фестивал 
аматерских позоришта. И ту смо победили! Са Хвара 
смо путовали у Загреб, на Интернационални фестивал 
студентских казалишта, који је био нека врста прете-
че Битефа. Сматрали смо да позориште мора да буде 
субверзивно. Сањали смо да будемо ухапшени после 
представе. То нам је био младалачки сан – да играмо 

представу због које ћемо бити похапшени. Не само због 
политичких разлога него и због театарског начина рада 
и организовања. Сада знам да смо претеривали. Мада и 
данас верујем да је позоришни чин врста завере. Заве-
ре те групе људи који спремају представу. У ту заверу 
морамо да верујемо и да “гинемо” за те идеје о којима 
говоримо ако хоћемо успешну представу.

И? Када сте ушли у професионалне воде наставили 
сте да радите ван институција?

Направили смо у Студентском културном центру 
“Позориште под разно”. Влада Јевтовић, који је био про-
фесор на Академији, пратио је шта пишу млади драма-
турзи и доносио нам комаде. Правили смо представе у 
сарадњи с писцима, редитељима и, наравно, нама гл-
умцима. Комад Савременик имао је успеха, играли су 
Мики Манојловић, Лаза Ристовски, Дара Џокић, Влада 
Јевтовић и ја. У комаду се говорило о младим људима, 
студентима, који раде за неке капиталисте у Европи. 
Видео нас је Влада Стаменковић, тадашњи селектор 
Стеријиног позорја и позвао да учествујемо на Фести-
валу. Било је то прво ванинституционално позориште 
које се појавило на Позорју. Веома смо добро прошли. 
То је за мене битан део каријере. Касније смо са Ацом 
Поповићем, Егоном и Секом Саблић направили “Култ 
театар” и играли хит представу Тамна је ноћ, али и још 
неколико њих. Све то је било, нажалост, кратког даха 
јер није било никакве подршке. Држава мора да подр-
жи такве иницијативе. А она то код нас не ради.

ПЕДАГОГИЈА – НАЈКОМПЛИКОВАНИЈИ  
И НАЈТЕЖИ ДЕО КАРИЈЕРЕ

Бавите се и педагошким радом. Један сте од оснивача 
Академије уметности. Какво је то искуство?

То је приватна иницијатива. Ми, професори, пре-
давачи који смо ту радили, тражили смо да студенти 
имају све предмете као што је то случај на државном 
факултету. Врло амбициозно сам ушао у то. Извео сам 
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четири генерације. Најкомпликованији и најтежи део 
каријере био је педагошки рад. Јако сам озбиљно схва-
тио тај посао. Сваки студент је прича за себе, и то увек 
морате имати на уму. Учио сам их да је глума стални 
ход по танкој црвеној линији. Иначе мислим да је глу-
ма еквилибристика где непрестано мораш имати на 
уму шта је горе, шта доле, где су лево и десно, уз кон-
стантну велику концентрацију да не паднеш. Ако пад-
неш лево – идеш у психијатријске проблеме, ако пад-
неш десно – упадаш у дилетантске форме. Изузетно 
је важно да млади људи, који се први пут суочавају са 
тим занатом, то науче. Када почну да копају по себи, 
могу да нађу опасне ствари, могу да дођу до озбиљ-
них неспоразума са собом и околином. Зато сам био 
против тога да примају студенте млађе од 18 година, 
у супротном то може бити веома опасно и контрапро-
дуктивно, о каквом год дару да је реч. Нажалост, нема 
их много који су успели. Није лако младим људима, 
с обзиром на околности у нашим позориштима. Али, 
ипак их има. Увек сам говорио да им је боље, када за-
врше факултет, да не седе беспослени у Београду, него 
да иду у професионална позоришта у унутрашњости. 
Многи су ме послушали. Чак четири моја студента су у 
Кикинди, има их Крагујевцу, Новом Саду. Озбиљни су 
профсионалци, воле свој посао и здушно га раде. Учио 
сам их занату, али и етичком односу према позоришту, 
а то се код нас данас изгубило. Има много неетичких 
потеза колега који су се занели и мисле да од њих све 
почиње, који би срушили и пројекат и позориште са-
мо зарад својих амбиција.

Глумце памте и по анегдотама?

Пре свега треба знати да у анегдотама увек има 
додавања. Било је, током моје каријере, много ане-
гдота. Највише са Јосифом Татићем – Талетом. Он је 
био легенда и човек анегдота. Ево једне. Враћамо се 
из Аустралије, са турнеје Шовинистичке фарсе, летимо 
24 часа. Као да смо у концентрационом логору – не-
ма пића ни пушења…Тале већ прави први гаф – пуши 
у тоалету. Покрио је, наравно, аларм пластичном ча-
шом, коју је уклонио када је изашао. Но, за њим у то-
алет улази неки несрећни Кинез, и чим је закорачио 
у минијатурну кабину, зачуо се аларм и одмах се ком-
плетно летачко особље сјатило и навалило на Кинеза, 
који никако није могао да објасни да није он пушио. 
Тале је за то време, као, заспао.

Тачно је, глумце више памте по анегдотама, него 
по улогама. То је потпуно погрешно. Има глумаца који 
нису били бог зна какви глумци, али били су духовити 
људи и за њима је остало много анегдота. Елем, једном 
приликом нашао сам се у Атељеу 212. Био сам “под 
околностима”, попио сам више него што треба. Пос-
вађао сам се с неким младим глумцем, потукли смо 
се тако да су нас једва раздвојили. Сутрадан, у подне, 
долазим у позориште и срећем тог истог глумца који 
се срдачно поздравља са мном. Питам га шта је то било 
синоћ, а он ће: “Шта те брига, ушли смо у анегдоту”. 
Ипак, више бих волео да ме памте по улогама.
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В елики позоришни мислилац и делатник Милан 
Ђоковић, тестаментарном књигом Дневник уп-
равника позоришта, оставио је трајни документ 

о позоришном животу Титове Југославије за период 
који се сматра “Перикловим добом” у култури. У пи-
сању дневника водио се принципом да треба забеле-
жити, отворено изнети право стање, ситуацију и одно-
се, који могу послужити каснијим истраживачима за 
реконструкцију и анализу тог периода. Иако убеђени 
левичар, искрени подржавалац тадашњег система, у 
радовима се држао принципа истинитости, без глазуре, 
политикантства, глорификације режима и времена, те 
су његови прикази често отворена критика тадашњег 
стања и односа у друштву, премда му то није била ос-
новна намера. Писао је тако да се из његових дела може 
реконструисати, како он каже, “једно раздобље”. Овај 
пут то је почетак треће трећине XX века.

Ово сложено дело садржи изузетно квалитетно 
обрађене друштвене области које третирају шире позо-
риште и културу уопште, тако да поседује више слоје-
ва који се могу посебно обрађивати. Изнета констата-
ција може се лако потврдити и илустровати цитатима 
и инсертима изнесеним у овом занимљивом штиву.

Та сложеност може се анализирати кроз преглед 
нивоа третираних у делу. Најзаступљеније теме могу 
се анализирати са социолошког и културолошког ста-
новишта. То гледиште очекује се од провереног и по-
тврђеног истраживача стања у друштву и култури нашег 
народа. Сасвим је примерено да се бави и најједностав-
нијом анализом процента грађана који посећују позо-
риште, те прегледом социјалне и образовне структуре 
публике и сл. У анализама су наведени валидни подаци 
прожети изузетном стручном обрадом и квалитетним 
закључцима. То је објективна и искрена валоризација 
стања, драгоцена за каснија истраживања. Нажалост, 
и поред благонаклоног односа и искрености, зарад ис-
тине аутор износи и овакав став: “Примитивци, мало-
грађани, они са најмањим захтевима дају тон Београ-
ду. То ће бити фамозни “процес” да се, кроз један век, 

Пише > Милован Здравковић

Сведок времена

Милан Ђоковић
ДНЕВНИК УПРАВНИКА ПОЗОРИШТА
Фондација Милан Ђоковић, Београд 2016.
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извучемо из блата, или ће нас још више заглибити у 
блато” (стр. 172).

Старом свестраном позориштнику с искуством 
и знањем, није било тешко да валоризује позоришни 
живот тог периода театролошким методама. Он се у 
тој области потврдио и у ранијим делима. Но, овом 
приређивачу посебно су занимљиви његови прикази 
који нису били права тема овог дела тј. до њих се до-
лази посредном анализом, која се скоро чита и између 
редова. Ево неких области:

УТИЦАЈ САМОУПРАВљАЊА НА РАД ПОЗОРИШТА

Владајући систем времена које третира овај Днев-
ник је “социјалистичко радничко самоуправљање”. Сис-
тем који је вредновао друштво делећи га на “радничку 
класу” и “поштену интелигенцију”. Тај компликовани 
бирократски систем био је погубан за уметничке ин-
ституције, што Ђоковић у свом делу, без лоших наме-
ра, посебно доказује. Требало је бити изузетно вешт 
стручњак и човек широких назора и погледа, надасве 
толеранције, да би се успешно водио колектив. То је 
било много теже у руковођењу позориштем. У то вре-
ме, на позориште су, сем доминантног Савеза кому-
ниста, политички утицали Социјалистички савез рад-
ног народа и Савез синдиката. Институционално то су 
били и Министарство културе, Самоуправне интерес-
не заједнице, Културнопросветна заједница. Посебан 
утицај имала су одговарајућа тела Савезног извршног 
већа, Републичког извршног већа, Градске скупштине 
Београда. А тек у позоришту – Основна организација 
Савеза комуниста, Основна организација синдиката, 
Управни одбор, Уметнички савет, Збор радних људи, 
Раднички савет, Самоуправна радничка контрола, 
разне комисије и сл. Свака одлука морала је да прође 
одређену компликовану процедуру, независно од струч-
не и уметничке вредности. Сва ова тела давала су своје 
ставове и самим тим утицала на коначне одлуке које 
су морале да се спроводе у пракси, што је била вели-
ка сметња у уметничком раду и развоју позоришта. 

Ова мрежа друштвених организација, основана, 
с тадашњим утопистичким циљем, ради квалитетнијег 
рада и резултата, више је у тој својеврсној запретености 
– одмагала. Ђоковић је у својој искрености врло реал-
но и сурово описао ово стање:

“У 10 је почео састанак партијске организације. 
Према одлуци на прошлом састанку, чланови показују 
исте оне слабости – недовољно осећање одговорнос-
ти у раду и низак степен дисциплине – који се мани-
фестују у читавом колективу; самоуправљање је дало 
могућност, оно се не спутава, али самоуправљачи не 
показују довољно интересовања да утичу на послове 
у кући; критизерство узима маха и квари атмосферу, 
па се зато многе иницијативе, корисне за целину, спо-
ро доводе до обавезе и траљаво извршавају” (стр. 416).

Оваквих примера је безброј – као синоним овак-
вог стања може да послужи једна сажета мисао: “За-
бављачкоповршна и импровизаторска, лезилебуда
теједем клима, ваљда, неутралише осећање муке што 
нам духовни хоризонти нису ведрији” (стр. 413).

 На крају још жешћа констатација: “Ово није време 
великих идеја, него време ситних интереса” (стр. 467).

МУКЕ С МАТЕРИЈАЛНИМ СТАЊЕМ

И поред тога што је као левичар подржавао сис-
тем и ревносно му служио, овај велики позоришни 
прегалац у Дневнику већи део посвећује мукама у об-
ласти финансирања. Уместо да се бави ангажовањем 
за добар репертоар позоришта, већи део радног вре-
мена проводио је у кабинетима партијских и држав-
них функционера, у канцеларијама директора банака 
и великих социјалистичких фирми, на седницама са-
моуправних органа позоришта. Но, проблем финан-
сирања висио му је над главом као “Дамоклов мач”. 
Ево неких примера:

12. 5. 1972.

“... чујем да делегација, с Маријом Црнобори, која 
је ишла у фабрику хартије поводом обећања хартије 
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за споменицу (поводом 25годишњице ЈДПа, прим. 
аутора) као поклон, није наишла на оно што је очеки-
вано. Фабрика је запала у тешкоће и обећавају 50% 
попуста. Добро.”

Јозо Лауренчић, велики глумац предратне и после-
ратне Југославије, каријеру је завршио у Југословен-
ском драмском позоришту, где је био и управник. Но, 
умро је средином 1972. Ђоковић у Дневнику сведочи да 
се то десило у време беспарице, позориште није има-
ло финансијска средства за трошкове сахране и гроб-
ницу, те је велики југословенски глумац кремиран “о 
државном трошку”. 

УТИЦАЈ ПОЛИТИКЕ НА РАД ПОЗОРИШТА

Описујући послове и обавезе управника позо-
ришта кроз конкретне догађаје у којима је био непо-
средан актер, Ђоковић исноси процесе и поступке који 
су били обавезни у пословима планирања и реализо-
вања активности у позоришту. Била је потребна изу-
зетна вештина пливања у арогантном бирократизова-
ном друштву ван позоришта, а висока толеранција и 
способност ношења са сујетама правих и набеђених 
глумачких звезда, примадона без потке и искомпле-
ксираних мајстора самоуправљача. Сваки сусрет са 
друговима из друштвених форума био је сусрет неиз-
весности, а свако учешће у самоуправним телима по-
зоришта одликовало се бурним током, скоро увек на 
граници конфликта, понекад и физичког обрачуна. 
Претходни управник Мирослав Беловић је, након по-
днесене оставке, завршио у болници због стреса који 
је узроковало управничко место. 

Да је политика често кројила судбину и уметнич-
ку каријеру појединца, па и даровитог уметника, по-
казује случај Љубише Ристића, српског и југословенс-
ког редитеља. У Ђоковићевом Дневнику, разрешена је 
деценијска дилема о Ристићевој каријери. Он је 1971. 
у Југословенском драмском режирао Бубу у уху Жоржа 
Фејдоа, која је постала хит, омиљена код публике. Ло-
гично је било да овај, тада млади редитељ, добије нову 

шансу. Нажалост то се није догодило. Дуго се спеку-
лисао разлог. Млад, амбициозан, талентован, успешан 
редитељ, син генерала (у то време врло важна чиње-
ница), а нема шансе? Ђоковић је желео да Ристићу, за 
чију се представу тражила карта више, понуди режију 
Крлежиног Вучјака. Ево његових речи:

“... Далеко је сложеније питање Љубише Ристића 
и његове режије Вучјака. Ристић је млад редитељ и ја 
сам хтео да му пружим нову шансу. Међутим, оспо-
равају га и уметнички (неки) и – политички. Добио 
сам, преко секретара Основне организације СК Љубе 
Богдановића, писмено уверење у којем су из ЦК на-
бројани његови грехови. Желео бих да му залетања 
између 1968–1972. не угрозе каријеру (...) Састанак 
ООСК почео је у 16,30 часова. Случај Љубише Ристића. 
Организација му, за Вучјака, ускраћује поверење и са 
идејне и са уметничке стране.”

Ристићев грех је у томе што је био у тиму Лазара 
Стојановића у припреми и снимању филма Пластични 
Исус, који је у оно време уздрмао политичку и култур-
ну јавност, после чега су настале политичке чистке у 
оквиру којих су неки завршили и у затвору.

О ПУБЛИЦИ

Разматрајући културни ниво публике, Ђоковић је 
често критиковао друштвено стање које је фаворизова-
ло естраду и кич, критикујући – да се више простора у 
медијима посвећује Лепи Лукић, естрадној певачици, 
но првацима уметности. Ево његовог кратког, бритког 
и не баш оптимистичног скенирања публике: “...ши-
рока публика, што значи самоуверени малограђанин, 
појединац танкога знања и непоузданих критеријума, 
па, због тога, врло халапљив на све што се лако гута и 
без тешкоћа вари. То су они који увек ‘више воле‘ ко-
медију у позоришту, јер априорно у уметности виде 
забаву, односно шансу да се растерете од својих сва-
кодневних брига усмерених на решавање проблема 
своје кућице и своје баштице. Уметност се не може 
демократизовати у овом нашем стању духова ни за бу-
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дућих пет деценија, чак и без рата. Уметност ће и даље 
припадати одабранима” (стр. 470).

О ГЛУМЦИМА

Ђоковић је изузетно ценио глумце. Сав свој радни 
век посветио је углавном њима. За њих је писао драме, 
о њима је писао критике и приказе, уређивао часописе 
и писао монографије о врхунским уметницима. Слу-
жио им је свим својим бићем. Нажалост, много пута 
су му задавали велике главобоље. Најчешћи сукоби у 
позоришту дешавали су се и дешавају се из сујете и ин-
тереса. Често се због интереса стварају кланови, чији 
сукоби страшно оптерећују текући рад позоришта. Као 
пример такве сутуације ево цитата из књиге: “У позо-
ришту осећам, и чујем, размимоилажења постоје. Та-
бори Љуба Тадић с једне стране, и Стево Жигон с дру-
ге, могу да буду опасни управо у овој сезони, јубилар-
ној. Љуба је жесток, а Жигон лукав. Глумци се – не сви, 
већина је, ипак, ако се не варам паметна – глумци се 
многи опредељују тамо где верују да им је интерес.”

Својом безграничном толеранцијом, топлим и 
смиреним речима, поткрепљеним аргументима, с 
пажљиво одабраним чињеницама, успевао је да смири 
ситуацију, те готово из хаоса атмосферу да претвори 
у креативну хармонију. За то је било потребно велико 
стрпљење и ауторитет, који је створен ерудицијом и 
искуством. Но, сам је говорио да му треба пуно жива-
ца, које је често смиривао седативима и тиме, донекле, 
чувао своје већ начето срце.

КАДРОВСКЕ КУХИЊЕ

Постоји неписано правило које је функциониса-
ло и фунционише и данас у нашој средини. Назива се 
“кадровска кухиња”. У питању су интересне групе, или 
кланови, који су најчешће ван позоришта. У тим “ку-
хињама” праве се одређене кадровске комбинаторике, 
које се касније верификују у одговарајућем државном 
органу, Влади или Министарству културе. Сматрало 
се да је 70их година прошлог века тај центар била 
позната кафана “Мадера”. Ђоковић је у свим структу-
рама имао благонаклоне људе који су га дискретно и 
добронамерно обавештавали о текућим мешетарењи-
ма тих “кухиња”. Редовни представник позориштника 
у овом друштву био је глумачки великан Љуба Тадић. 
Срећом, Ђоковић није био на нишану специјалних кла-
нова. Заштиту је имао у ауторитету стеченом поште-
ним радом и резултатима тог рада. 

Посебно треба анализирати његово приказивање 
стања у Југославији, карактере међунационалних од-
носа, сарадњу позоришта, те његово плодотворно ан-
гажовање уз рад у матичном позоришту – у телима и 
органима разних институција, организација и манифе-
стација у којима је остављао дубок и квалитетан траг 
и плодоносне резултате.

Као закључак могу да послуже две његове, можда 
и опречне мисли: “А човек који се бави позориштем 
увек, у размишљању о свему, мора да се сети оног Шекс-
пировог: Цео свет је позорница.” Или, “С позориштем 
се увек неко игра, неко моћнији од њега, кроји му и 
капу и судбину и историју” (стр. 412).
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Н а различите начине могуће је сведочити о КПГТу, 
пројекту чије је име акроним почетних слова ре-
чи које на четири језика значе исто – казалиште, 

позориште, гледалишче, театар, о феномену заснова-
ном на афирмацији јединственог културног простора 
дефинисаног историјом и различитим елементима кул-
турне традиције народа некадашње Југославије. Неке 
од њих је иницирао тематски број “Сцене”1) посвећен 
најистакнутијој личности овог “културнополитичког 
пројекта”, редитељу Љубиши Ристићу2). У широј јав-
ности суштина КПГТа, његови уметнички и други до-
мети, најчешће су сагледавани у дневнополитичком 
контексту или светлу несређених односа у нашем те-
атру, дакле површно и мимо уметничког и теоријског 
дискурса, но неке од представа КПГТа, герилски на-
чин функционисања и мрежа фестивала које је КПГТ 
организовао, незаобилазан су репер за процену југо-
словенског театра.

Лазар Јованов се у својој књизи фокусира на про-
цес којим је КПГТ утицао на преобликовање града, по-
лиса. За Ристића је својевремено речено да му само 
треба дати адекватну полугу и он ће померити свет. 
Премда се ова констатација односила на Ристићев 
редитељски ангажман, најчешће је била тумачена у 
светлу његовог друштвеног и политичког ангажмана. 
Истина је, међутим, да Ристић никада није покушавао 
да позориштем промени свет. Но, узалуд су му биле 
све тврдње и објашњења; он ће упорно бити сврставан 
међу редитеље тзв. политичког позоришта. Његов на-
ум је да уз помоћ театра мења извесне елементе ствар-
ности, понајпре да утиче на свест гледалаца, да кроз 
позоришну праксу поставља питања која се односе на 
суштину позоришта. Занимало га је како театар функ-
ционише у најширем друштвеном контексту.

1) “Сцена”, бр. 4 (уредница Даринка Николић), Стеријино позорје, 
Нови Сад 2006.

2) Индикативан је и наслов овог темата “Сцене” који гласи Deleted 
From Memory.
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Целовит поглед  
на феномен КПГТ-а

Лазар Јованов, ГРАД ТЕАТАР КПГТ 
– Позориште и интегративна културна политика
Стеријино позорје, Нови Сад 2016.
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Пратећи линије које воде од Брехта и Пискатора, 
представника руског уметничког експеримента (наро-
чито оних који су се бавили ликовном уметношћу), до 
театарске авангарде из средине прошлог века, Ристић 
је са сарадницима, пре свега са Надом Кокотовић, 
систематски афирмисао идеју дубинског преоблико-
вања театра као уметности која активно кореспонди-
ра с конкретним друштвеним околностима. Најеви-
дентнији облик овог преобликовања везан је за прос-
торе у којима настају и бивају извођене представе, а 
најинтензивнији утицај овако успостављене театарске 
естетике манифестовао се на плану на којем простор 
за позориште није сводив на пуки амбијент у којем се 
представа игра. Био је то, показаће се, простор поли-
са, града као појма у којем је садржан низ елемената 
који на најширем плану дефинишу социјалну, кул-
турну, уметничку, психолошку, филозофску димен-
зију оних којима се позориште обраћа. Отуда и идеја 
Града театра. Ристић и његови саборци су ову идеју на 
различите начине практично афирмисали од почета-
ка каријера, но први Град театар постаће Суботица, и 
то у часу када Ристић и Кокотовићева долазе на чело 
тамошњег Народног позоришта Nepsinhaz.

Претходно прецизно одређујући методолошка по-
лазишта и дефинишући шири историјски и конкретни 
друштвени контекст у којем је настао пројекат КПГТ, 
али и објашњавајући индивидуалне уметничке пози-
ције аутора, Јованов детаљно анализира све сегменте 
“суботичке фазе” КПГТа и нарочиту пажњу посвећује 
Мадач каментарима, једној од кључних представа овог 
пројекта.

За Јовановљев приступ карактеристична је мул-
тидисциплинарност, што је и најадекватнији приступ 
овом феномену. Од аутора књиге се и могла очекивати 
мултидисциплинарност, јер он предаје Менаџмент у 
култури и Културну политику, бави се научним истра-
живањем, али је и дипломирани глумац који активно 
игра у неколико театара. Није без значаја и податак да 

је, како сам наглашава, позоришно стасавао код Љуби-
ше Ристића, кога сматра театарским гуруом.

Сагледавајући феномен града театра као соци-
окултурни капитал одређене заједнице, Јованов за-
кључује да овако успостављени модел функциони-
сања театра потенцијално омогућава успостављање 
“међународне и међусекторске сарадње и комуника-
ције”, отвара простор за “валоризацију креативног по-
тенцијала” конкретног културног наслеђа, али и “по-
већање нивоа и квалитета уметничке продукције”, те 
обезбеђује равномерни развој културе. Овако конци-
пиран модел града театра подразумева афирмацију 
разноликости култура, на чему су Ристић и његови са-
борци одувек инсистирали, али су се коцкице најбоље 
склопиле у мултикултурној Суботици, те је отуда баш 
у овом граду постало могуће максимално реализова-
ти све аспекте предвиђеног и унапред планираног сед-
могодишњег пројекта уметничког развоја тамошњег 
позоришта. Предуслов је било фузионисање српске и 
мађарске драме, стварање јединственог ансамбла који 
је представе играо на српскохрватском, македонском, 
мађарском, енглеском, француском, немачком... а ре-
зултат су биле и суботичке летње театарске манифе-
стације Шекспир, Молијер, YU и Киш фест, Балкан-
ске трагедије, но и ширење позоришнофестивалског 
концепта у Београд, Будву, Котор, Сарајево, Скопље, 
Ниш... Јованов наводи одјеке свих ових фестивала и 
многобројних гостовања. Суботица тада бива уписана 
на европску и светску театарску мапу, а град почиње 
свакодневно да живи свој театар. Социјалнокултурни 
потенцијали, које су Ристић и сарадници с разлогом 
препознали у Суботици, дали су резултате који се по-
клапају са оним што ће доцније дефинисати теорија, 
а није нимало случајно што се то догодило управо у 
Југославији, у граду мултикултурне, вишенационалне 
и мултиконфесионалне традиције.

Поједини појмови, као што су “герила маркетинг”, 
“истраживање театарске публике”, “умрежавање”, “јав-
ноприватно партнерство” или “креативне индустрије”, 
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па и они театролошке провенијенције, попут “амбијен-
талног позоришта”, “полиса преобликованог театром”, 
данас често коришћени најразличитијим поводима, у 
Јовановљевој књизи, управо благодарећи примерима 
из праксе КПГТа, постају опипљиви и добијају нови 
смисао. Овде они имају смисао аргумената који све-
доче о освешћености аутора пројекта, њиховом креа-
тивном приступу театру, о њиховој утемељености, но 
ови примери и начин на који аутор указује на њихово 
практично функционисање, казују да је КПГТ џинов
ским корацима ходио испред свог времена, пробијајући 
границе између позоришта и социјалних аспеката у 
оквиру којег театар постоји и дејствује.

Оно, дакле, што је нарочито у последње време 
увелико део теоријског дискурса савременог менаџмен-
та, у књизи Град театар КПГТ добија конкретизацију 
али и потврду креативности и смелости аутора пројек-
та. Не треба сметнути с ума времена у којима су на-
стајали градови театри које су осмишљавали и реали-
зовали Ристић и Кокотовићева са сарадницима. Овде 
се мисли на уистину дубински преображај Суботице 
која је, поставши театар, почела да зрачи у Југосла-
вији. Позоришна енергија се из Суботице преливала у 
Будву (Град театар Будва) и Котор (Котор арт), али и у 
делове Београда, Љубљане, Скопља, Ниша, Сарајева...

Ако су се досадашњи подаци о КПГТу, не рачу-
најући програмске текстове, манифесте, саопштења и 
интервјуе аутора пројекта, махом базирали на сведо-
чанствима учесника и апокрифима, прича о значају 
КПГТа и сваковрсна анализа његових уметничких, 
социолошких, менаџментских и других домета, сада, 
овом књигом, добија другачију димензију, стиче оз-
биљно научно утемељење и више је но солидна основа 
за нова истраживања. Научни рад Град театар КПГТ 
ваља разумети и као изузетно инспиративно штиво за 
конституисање позоришних пракси, што би, с обзиром 
на ова оскудна времена, могло постати важан елеменат 
за преживљавање овдашњег театра и његов опстанак.

Пише > Милош Латиновић

Временска капсула једног 
маланхолика

Драгоцена театролошка књига  
којој не мањка ни белетристичке 
снаге ни шарма. 

N omen est omen – име је знак или у човековом име-
ну дата је и његова личност, што ће у одабраном 
случају рећи да иза наслова књиге Александра 

Саше Милосављевића Позоришни Дирер и други записи 
(библиотека “Драматуршки списи”, Стеријино позорје 
Нови Сад) стоји слојевитост театарског сазнања, у на-
шој средини јединственог “читача” позоришта. Ако се 
Дирерови уметнички радови, попут познатог бакрореза 
“Меланхолија”, могу рашчланити на одређене нивое 
сазнања – од мајсторства заната, преко интелектуалне 
спознаје, до бесконачности могућих спознаја – тако је 
и ова књига осмишљено и прецизно подељена на не-
колико жанровских делова који представљају аутора 
као врсног есејисту, проницљивог, оштрог, али добро-
намерног театарског критичара, занимљивог хрони-
чара и бриљантног путописца. Да не буде претенци-
озно ово поређење с великим мајстором Албрехтом 
Дирером, овакав концепт не дефинише заокруженост 
једног дела, али свакако представља многа усвојена 
знања и откривене вештине, и сву зрелост Александра 
Милосављевића као разноврсног театролошкокњи-
жевног аутора.

Концепцијски ова књига у потпуности одговара 
би блиотеци “Драматуршки списи” у којој је објавље-
на, а њена садржина јасно је конципирана, педантно 
промишљена и оправдана, што сам аутор наглашава 
у предговору, преузимајући апсолутну одговорност 
за овакав избор радова насталих у дугом временском 
распону трајања његовог позоришног ангажмана. 
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Књигу “отвара” десет одличних есеја, различите 
тематике и ауторских интересовања, које карактери-
ше особена опсервација и ауторска усредсређеност, те 
снажан ерудитски исказ. Посебно су занимљиви и зна-
чајни огледи “Позоришни Дирер – (Витез, Смрт, Ђаво 
и Хамлет)”, у којем Милосављевић минуциозно, али 
читаоцу изузетно пријемчиво, анализира познати Ди-

реров рад (гравира Витез, Ђаво и Смрт), доводећи га 
вешто, прецизно и готово нераскидиво у везу са пси-
холошким и филозофским мотивима у драми Виљема 
Шекспира о данском принцу Хамлету, те есеј “Хам-
летова и Дон Кихотова лудила”, у којем анализира тај 
“знак побуне” афирмисан још у античким временима 
(Антигона), али објашњава и да “лудило често пого-
ди и оно што памет и здрав разум не могу успешно да 
савладају”. Уз ова два огледа издвајам свакако значајан 
приказ “театарских модела у позоришном животу др-
жаве у транзицији” те универзалистичке опсервације 
“о позоришној критици данас”. Овај сегмент верујем 
ипак обележава есеј “Национално и националистич-
ко”, не само због те “мале” разлике која уме да буде 
варница пожара који ће спалити свет, него због начи-
на на који аутор брани разлоге за уметничко непри-
падање ни једном ни другом корпусу, посебно исти-
чући непрепознавање линије раздвајања и самим тим 
штетног деловања национално/националистичког у 
уметности, посебно у театру.

Критичарско перо Александра Милосављевића 
познато је и цењено у позоришним круговима нашег 
региона (посебно осамдесетих у златно доба критике, 
када је писао у листу “Политика”), те је у овом сегмен-
ту вешто избегао The best off избор, него се фокусирао 
на оне критичарске методе и можемо рећи сегменте, 
опаске, који откривају потребну пуноћу овог начина 
извештавања о театарским догађајима. Занимљиво и 
поучно.

Хроничарски нерв Милосављевића занимљив је 
пре свега због начина на који обрађује поједине теме, 
а њихов је опсег од опсервација о месту српског теа-
тра у Европи, преко – духовитог и апсурдног – утицаја 
Закона о забрани пушења на позоришни свет, до Саве-
товалишта за позориште. 

Одељак “Путописне белешке” на неких тридесе-
так страна говори о “ходољубљу” аутора и велика је 
штета што овај део није обимнији. Ауторприређивач 
очигледно зна Стеријину тајну “све сос мера, па ћиш 
дођиш до велика слава”, те из бројног путописног опу-

Александар Милосављевић
ПОЗОРИШНИ ДИРЕР И ДРУГИ ЗАПИСИ
Стеријино позорје, Нови Сад 2017.
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са издваја приче с путовања које имају шири контекст, 
важност, па и вредност, не само за аутора и евентуално 
место о којем се пише него се тичу или интересују и 
шири круг конзумената. Белешке о гостовању предста-
ве Галеб у Фиренци или догодовштине које прате бора-
вак ансамбла СНПа у Висбадену, на фестивалу Нове 
европске драме, сведоче о пробоју нашег позоришта 
у Европу. Ту су и информације о европском погледу 
на позориште али и на оно што настаје у српском по-
зоришту у том контексту. Нису мање вредни ни путо-
писни сегменти о боравку у Хебу, Прагу или Њујор-
ку, а испуњени су сећањима на одличну идеју коју је 
афирмисала Асоцијација “Квартет” (удружење, пред-
ставе и фестивали театара из Новог Сада, Хеба, Егера 
и Нанта), односно о “духовима и још увек постојећој 
енергији” у театру Ла МаМа. 

Књига Позоришни Дирер и други записи дело је 
искреног позоришног посвећеника, који је, између ос-
талог, био критичар, драматург, селектор фестивала, 
директор драме и управник позоришта, и особе којој 
је позориште велика љубав, а она тражи и жртвовање и 
разумевање. Између тих стубова животног опредељења 
аутора уплетене су друге нити, од којих неке можете 
пронаћи, размрсити, уплести читајући изузетно вред-
ну књигу објављену у све репрезентативнијој едицији 
Стеријиног позорја. Драгоцена театролошка књига којој 
не мањка ни белетристичке снаге ни шарма. 

На самом крају треба се још једном вратити на-
слову дела, дакле Диреру, и бакрорезу “Меланхолија”, 
који је за мене био вишеструка асоцијација и знак на 
вратима која сам изабрао за улазак у ову књигу, јер тај 
избор склада, без обзира на ауторово математичко (са)
знање, значајан је за дефинисање карактера аутора, као 
и његову укорењеност у театру и театарском животу. 

А меланхолија је судбина генија – до велике 
спознаје стижу меланхолични духови, а меланхолија 
се ту јавља као цена којом се плаћају велике истине. 
Тако је мислио и Аристотел.

Пише > Милена Кулић

О бегунцима, традицији  
и Види Огњеновић

Н ова књига Мирослава Микија Радоњића Бегунци 
из безнађа, у издању Позоришног музеја Војводи-
не, наставља ауторово дугогодишње и темељно 

театролошко истраживање, чији су резултати најпре 
објављени у књизи Стерија у огледалу 20. века (2006), 
а потом у прилагођеној верзији докторске дисерта-
ције, која је одбрањена на Филозофском факултету 
у Новом Саду. Монографије посвећене позоришној 
и драмској уметности умногоме се могу упоредити 
са снопом светлости који је уперен, у платоновском 
смислу, у неки слабо (или никако) осветљен простор, 
и указује на драматуршке искривљене верзије Плато-
нових заточеника, односно на особености савремене 
српске драме које су, упркос покушајима, остале неде-
финисане и непроучене до краја. Прегалачко бављење 
Мирослава Радоњића поетичким и тематским одлика-
ма драмског опуса Виде Огњеновић, односно њеним 
стваралаштвом у контексту савремене српске драма-
тургије и књижевне традиције, помогли су да јасније и 
тачније сагледамо ауторкино место у српској драмској 
књижевности, а ова књига у целини је смело и драго-
цено истраживачко светло уперено ка драмама Виде 
Огњеновић, издање без којег бисмо и даље тумарали 
у истраживачком полумраку.

Почев од Траедокомедије Емануила Козачинског, 
преко родоначелника српске драме Јована Стерије По-
повића, и доминантног тока у развоју српске драме, 
аутор обраћа пажњу и на “рукавце, који су се неретко 
завршавали слепим путем”, па и на утицаје друштве-
ноцивилизацијских проблема, политике и историје 
на дела савремене српске драматургије (Борислав 
Пекић, Јован Христић, Велимир Лукић, Александар 
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Поповић, Љубомир Симовић, Слободан Селенић, Ду-
шан Ковачевић и др.). С јасно дефинисаном свешћу да 
Вида Огњеновић стиче “атрибут апартне појаве у са-
временој српској драми”, Радоњић се, ослањајући се 
на обимом малу али релевантну литературу, у оквиру 
свеобухватних истраживања определио за темељније 
и продубљеније изучавање ауторкиног односа према 

књижевним претходницима и интертекстуалним ве-
зама које је са њима успостављала. 

Драмски опус Виде Огњеновић тумачен је, дакле, 
у контексту драмских аутора и текстова који су наста-
ли након Небеског одреда, тј. након промена које су у 
српској драмској књижевности настале у другој поло-
вини 20. века. У том смислу, било је неопходно предо-
чити књижевноисторијски оквир и неке од тематских 
особености овог драмског тока. Пишући о карактерис-
тичним представницима српске драме друге полови-
не 20. века, интересантан је закључак Радоњића да је 
заједничка компонента свих анализираних дела, запра-
во, пажљиво развијена прича. Прича о догађајима из 
ближе или даље историје (Небески одред Ђ. Лебовића 
и А. Обреновића; Голубњача Ј. Радуловића; Савонаро-
ла и његови пријатељи Ј. Христића), приче које рекон-
текстуализују мит (Бановић Страхиња Б. Михајловића 
Михиза; Чисте руке Ј. Христића), приче које су уме-
шане у савремене друштвене околности (Маратонци 
трче почасни круг, Балкански шпијун Д. Ковачевића; 
Развојни пут Боре Шнајдера А. Поповића) и приче које 
се баве универзалним питањима уметничког ствара-
лаштва (Путујуће позориште Шопаловић Љ. Симовића; 
Каролина Нојбер Н. Ромчевића). Пажње вредно је и 
ауторово указивање, између осталог, на драмско дело 
Борислава Пекића и истицање комада који имају ан-
тологијску вредност (Генерали или Сродство по оружју, 
Како забављати господина Мартина, Чај у пет, X+Y=0), 
а који припадају традицијском низу драмских дела, 
још од Јована Стерије Поповића.

Ипак, примарни део истраживања Мирослава 
Радоњића било је драмско дело Виде Огњеновић. Том 
истраживању он је приступио вишеструком темељ-
ном анализом особеног језичког израза, временског 
и просторног хронотопа, ликова и поступака каракте-
ризације, драмске форме и композиције, као и темат-
скомотивске структуре драмских дела. Водећи рачуна 
о наведеним компонентама, аутор је пажњу усмерио 
ка делима која су настала од осамдесетих година 20. 

Мирослав Мики Радоњић
БЕГУНЦИ ИЗ БЕЗНАЂА – Драмски опус 
Виде Огњеновић у контексту савремене 
српске драматургије и књижевне традиције
Позоришни музеј Војводине, Нови Сад 2017.
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века до данас, без обзира да ли је реч о оригиналним 
делима, комадима насталим према мотивима неких 
других књижевних дела или драматизацијама: Мај нејм 
из Митар, Како засмејати господара, Коријен, стабло 
и епилог, Је ли било кнежеве вечере?, Девојка модре ко-
се, Кањош Мацедоновић, Сеобе, Мефисто, Трус и тре-
пет, Милева Ајнштајн, Јегоров пут, Виза, Дон Крсто 
и Оставите поруку или Бегунци. Определивши се за 
литерарнодраматуршки приступ и тумачење дела 
Виде Огњеновић у духу књижевне традиције, Радоњић 
свесно изоставља театролошку анализу приказиваних 
комада, указујући на чињеницу да је овакав приступ 
примаран и да без њега не можемо да идемо даље. 
Уочавајући недостатак адекватне рецепције драмског 
дела Виде Огњеновић, аутор нуди свежину тумачења 
и обиље интертекстуалних релација.

У књизи Бегунци из безнађа, рекли смо, анализиран 
је однос Виде Огњеновић према књижевној традицији, 
у којој неретко налази инспирацију. Девојка модре ко-
се, примера ради, настала је по мотивима приповетке 
Иве Андрића “Немирна година”; Кањош Мацедоновић 
и Трус и трепет инспирисани су прозним делом Сте-
фана Митрова Љубише, а комад Је ли било кнежеве ве-
чере? полазиште има у Родољупцима Јована Стерије 
Поповића. Посебно је важан Радоњићев приступ Дру-
гој књизи Сеоба, коју је Вида Огњеновић драматизовала 
1962, чиме је суверено “трасирала један од могућих, 
па и пожељних путева у тумачењу раскошних естет-
скопоетичких предела књижевне традиције”. 

Иако се драмски опус Виде Огњеновић завршава 
текстом Оставите поруку или Бегунци, што је аутор-

ски излет у другачије и ново, ова студија Мирослава 
Радоњића пружа адекватно “упутство за читање” це-
локупног књижевног опуса Виде Огњеновић, чиме је 
значајан, и у будућности незаобилазан, допринос ли-
тератури о савременој српској драми. Лишен хермене-
утичког приступа, аутор студије с лакоћом решава све 
херменеутичке загонетке похрањене у драмском делу 
Виде Огњеновић, чинећи тиме велики узлет у другачије, 
аутентично и неопходно тумачење. Иако своја тума-
чења Радоњић заснива на темељним истраживањима 
претходника (Мирјане Миочиновић, Слободана Се-
ленића, Марте Фрајнд, Светислава Јованова, Љиљане 
ПешиканЉуштановић итд.), као и на неколико анто-
логија српске драме, реч је, заправо, о самосвојном 
истраживачком поступку, о самосталним и мислећим 
закључцима о драмском опусу Виде Огњеновић, чији је 
квалитет могуће спознати “тек у контексту савремене 
српске драматургије и књижевне традиције”.

Ову књигу треба посматрати као полазишну тачку 
у свим наредним истраживањима драмског дела Ви-
де Огњеновић – извесно је да ћемо, пратећи знакове и 
пут Микија Радоњића, у потпуности, једном, осветлити 
значајан и незаобилазан драмски опус. У тим истра-
живањима, свима који се упуте ка драмском делу Виде 
Огњеновић, ова књига ће бити литерарни пандан све-
тионика у Александрији, а уместо безбедног повратка, 
омогућиће безбедан прилазак истраживачком полуос-
трву Фарос, какав је драмски опус Виде Огњеновић.
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Пише > Марина Миливојевић Мађарев

Огледи о српској позоришној 
периодици

Марта Фрајнд 
ОГЛЕДИ О СРПСКОЈ ПОЗОРИШНОЈ  
ПЕРИОДИЦИ (1871–1941) 
Матица српска (Нови Сад) и  
Институт за књижевност и уметност (Београд)

О ва књига Марте Фрајнд је драгоцено штиво које 
нас упућује на део историје српског театра који 
је занемарен и запостављен – позоришну перио-

дику. У време интернета, основне (и не само основне) 
информације о представама тражимо на сајтовима 
позоришта, затим на специјализованим сајтовима 
који прате културу и забаву и/или дају информације 
из политике и јавног живота. Међутим, у време када 
су штампани медији били основно средство јавног ин-
формисања, периодика је обављала функцију сајтова 
и портала као и ону коју има савремена периодика. 
Из тог разлога позоришна периодика је незаобилазно 
штиво за све оне који желе да се непосредно обавесте 
о историји српског позоришта краја 19. и прве поло-
вине 20. века. У тим, углавном скромним, часописи-
ма (пре свега по тиражу и опреми), могу се прочитати 
репертоари позоришта, извештаји са гостовања, каст 
листе, програмски текстови и понеки текст са крити-
чарскотеатролошким амбицијама. Позоришну перио-
дику у прво време углавном су издавала позоришта 
која су имала бар мало дотација и више културних и 
друштвенх амбиција – Српско народно позориште и 
Краљевско српско народно позориште (данас Народно 
позориште Београд). Покретачи часописа и уредници 
неретко су били управници позоришта са ширим ви-
дицима и већим амбицијама, попут Антонија Хаџића 
у Новом Саду (Позориште) и Бранислава Нушића у 
Београду (Позоришни лист). То је за последицу мог-
ло имати да часопис престане да излази сменом уп-
равника који га је покренуо, а после неког времена да 
васкрсне под тим или неким другим именом, али под 
новом управом – поступак, нажалост, тако типичан за 
бројне позоришне управе, и онда и сада. Стога позо-
ришни часописи и начин како су се и зашто појавили, 
како су изгледали, колико редовно су излазили и ка-
ко су нестајали, уверљиво сведоче о развоју српског 
театра. На самом почетку позоришта су објављивала 
часописе с идејом да публику треба привући и обра-
зовати. Они су, за разлику од савремених часописа 
који су изгубили обавезу да доносе информације, пре 
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свега били оријентисани на најширу позоришну пуб-
лику, као и потенцијалну позоришну публику, и то је 
сигурно диктирало њихов садржај и опрему, ритам из-
лажења и мисију.

У том смислу наши први позоришни часописи 
веома су блиски часопису Хамбуршка драматургија, 
који је у Хамбургу издавало (између 1767. и 1769) Хам-
буршко народно позориште (Hamburgische Entreprise). 
Уредник часописа био је први драматург у историји 
европског драмског позоришта – Г. Е. Лесинг. Након 
банкрота позоришта, часопис је престао да излази. 
Списи објављивани у овом часопису сабрани су у ис-
тоимену књигу која је постала темељ разумевања уло-
ге драматурга у грађанском позоришту и улоге позо-
ришног часописа у ширењу културне мисије театра. 
Хамбуршка драматургија је објављена у форми књи-
ге и данданас је обавезно штиво за све оне који би да 
се обавесте о форми и захтевима грађанске драме и 
театра. Наши часописи, нажалост, нису добили такав 
одјек, али свеједно су важна карика у ширењу театра 
код нас и сведочанство о његовом развоју.

Један век касније од Хамбуршке драматургије, 
1872. године, управик Српског народног позоришта 
Антоније Хаџић у Новом Саду је покренуо први српски 
позоришни часопис с једноставним називом – Позо-
риште. Овај часопис излазио је у континуитету до 1907. 
и био је пратилац рада Српског народног позоришта, 
с јасном мисијом да промовише позоришну уметност, 
едукује позоришну публику и чини да позориште и ње-
гов часопис буду интегрални део развоја српске културе 
у Војводини. Позориште је накратко обновљено 1909. 
и 1910. године, а онда га је 1968, поводом 100 година 
од оснивања СНПа, обновио тадашњи управник позо-
ришта Милош Хаџић. То је часопис коме Марта Фрајнд 
у својој књизи посвећује највише пажње, истичући га 

не само због дужине излажења већ и стога што је један 
од ретких примера позоришног часописа који издаје 
само позориште, а који има слободу да се и критички 
изрази према раду сопствене куће. Уз главне часопи-
се, пажња је посвећена и тзв. часописима у сенци, као 
и часописима у Босни и Херцеговини у првој полови-
ни 20. века и у Скопљу између два светска рата. Марта 
Фрајнд се у свом истраживању с правом зауставља на 
1941. години јер се након тога културна политика ра-
дикално мења, а тиме и позиција позоришта и захтеви 
који се постављају пред часописе.

Ауторка није поропустила прилику да у уводним 
текстовима часописе из периода 1871–1941. стави у 
контекст укупног развоја српског театра и позоришне 
периодике. Зато је посебна вредност ове књиге у томе 
што представља кратку и прегледну историју српске 
позоришне периодике од њених почетака до данас. У 
овој књизи можете пратити како су се мењале функција 
и намена периодике. На почетку, то су неретко биле 
танушне новине скромног формата, намењене едука-
цији најшире позоришне публике. Марта Фрајнд при-
мећује да је садашња позиција периодике радикално 
другачија. Она се на првом месту окреће стручној јав-
ности и објављује стручне и теоријске текстове и драме. 
Ауторка донекле жали због овакве промене и сматра 
да позоришна периодика тиме губи везу са позориш-
ном публиком. Но, та се промена мора посматрати у 
контексту савремених дешавања. С обзиром на то да 
су информације о представама доступне скоро тренут-
но након премијере, часопис који излази једном у три 
месеца или чак у пола године, мора имати другачије 
сагледавање театра да би пронашао сопствени сми-
сао и читалачку публику у постојећим околностима.
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Н а конкурс Стеријиног позорја за оригинални до-
маћи драмски текст у 2017/18. години стигло је 
88 радова. Жири у саставу Јелена Мијовић, Иг-

ор Бурић и Симон Грабовац (председник), прочитао је 
све текстове и донео једногласну одлуку да се награда 
додели драмском тексту Бацачи прстију, чији аутор је 
потписан шифром Sehnsucht.

Жири је издвојио још три текста који су по квали-
тету, драмском потенцијалу и умешности на високом 
нивоу и сведоче о високој свести њихових аутора: Моћ-
ни ренџери не плачу (шифра Артичока), Тамо где певају 
(шифра Прагпраг) и Тако се мења свет (шифра Бубње-
ви). Увидом у разрешење шифри, након донете одлуке, 
утврђена су имена аутора награђеног текста и текстова 
из ужег избора – Ива Брдар (Бацачи прстију), Тијана 
Грумић (Моћни ренџери не плачу), Филип Грујић (Тамо 
где певају) и Катарина Митровић (Тако се мења свет).

Жири је доносио одлуке у неколико фаза. У пр-
вом елиминационом кругу било је између десет и пет-
наест одабраних драма, у зависности од избора поје-
диних чланова жирија. У другом је фигурирало шест 

до осам текстова и, на крају, одабран је победнички и 
три пратећа текста.

Жири се при доношењу одлуке држао пре свега 
естетских критеријума, тематскомотивских полазишта 
и занатске умешности. Текст је морао да задовољи све 
битне критеријуме: да полази од оригиналне идеје, да 
се држи занатских узуса (заплет, ликови, вођење драм-
ске радње) и да је савремен тј. да се тиче савременог 
човека. Поред тога, жирију су биле важни и други еле-
менти: да је избор поступка грађења текста посебан, да 
нуди слојевито читање и да има издвојене друштвене, 
песничке, па и филозофске ставове, што подразумева 
да текст може да се тумачи из различитих углова, што 
му обезбеђује универзалност. 

Драма Бацачи прстију Иве Брдар плени необич-
ним избором теме – две девојке на такмичењу аутос-
топера, језичким стилом – драма је написана готово у 
стиху, кратким, језгровитим и поетичним реченицама, 
а истиче се и богатим слојевима значења која описују 
савремени свет као туробно и празно место за пуне ду-
ше жељне живота. Квалитет драме Иве Брдар додатно 

Пише > Жељко Јовановић

Конкурс Стеријиног позорја за оригинални домаћи драмски текст, 2017/18.

Образложење жирија
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гради то што су две девојке на почетку младе и раз-
драгане, да би до краја постале зреле и резигниране.

Ива Брдар, кроз главне јунакиње Бацача прстију, 
Ану и Монику, посматра нама врло препознатљиву ст-
варност, очима аутостоперки са севера које се са њом 
сусрећу први пут. Ми сами, иако животни учесници 
те исте стварности, откривамо је изнова заједно са 
актеркама драме, “објективним” погледом на кадар у 
коме смо у крупном плану, гледајући себе онако како 
нас види Други. И као окамањени погледом Медузе, 
осећамо стид и срам пред сведоцима сопствене про-
пасти, одједном раскринкани, ухваћени у трпљењу и 
стоичком прихватању неприхватљивог, понижени соп-
ственом бедом, тек у њиховом присуству. 

Бацачи прстију покрећу на преиспитивање, на 
постављање болних питања, на покушаје да откријемо 
када смо се предали, који је тренутак када је инстинкт 
за пуким преживљавањем угушио сваки етички и ес-
тетски идеал којима смо можда некад тежили. 

Када би Бацачи прстију били постављени као 
филм, био би то роуд муви. Ана и Моника, из аутомо-
била у аутомобил, упознају различите пределе, али и 
мишљења, ставове, профиле различитих људи, међу 
којима је и један пас, чиме се симболика драме још 
више згушњава, постајући све сугестивнија и поетич-
нија. Из вожње у вожњу, главни пут који прелазе је пут 
у себи, драматично приказан као пут без повратка, или 
и пут без циља.

Да се у овом комаду не препознајемо сами, то 
би мо гла да буде авантуристичка прича, откривање 
ег зо ти ч них крајева из којих се главне јунакиње никад 
не ће вра тити. Али, живо блато у које упадају ове две 
конзументкиње некакве сумануте наградне пустоло-
вине (чије мотиве и уверења ауторка такође доводи 
у питање), јесте и наше блато, оно које нас је готово 
сасвим прогутало.

У Новом Саду, 5. 3. 2018.
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Р ођена у Београду. Завршила је студије драматургије на Фа-
култету драмских уметности у Београду и Позоришне студије 
на факултету Sorbonne Nouvelle Paris 3. Њена драма Бацачи 

прстију (изведбе: Schauspiel Stuttgart, Немачка; Cherry Arts, Ита-
ка, Њујорк, САД) нашла се у ужем избору програма Theatertreffen 
Stückemarkt у Берлину и награђена је стипендијом Maison Antoine 
Vitez (Париз, Француска) и наградом Стеријиног позорја на кон-
курсу за текст савремене драме. Ауторка је и неколико драмати-
зација, као и емитованих и награђених радио драма (Дигитална 
пилула; награда на конкурсу Радио Београда) и сценарија (Далеко 
да боље не може бити). Учесница резиденције Центра за драмско 
стваралаштво Chartreuse (Француска).

ИВА БРДАР
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Ива Брдар

Бацачи прстију

ЛИЦА: 

АНА
МОНИКА
ЖЕНА
МЛАДИЋ
ПОЛИЦАЈАЦ
МРТАВ ПАС
МУШКАРАЦ БЕЗ ПРСТА
љУДИ КОЈИ ПРОЛАЗЕ

За М.

Хвала М.
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ПРОЛОГ

 Овде се Ана и Моника, на самом почетку своје узбуд-
љиве авантуре, представљају, веома наивно, још увек 
не знајући заправо шта ће се десити. Да знају, дру-
гачије би то урадиле. Или уопште не би урадиле.

МОНИКА
Овај палац
То није обичан палац
То није нокат кост и месо
Мало црног испод нокта
Ово је палац који има моћ
Стварну моћ
А ја га бацам
Немилице
Не штедим
Како стигнем
И где стигнем
Јер овај палац може 
Да привуче
Да заведе
Да преокрене
Да стопира 
Свет

АНА
А са два палца
Још је лакше

МОНИКА
Ми смо такмичарски пар број 47
У такмичењу у аутостопирању
Од Ерншелдсвика 

АНА
Прелеп град
Фјорд планине 
Снежни врхови
Као са разгледнице

МОНИКА
До насумично изабраних
Палцем по мапи
Стрезимироваца

АНА
Правила су једноставна
Постоје само четири заповести

МОНИКА
Много мање
Него у обичном свету
То олакшава ствари

АНА
Под један
Не користи новац, телефон и други превоз осим 
заустављања кола својим палцем

МОНИКА
Под два
Не користи други смештај осим свог шатора 

АНА
Под три
Не користи друго оружје у случају опасности 
осим осмеха или камена поред пута 

МОНИКА
Под четири
Не сумњај а кад сумњаш бежи
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АНА
Први стоперски пар који стигне 
На насумично изабрано одредиште
Побеђује

МОНИКА
Ми имамо велике шансе
За историјску победу

АНА
Лепе налакиране нокте
На палчевима
Френч

МОНИКА
Нико нас не може одбити

АНА
Осим тога
Ми имамо занимљиве приче
За сваког ко се одлучи
Да нас повезе

МОНИКА
Ми смо добитна комбинација

АНА
Моника је практиканткиња
Већ после неколико месеци
Бесплатног рада
И хиљада скуваних кафа
Може се похвалити
Знатним пословним успесима
У људским ресурсима
У компанији за продају
Супа из кесице

МОНИКА
Ана уме да слуша људе
И да ради стој на глави
Ана наплаћује добро
Да прича умирујуће тихим гласом
И да учи људе
Да раде стој на глави

АНА
Изабрале смо руту
Која нам у старту даје предност

МОНИКА
Сви показатељи говоре
Да смо далеко испред свих
Прошле смо
Пола континента

АНА
Долазимо 
Још један корак и ту смо
Два корака назад у историји
Тако је егзотично

МОНИКА
Имаћемо о чему да причамо
Кад се вратимо кући



> 158

ПРВА ВОЖЊА

 Овде Ана и Моника, окупане јарким сунцем којe ства-
ра пукотине у асфалту и боре на њиховим младим 
ли цима и лаганим поветарцем који њише поља сунцо-
крета упорно, тврдоглаво али заслепљено окренутих 
ка светлости доживљавају свој први успех и сазнају 
све о благодетима савременог урбанизма.

АНА
Знаш
Ваздух је исти
Некако 
Мислим чини ми се
Исти 
Да исти
Ево удишем дубоко

МОНИКА
Престани и тражи

АНА
Тражим
Али могу ваљда
И да дишем

МОНИКА
Тај је ситан
Тај није ни за мрава

АНА
Настављам да тражим

МОНИКА
Ја тај нећу носити

АНА
Настављам да тражим

МОНИКА
Види
Овај је леп
Масиван
Обао 
Гладак
Добро лежи у руци
Право хладно оружје
Није тежак
Али убитачан је
Можемо да почнемо

АНА
Бацам прст

МОНИКА
Све је ту
Осмех
Да знају да мислиш добро
Поглед директно у очи
Јер кад те гледа
Не може да одбије
Не може да скрене поглед
Јер ће скренути с пута
Торбе у близини
Да не мисле да си курва
Пристојна одећа
Да не мисле да си клошарка
Велика картонска табла
С натписом твоје дестинације

АНА
И чим смо дигле прст
Једна кола се ужурбано заустављају
Коче из све снаге
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МОНИКА
Баш нас желе

АНА
Добар дан

ЖЕНА
Уђите
Шта чекате
Шта се стидите
Стоперке
А стиде се
То се не види често
Ја сам у своје време
Улазила главом 
(и кроз шофершајбну)
Без обзира

АНА
Ви сте нам први
Нисмо знале
Да ћемо имати
Толико среће
Имамо стварно 
Златне прсте

МОНИКА
Улазимо

ЖЕНА
Први пут сте овде
И ако сте паметне
Последњи

АНА
Ако нам се допадне
Што да не и други

Волим да се враћам на места
Са којима се повежем
Као да имам још један дом
А домова никад доста
Када живимо у свету
Стамбене кризе

МОНИКА
Волимо да путујемо
То оплемењује душу 
А највише волимо да идемо 
Даље од онога што знамо
Сваки пут доноси промену
И ко зна како ћемо изгледати
На његовом крају

ЖЕНА
Докле идете

МОНИКА
Докле год можете

ЖЕНА
Док не нестане бензина

МОНИКА
Златни сте

ЖЕНА
Е да сам златна 
Сад не бих била овде
Него бих саму себе продала одмах
Да ли сте чуле
Да се скидају ципеле
Кад се уђе у нечију кућу
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АНА
Да чуле смо
Неки људи инсистирају
У Јапану морате да имате
Посебне папуче за стан 
Посебне за купатило
Наскидала сам се ципела
За цео живот

ЖЕНА
Па тако је и код мене 

АНА
Лепо да водите рачуна
О хигијени

ЖЕНА
Другим речима
Молим вас скините ципеле

АНА
Извините
Нисмо схватиле
Да ви овде живите

ЖЕНА
Па где ћу другде
Узели ми кућу
Кажу никад није била моја
Нова су то времена
Мора се живети у колима
Нема се другде
Такав је живот 

МОНИКА
Потпуно вас разумем
Сви су у дуговима свуда
Треба размишљати унапред

Такво је време
Увек вршити процену ризика
Кредити су зло

ЖЕНА
Ма какви дугови 
Дошли људи истерали ме
Граде неку зграду
Кажу нови симбол града
Најлепши поглед у срцу града
Талас новог живота
Проширује градско језгро, 
не стварајући издвојену целину 
Креира шеталиште поред реке 
са много занимљивог садржаја 
Нуди привлачан јавни простор 
за становнике и посетиоце 
Од историјских зграда прави нове драгуље 
Ствара карактеристични комшијски амбијент 
Даје велики простор намењен пешацима
Модернизацију града диже на виши ниво, 
креирајући град будућности 
у којем се на паметан начин прожимају 
трговина, култура и свакодневни живот1)

И ја шта ћу
Све ствари у ауто и на пут

МОНИКА
Нисте се жалили

ЖЕНА
Навикла сам 
Имам све
Пумпе су моји тоалети

1) Преузето са сајта грађевинског пројекта Belgrade Waterfront: https://
www.belgradewaterfront.com/rs/
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Шоферка је мој рам
Аутопут су моје слике
Сирена је моја музика
Да затрубим у то име
Како је позади
Комотно

АНА
Веома је удобно

МОНИКА
Мене мало
Ова даска за пеглање гребе
Али иначе је удобно

ЖЕНА
Послужите се слободно 
Чиме пожелите

АНА
Хвала
Баш сте љубазни

ЖЕНА
Ето једини проблем 
Немам кухињу
Aли сналазим се
Jе л’ ви кувате
Или ви тамо једете само подгрејано

АНА
Ја кувам
Кинезе 
Тајланђане
Вијетнамце
У последње време и Авганистанце
Трудим се да експериментишем
Нови укуси проширују видике

ЖЕНА
Не би се рекло
Овако на око
Рекло би се неухрањене
Храна је битна
Од тога нам зависи здравље
И битно је како је припремамо
То мора бити на најбољи начин

АНА
Храна је и афродизијак
То многи кажу

ЖЕНА
Мени да вам искрено кажем
И није била
Али онда ће вас оно
Што ћу вам рећи
Сигурно узбудити
Дупло дно
Емајлирани челик
Термостат
Дршка од најфиније пластике
Мени више не треба
Иначе то кошта
Ја ћу вам дати
Упола цене
То је посуђе за цео живот
Остао ми је комплет
Поклон за венчање
Нигде то нећете наћи

МОНИКА
Жао ми је
Ми нисмо понеле новац на овај пут
То је правило
Под један
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ЖЕНА
Ако немате новац
Може и 6 грама злата
Тај ланчић на пример
То је отприлике
6 грама злата

МОНИКА
Тај ланчић
То је поклон од моје баке
Покојне

ЖЕНА
Бака би била поносна
Сигурна сам

МОНИКА
Уосталом ми не можемо да га носимо
Имамо пуно ствари
Тешко то ваше лепо посуђе
Може да стане у ове ранчеве

ЖЕНА
Чекајте
Морате да га видите
Погледајте тамо иза вас
Осетите његов сјај у својим очима
И то ће бити љубав на први поглед
Осетите како лепо стоји у руци

АНА
Лепо вам је посуђе
Стварно лепо
То дупло дно
То ме је увек подсећало
На нешто 
Скривено

Потиснуто
Фројдовско
Кулинарска психоанализа

МОНИКА
Ћути Ана

АНА
Какво је то дупло дно

МОНИКА
Престани Ана

ЖЕНА
Ништа се не лепи
А кува се у најбољим условима
Тако да сви здрави састојци
Остају у храни

АНА
Како остају

ЖЕНА
Лепо остају
Остају
Како да не остају

АНА
Па не знам ја

ЖЕНА
Ајде ћути и купуј
Дајем вам упола цене
Не само што вам дајем посуђе
Дајем вам решење за живот
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МОНИКА
Не можемо
Жао ми је

АНА
Увек сам сањала
О фројдовским шерпама
Наћи ће нам се
Знаш шта нас све чека

МОНИКА
Чека нас да носимо
Пет тона челика

ЖЕНА
Емајлираног
У праву је твоја другарица
Наћи ће вам се

МОНИКА
Ја их нећу носити
И ако застанеш на путу
Нећу узети 
Пола комплета

АНА
Увек си била сурова

ЖЕНА
Нећете се покајати

АНА
Моника хоћемо

МОНИКА
Ја ћу да се претварам
Да ништа не чујем

ЖЕНА
Ако га не купите
Ја немам од чега
Да се возим даље
Чиме да купим бензин
Како вам није криво
А то ми је једино 
Што ми је остало

МОНИКА
Утолико пре
Треба да чувате свој
Највреднији капитал
И да га увећате
Како мислите да ово друштво напредује

АНА
Немојте да плачете
Стварно

ЖЕНА
Молим вас
Погрешићете
Видите како се моје сузе 
Правилно сливају по металу
То значи одличан квалитет
Молим вас купите
Ово лепо посуђе

МОНИКА
Добро колико

ЖЕНА
Тај ланчић

МОНИКА
Цео



> 164

ЖЕНА
Па како 
Ако не цео

АНА
Моника дај
Шта ће ти тај ланчић

МОНИКА
Треба ми
Али
Ево ланчић

ЖЕНА
И тај прстен
Пошто је цео комплет

МОНИКА
То нисте рекли пре

ЖЕНА
Нисам можда јесам
Ко ће то знати
Углавном и прстен

МОНИКА
Ево прстен

ЖЕНА
Добра одлука девојке
Нећете се покајати
То је квалитет који траје
Годинама
Не лепи се
Кунем се
Не лепи се

АНА
Једва чекам да испробам

МОНИКА
На својим леђима

ЖЕНА
Јесте то челик
Али лаке су као перо

МОНИКА
Могу да замислим
Како челик може бити лак

ЖЕНА
Види још стопера
Што се данас стопира

АНА
Баш је гужва

ЖЕНА
Е па девојке
Овде је нашем путу крај
Драго ми је било

АНА
Али рекли сте 
Док имате бензина

ЖЕНА
Не сећам се баш тога

МОНИКА
Рекли сте 
Добро се сећам
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ЖЕНА
Стварно сам то рекла
Па добро
Ево може довде
Шта вам фали
Лепа њива
Пространство
Свако ће да вас примети
Поготово кад засијају шерпе

АНА
Али ми смо купиле ваше шерпе

ЖЕНА
Е много си досадна
Кажем ти лепо ти је овде
Ја морам да радим
За разлику од вас две
Ко ће да прода остало посуђе
Ко ће да плати бензин
Ко ће да плати регистрацију
Од чега ћу ја да живим

МОНИКА
Зар вам ово није био последњи

ЖЕНА
Има их још 
Колико хоћеш
А има и још људи
Којима је потребно
Решење за живот
Живот нема милости дете
Учиниле сте ми много
Драго ми је да сте биле моје гошће
Али сваког госта три минута доста
А сад затворите врата за собом

И обујте се девојке
Да не назебете

ДРУГА ВОЖЊА

 Овде Ана и Моника, усред асфалта и класја, одмориш-
та, мириса бензина и покоје вране која их значајно 
посматра (можда су оне укусан плен?) спознају шта 
је љубав према запослености, тако романтична да 
ће цео њихов пут бити доведен у питање.

АНА
Њива је стварно прелепа
Рекла бих
Нестварно прелепа
Да знам да је апсолутно
Стварна
На тренутак осећам се
Као класје пшенице
Које се њише

МОНИКА
Ана умукни

АНА
Умукнем

МОНИКА
Ми стопирамо
Поново стопирамо
Ми и шерпе
Ми и комплет шерпи

АНА
И класје које се њише
Лепе су 
Види се да су квалитетне
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МОНИКА
Квалитетне да се седне на њих

АНА
Нису нешто удобне

МОНИКА
Дижи прст Ана

АНА
Дижем прст

МОНИКА
Просечно време стопирања
За две девојке је
Од пет до петнаест минута

АНА
За две девојке са шерпама
Можда и мање

МОНИКА
Није прошао ни минут
Види се кроз шоферку један младић

АНА
Гледамо га очи у очи
Његове плаве дубоке очи
Плаве као Тихи океан
Без пластичног острва
И нафтних мрља

МОНИКА
То не можеш да видиш
То једноставно не можеш да видиш

АНА
Добро 
Гледамо се очи у очи

И он као хипнотисан стаје
Дотрчавамо до његових кола
Врата су већ широм отворена
Ово је судбина

МОНИКА
Добар дан

МЛАДИЋ
Ово је судбина
Куда идете

МОНИКА
Ми до Стрезимироваца

МЛАДИЋ
Упадајте

АНА
Има места и за шерпе

МЛАДИЋ
Како да не
Лепе су вам те шерпе

АНА
Да
Добра куповина

МЛАДИЋ
Причајте ми како је тамо
Код вас

АНА
Па слично
Има исто ових њива
Дрвећа
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Ваздуха
Свежег ваздуха
Аутомобила
Веома слично

МЛАДИЋ
И још 

МОНИКА
Нема ту шта да се каже
То су зграде
Локали
Поново зграде
Неки парк
И тако
Хладно је доста
Али некад сија сунце
И пада киша
Људи онда носе кишобране

МЛАДИЋ
А људи
Какви су људи

МОНИКА
Дебели 
Мршави
Лепи 
Ружни
Стварно разни

МЛАДИЋ
Шта раде

АНА
Возе бицикл
Носе капе

Љуште патлиџан
Затварају отварају очи
Раде свашта

МЛАДИЋ
Дивно

АНА
Где си ти кренуо

МЛАДИЋ
Не питајте

АНА
Онда да не питамо

МЛАДИЋ
Добро ако не питате
Онда ћемо да ћутимо
Боље онда да кажем
Идем на разговор за посао
Овај пут
Координатор за персоналну администрацију
Јуче
Менаџер пројеката за подршку процесима 
Прекјуче
Специјалиста за специјализоване системе
Накјуче
Самостални диспонент међународног 

транспорта
Заменик директора одржавања
Радник у производњи
Сарадник у процесима унапређења квалитета

АНА
Па желимо ти срећу
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МЛАДИЋ
То не помаже

АНА
Можда треба да се преквалификујеш
У специјалисту вожње моторног возила

МОНИКА
Да ли се спремаш
Мораш да се спремаш
За сваки разговор за посао
Мораш да пројектујеш слику
Коју послодавац жели да види
Испред себе
Да је гледа 
Да је проматра
Да мисли
Ово је можда огледало
Овај је добар скоро као ја
И ти си запослен

АНА
Ја на пример
Пред разговор
Увек радим вежбе дисања
Удахни
Издахни

МЛАДИЋ
Удахнем
Издахнем

АНА
Удахни 
Издахни

МЛАДИЋ
Удахнем 
Издахнем

АНА
Већ је боље

МОНИКА
Такође успех до посла
Постиже се припремом
Темељном припремом

АНА
Моника је стварно
Специјалиста у томе

МОНИКА
Добар дан

МЛАДИЋ
Добар дан

МОНИКА
Реците нам мало о себи

МЛАДИЋ
Шта ту има
Да се каже

МОНИКА
Не
Амбициозан мотивисан
Способан да радим 
Под најгорим притиском
Разних врста
Притискајте ме
Ја ћу да радим
И прековремено
И викенде
Слободне дане волим
Да проводим у канцеларији
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Ако је и само због тога
Да залијем цвеће
Очистим аутомат за кафу
Зашто баш овај посао

МЛАДИЋ
Па
Данас је био у огласима

МОНИКА
Не
Јер одувек желим да радим као
Специјалиста специјализованих система
Одмалена ми је то био сан
Кад су ме питали шта ћу да будем кад порастем
Други су били пилоти а ја
Специјалиста специјализованих система
Сад сам порастао не баш много
Али и даље желим да будем
Специјалиста специјализованих система
Када можете да почнете

МЛАДИЋ
Па
Не знам

МОНИКА
Не
Одмах
Истог тренутка
Ево сад
Реците ми где ми је сто
Да стојим
Нема проблема 
Стајаћу
Каква су вам очекивања за плату

МЛАДИЋ
Па
Никаква

МОНИКА
Е то је тачно

МЛАДИЋ
Барем једно

МОНИКА
Ако тако наставиш
Успех је скоро загарантован

МЛАДИЋ
Ех
Кад би тако било

МОНИКА
Можда треба да постанеш
Самостални предузетник
Треба смислити
Оригиналну
Профитабилну
Бизнис идеју
Имаш неку идеју

МЛАДИЋ
Немам

АНА
Веруј у себе
И имаћеш идеју
Удахни
Издахни
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МЛАДИЋ
Удахнем 
Издахнем
И баш
Ево баш овог тренутка
Синула ми је једна
Одлична бизнис идеја

АНА
Знала сам
То је због
Правилног рада
Дијафрагме

МОНИКА
Бити сам свој предузетник
У томе је будућност
У малим предузетницима
Који постају снага тржишта
Људима су потребне нове ствари
Специјализоване ствари
Генерално и универзално је
Превазиђено

МЛАДИЋ
Знао сам да је судбина
Што сам вас повезао
Одмах још на почетку
И ево сада знам зашто

МОНИКА
То ме радује
Иницијатива
Шта је то
Сапун од магарећег млека са ђумбиром
Или
Ручно прављена чоколада бивших радика 

аутоиндустрије

МЛАДИЋ
Не
Мој план
Укључује и вас

МОНИКА
Што да не
Увек сам спремна
За пословне понуде
Ако су профитабилне
И под условом да не укључују
Скретање с пута
Пролазно време засад
Није добро

МЛАДИЋ
И тај план 
Омогући ће ми 
Двоструки успех
На свим плановима

АНА
То је прелепо
Баш се радујем

МЛАДИЋ
Дакле ево
Како сад то да изведем
Не могу баш да клекнем
Погинућемо 
Немам ни прстен
Ево
Да ли би се нека од вас удала
За мене
Било која 
Није важно
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МОНИКА
Како то мислиш удала
Какав је то бизнис план
У томе не видим никакав
Бизнис план

АНА
Љубав ће освојити свет

МЛАДИЋ
Тако мислим удала
Била моја жена и тако то

МОНИКА
Па ми те не знамо
Тек смо те упознале

МЛАДИЋ
Увек постоји
Љубав на први поглед
Не верујете у то

МОНИКА 
Не

АНА
Ја да
Али не баш сад
Мислим у овом тренутку
У том твом погледу

МЛАДИЋ
Добро
Свеједно
Хоћете да се удате за мене

МОНИКА
Ја не могу тек тако
Да се удам за неког непознатог
Не могу тек тако сад
Да се удам за било кога

МЛАДИЋ
Реците да
Удајте се за мене
Шта вас кошта
То је само потпис
Неколико секунди
Вама то ништа не значи
А мени много
Одлазим одавде 
Налазим посао
Већ ожењен
Гледам те зграде
И тај парк
И то сунце кад га има
И те људе који 
Отварају и затварају очи

МОНИКА
Ја бих веома волела
Када би ти овде зауставио ауто
И када бисмо ми овде изашле
И махнуле ти
Збогом

МЛАДИЋ
Не морате да ме волите
И не морамо да живимо 
Заједно до краја живота
Док нас смрт не растави
Само реците да
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МОНИКА
Не 
Не можемо 
Заиста не можемо
Ми журимо 
Имамо и ми наш посао
Ми се такмичимо
Немамо времена
Сад за венчања

МЛАДИЋ
То је један потпис
То није ништа страшно
Узмеш оловку у руке
Потпишеш
То си сто пута урадила
Ето још једном

АНА
Па добро ако је само потпис
Ако ће баш да ти значи
Моника можда да дамо
Нама то није ништа
Један брз потпис

МОНИКА
Нећу ти бити кума

МЛАДИЋ
Матичар је ту иза ћошка
Даћу гас

 САД СЛЕДИ ПАУЗА КРАТКА АЛИ НЕОПХОДНА ДА 
СЕ ТРОЈЕ МЛАДИХ И ЗАљУБљЕНИХ ОДВЕЗУ ДО 
НАЈБЛИЖЕГ МАТИЧАРА.

 ПАУЗА.

 ЗАВРШЕНА ПАУЗА.

АНА
Нисам то баш овако замишљала

МЛАДИЋ
Ево убрао сам ти цвеће
Ту на путу
Да имаш бидермајер

МОНИКА
Ја га хватати нећу

АНА
Лепо је
Мало прашњаво
А венчаница

МЛАДИЋ
Ево ова завеса
Може да послужи
Изгледаш савршено

АНА
Мало ми је велика
Спада ми
А музика
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МЛАДИЋ
Музика
Треба нам музика
Ево радио
Вести

АНА
Сад ћеш да слушаш вести

МОНИКА
Прва брачна свађа

МЛАДИЋ
Добро нећу
Ево друга станица
Ајде сад само реци да

АНА
Хм
Да

МЛАДИЋ
И ја исто
Дакле да
Нико нема ништа против
Нико
Сви су за
Да наравно сви су за

МОНИКА
Добро
Мени је то мало глупо
Али ајде

МЛАДИЋ
Онда ћути

АНА
Не морам да узмем 
Твоје презиме

МЛАДИЋ
Не мораш
Ако нећеш
Сад потпис

АНА
Ево потпис

МЛАДИЋ
Можемо да се пољубимо

АНА
Добро не морамо

МЛАДИЋ
Не морамо
Али можемо
Добро
Не морамо
Ако баш нећеш

АНА
Ето то је то

МЛАДИЋ
Сад смо срећно венчани

АНА
Бацам бидермајер
Три четири сад

МОНИКА
Паде на земљу
На прашњави пут
Ево бацам кикирики
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Уместо пиринча
Да буде као да је стварно

АНА
Само ова завеса
Мало ми спада
Могу да је скинем
Сад је готово

МЛАДИЋ
Прво једна фотографија
Да имам за успомену
Реци птичица

АНА
Птичица

МОНИКА
Сада можемо даље
Ана скидај ту завесу
Каснимо 

МЛАДИЋ
Ево да се рукујемо
Хвала на успешној
Пословној авантури
И оствареном бизнис плану
Идем сад 
Далеко

АНА
Е па срећно

МЛАДИЋ
Хвала супруго моја
Никада те нећу заборавити

АНА
Добро
Једном ћемо морати
Да се разведемо
И да се заборавимо

МЛАДИЋ
Увек ћете остати у мом срцу
Надам се да ћете наћи срећу
Као ја своју
Да ћете наћи свој бизнис план
Да ћете доћи на циљ који сте поставиле
Нема времена за губљење
Када су циљеви у питању
Зато идем експресно

МОНИКА
Ту си у праву

МЛАДИЋ
Збогом девојке

АНА
Чекај 
Оставићеш своју супругу овде
На магистрали
Превези нас бар
До неког нормалног проширења

МОНИКА
Отишао је
Стварно је отишао
Какав супруг

АНА
Отишао је 
Живели смо срећно
До првог раскршћа
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ТРЕЋА ВОЖЊА

 Овде Ана и Моника, након пешачења локалном ма-
гистралом препуном изазова, печених прасића и 
оријенталних тонова, схватају поенту живота и 
телефоније.

АНА
Стопирамо

МОНИКА
Поново стопирамо

АНА
И стопирамо

МОНИКА
Морамо стопирати
Амбициозније
Мотивисаније
Јер време нам не иде наруку
А ни шофери
Ана
Дижи тај прст
И заустави неког нормалног за промену
И не заустављај 
Нежење
Незапослене
Бескућнике
Банкротиране

АНА
Дижем

МОНИКА
И после неког времена 
Једна кола се заустављају
Имамо много среће

АНА
Ипак волела бих да се ова кола
Не заустављају
Волела бих да чекају
Неког другог

МОНИКА
Погледај око себе
Да ли има иког другог
Осим нас и класја

АНА
Које се њише

МОНИКА
Чекаћемо друга
Боље да чекамо друга кола

АНА
Он иде у рикверц
Моника у рикверц
Забрањено је ићи у рикверц
На магистрали
Идемо и ми у рикверц
Моника стиже
Шта да радимо

ПОЛИЦАЈАЦ
Ухапшене сте

МОНИКА
Зашто 
Како ухапшене
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АНА
Нисмо ми ништа
Ми само стојимо поред класја
Ево стојимо овако
Ту на овој њиви
И лепо нам је

ПОЛИЦАЈАЦ
Видим да вам је лепо

АНА
Нисмо ништа лоше урадиле

ПОЛИЦАЈАЦ
Нисте
То ви мислите

МОНИКА
Можете да проверите наше торбе
Немамо ништа осим 
Одеће
Мало хране
Мало воде
Шатора

АНА
И посуђа

ПОЛИЦАЈАЦ
Лепо посуђе
За цео живот
Види се квалитетно

АНА
Јесте
Квалитетно

ПОЛИЦАЈАЦ
Значи и вас је
И мене је једном пробала
Да натера да купим
Комплет шерпи
Али то су добре шерпе
Важно је имати добре шерпе
То је капитал за цео живот
Да видим ваше пасоше

МОНИКА
Ево

ПОЛИЦАЈАЦ
Лепо сте испале
Молим вас уђите

АНА
Хапсите нас
Стварно

ПОЛИЦАЈАЦ
Да

АНА
Али ништа нисмо урадиле

ПОЛИЦАЈАЦ
Свако је нешто урадио

МОНИКА
Али ми нисмо

ПОЛИЦАЈАЦ
Ма шалим се
Што сте наивне
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АНА
Добро је

ПОЛИЦАЈАЦ
Не замерите решетке и лисице
То је саставни део ентеријера
Затворите врата за собом

МОНИКА
Ви сте више него љубазни

АНА
И што сте нас примили
И што нас нисте ухапсили

ПОЛИЦАЈАЦ
Имам ли разлога

АНА
Не
Никаквих разлога
Добро
Ја сам једном украла жваке
Али ме мрзело да чекам ред

ПОЛИЦАЈАЦ
Куда сте кренуле
Докле идемо

МОНИКА
До Стрезимироваца

ПОЛИЦАЈАЦ
Каква забит

МОНИКА
Веома каснимо

АНА
Одувек сам хтела
Да се возим у полицијским колима
Мислим не с разлогом
Нисам ја нека бунтовница
Али увек ме је то привлачило
Да сам у опасности
А да знам да заправо нисам

ПОЛИЦАЈАЦ
Ја бих вам их радо поклонио
Да патролирате овим путем
Напредназад
Мени су се смучила
Идем напредназад овим путем
Иако и не смем никог да зауставим
Шта ја имам неког да заустављам
Да ризикујем свој живот
Данас су људи спремни на све
Идем напредназад
Јер што да се враћам кући
Кад више кући нема ко да ме чека
Са топлом вечером
Радије патролирам
Напредназад
Назаднапред
Враћати се кући сам
Јести изнова исто
И јести то исто
Прекопута никога
Свашта сам урадио
Да она остане прекопута
Али ништа 
Није помогло
Столица је празна
Ви сте удате
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МОНИКА
Не

АНА
Ја јесам
Али то није ништа било
Баш за стварно

ПОЛИЦАЈАЦ
Баш романтично
Жао ми је

МОНИКА
И мени

ПОЛИЦАЈАЦ
Онда знате како ми је
Све сам урадио да могу
Да узмем кашику нечег
Па погледам у њу
Па кашику нечег
Па погледам у њу
Али сад само зид гледам
Па кашика нечег

МОНИКА
Можете можда
Да ставите њену слику на зид
Или да пробате
Да нађете жену преко интернета
Могућности за вас су превелике
Не треба да очајавате
Или набавите пса
Мачку
Канаринца

ПОЛИЦАЈАЦ
Слика може да избледи
А и нова жена и пас и канаринац
Имају рок трајања
И шта ћу ја онда
Све испочетка

МОНИКА
Нимало ми не личите
На полицајца
Или бар
Онако како ја
Замишљам полицајца
Ја сам увек мислила 
Да полицајци треба да реше проблеме
И своје и туђе

ПОЛИЦАЈАЦ
Ја сам их решавао
Ишли смо прво у болницу
Код једног доктора
Код другог доктора
Чекај један ред
Други ред
Онда поново чекај први ред
Иди код трећег доктора
Па код првог
Онда је требало да идемо
Код четвртог доктора
Јер ни први
Ни други
Ни трећи
Ништа не могу
И онда је кренуло
Скупи паре
СМС да неко остане
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СМС да неког не избаце
СМС за живот
СМС за неко да
Седи прекопута мене
Сутра
Да ја седим
Прекопута неког
Али сутра је дошло пребрзо
А СМСова је било
Премало

АНА
Да сам знала
Послала бих вам
Један СМС
Можда и неколико

ПОЛИЦАЈАЦ
Баш сте пажљиви

АНА
Али ви имате још шансе
У вашим годинама
Свашта је пред вама
Још увек

ПОЛИЦАЈАЦ
Мислите

МОНИКА
За сада пут
И да нас одвезете
Тамо где треба
А после да 
Има свашта испред вас
Пензија на пример
И смрт сигурна
Отплата кредита

ПОЛИЦАЈАЦ
Једва чекам

МОНИКА
То је све реално

АНА
Али има и лепих ствари

ПОЛИЦАЈАЦ
Можда
Можда има
На пример
Ево знам једну лепу ствар
Коју бисте могле да учините
За мене

АНА
Можемо да пробамо

МОНИКА
Ако не одузима време
Каснимо

ПОЛИЦАЈАЦ
На пример
Када бисте ви
Пошле са мном на вечеру
И селе прекопута мене
То би за мене била дупла срећа

МОНИКА
То нам је скретање с пута
Жао ми је
Стварно смо у журби
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ПОЛИЦАЈАЦ
Шта је то
Сат два 
Горедоле
То би било само 
Једно мало скретање
Долегоре
Напредназад 
Наравно не инсистирам на томе
Али учинили бисте ми много

МОНИКА
Можемо СМС
Да вам уплатимо
За вечеру
Али ми журимо

АНА
Ја јесам 
Помало гладна

ПОЛИЦАЈАЦ
Умем ја 
Да направим време
Па нисам џабе полицајац
Упалим ротационо
Идемо преко дозовољене
То је ипак хитан случај

МОНИКА
Не
Заиста не
Већ смо доста
Скретале с пута
Ове шерпе нас успоравају још
Заиста 
Немамо тај луксуз

ПОЛИЦАЈАЦ
Ионако изгледате
Као да вам треба вечера
Је л’ сте јеле
Нисте
Види вам се у лицу
Лаж изречена органу јавног реда и мира
Кажњива је

АНА
Па слабо

МОНИКА
Ћути Ана
Јеле смо

ПОЛИЦАЈАЦ
Човек мора добро јести
Како ћете да стојите
Да држите те палчеве
Ако нисте добро јеле

МОНИКА
Имамо жваке
Хоћете жваку
Мислим
Нису крадене

ПОЛИЦАЈАЦ
Моја је дужност
Да вас заштитим
Као полицајац
То је моја основна дужност
Ја морам
Да вас одведем на вечеру
Иначе ви ћете неухрањене
Црћи као пас
Поред пута
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МОНИКА
Молим вас
Ако можемо 
Да изађемо овде

ПОЛИЦАЈАЦ
Жао ми је
Ово је моја дужност
Палим сирену
Ротационо осветљава пут
Ка срећи

ВЕЧЕРА

 Овде се Моника и Ана препуштају преко потребном 
оброку за сваког такмичара и такмичарку, кратком 
предаху и уживању у специјалитетима и победи за 
сва чула. А права победа је близу. 

ПОЛИЦАЈАЦ
Пријатно

АНА
Заиста је пријатно
Али мислим да је довољно
Двадесет седам ћевапа
Шест купуссалата
Седам љутих паприка
Пола кила лука
Девет парчади хлеба
Три тањира супе
Чачкалице
Салвете
Мрвице

ПОЛИЦАЈАЦ
Узми још један
Не сме да се баци
Један залогај
Па поглед
Један залогај
Па поглед
Молим вас
Донесите нам
Још једном ово
Нека траје

МОНИКА
Како мислите траје

ПОЛИЦАЈАЦ
Не прича се пуних уста

МОНИКА
Колико ово траје
Рекле смо да журимо

ПОЛИЦАЈАЦ
Како колико
Зна се колико вечера траје
Све до дезерта
А ми смо на предјелу

МОНИКА
Онда ћемо одмах дезерт

ПОЛИЦАЈАЦ
После сваког залогаја
Топло ми је око срца
Боље би вам било да останете
Јер на празан стомак
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Постајем нестрпљив
Лакше хапсим

МОНИКА
Ја ћу звати полицију

ПОЛИЦАЈАЦ
А загрцнућу се
Од смеха
Остајете
И то је наређење
Рекао сам
Само ви једите на миру
Залогај по залогај
Пуног стомака се боље путује
Останите
Залогај по залогај
Молим вас
Ухапсићу вас
Залогај по залогај
Молим вас
Отишле су
Сад ћу да једем
Сам
Да једем
Залогај по залогај
Да гледам у зид
Кашика нечега
Па зид 
Кашика нечега 
Па зид
Има нешто 
У том зиду
Нека дивна белина
Празнина
Подсећа ме

На малтер што сам ждрао
Кад сам био мали
Колико сам га јео
Могао сам да сазидам 
Кућу у стомаку
Кашика нечег
Па зид
Кашика нечег
Па зид
Кашика нечег 
Па зид
Стиже ми СМС
Молимо измирите
Дуг од 909,26 динара
У року од осам дана
И избегнете укидање
Одлазног саобраћаја
Бацам телефон о зид
Кашика нечег
Па зид

МРТАВ ПАС

 Пуног стомака, Ана и Моника лакше могу да стопи-
рају и мисле. Овде спознају све о бићу, ништавилу и 
пре свега саобраћају како би што мудрије стигле до 
свог циља, који се полако назире на хоризонту магис-
трале. Стиже киша. Мало освежења.

МОНИКА
Ово је неподношљиво
Ми смо у великом заостатку
Не смемо више да скрећемо с пута
Ако још једном скренемо с пута
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АНА
Пада киша
Како баш сада пада киша

МОНИКА
Дижем прст
И ништа
Ништа као ово што нас окружује
Пролазе поред нас 
Као поред 
Мртвог пса

МРТАВ ПАС
Немој да вређаш

МОНИКА
Је л’ он то нама

АНА
Ко то

МОНИКА
Је л’ он то нешто хоће

АНА
Удахни
Издахни
У хармонији си са светом
У хармонији си са мртвом природом

МОНИКА
Удахнем
Издахнем

МРТАВ ПАС
Ја издахнуо
Забила се зимска гума

Ћелава
Оставила трагове на крзну
Ја оставио трагове на асфалту
Бар неке трагове
У мом бедном псећем животу

МОНИКА
Удахнем 
Издахнем

АНА
И ја исто

МРТАВ ПАС
Издахнем
Да сам мачка
Па осам пута
Овако само једном

МОНИКА
Он и даље прича

АНА
Не чујем ништа
Чујем само
Водопаде
Цвркут птица
Зен музику са пилатеса

МРТАВ ПАС
Ја звук тог мотора
Који пролази преко моје кичме
Врти ми се у глави
Не може да изађе
Као кад ти се песма врти у глави
Мораш да је пустиш још једном
Па да прође
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А мени пролазе по кичми
Аута шлепери трактори
Чујем стално тај исти звук
Али не пролази
Никако да прође
Хоће ли проћи
Хоће ли проћи

МОНИКА
Нећемо ти ништа дати
Немамо времена
Морамо да стигнемо
Је л’ разумеш
Ми морамо да стигнемо 
Разумеш
Морамо да стигнемо
Разумеш

АНА
С ким то причаш

МРТАВ ПАС
Зашто ви мислите да имате 
Нешто да дате
Чиме сте ви заслужиле 
Да оно што ви имате да дате
Буде непроцењиво
И вредно жудње
Чак и када лежите мртви
С цревима која се разливају
По неравном 
Пуном рупа
Избледелих црта
Украдених слојева
Асфалту
Једино што ви можете да дате је

Погледа гађења
А такав ми не треба
Поглед сажаљења
А такав ми не треба
Замишљен поглед у даљину
Ни такав ми не треба
Јер мени
Ништа не треба

МОНИКА
Умукни
Престани
Умукни

МРТАВ ПАС
Баш је облачно данас
Спира киша лепо
Ове моје трагове

МОНИКА
А сад да ли ме разумеш
АВ АВ АВ АВ АВ АВ
АВ АВ АВ АВ АВ АВ
АВ АВ АВ АВ АВ АВ
АВ АВ АВ АВ АВ АВ
АВ АВ АВ АВ АВ АВ

АНА
Удахни 
Издахни
У хармонији си са светом

МОНИКА
Идемо Ана
Идемо одавде
Ово није добро место 
За стопирање
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ЧЕТВРТА ВОЖЊА

 Овде Ана и Моника, окупане блиставим капима ки-
ше, у мистериозној ноћи под јаком месечином, на 
само корак од циља, спознају оностраност изазвану 
приватизацијом и почињу да цене своје вредне руке 
и посебно прсте. 

МОНИКА
Пада ноћ
То је највећи непријатељ аутостопера
Ноћу не видиш модел аутомобила
Ноћу не видиш регистрације
Ноћу не видиш да ли су стакла затамњена или не
Ноћу не видиш привеске на ретровизору
Крстове полумесеце Давидове звезде
Ноћу само они тебе виде
Твоју картонску таблу
С које су се слова разлила од кише

АНА
Ово није онако 
Како сам замишљала

МОНИКА
Нисмо ту да замишљамо
Него да победимо

АНА
Уморили су се прсти
И ноге
Умориле су се и ноге

МОНИКА
Не верујем да нико неће да стане

АНА
Нико неће да стане и то је чињеница

МОНИКА
Гледају нас
Таман помислиш
Али они продуже

АНА
У колима се сигурно расправљају
Хоћемо
Нећемо
Могли смо

МОНИКА
И не помишљају
Колико боле ноге
Колико боле ови прсти
Људи су себични 
И гледају свој пут

АНА
И једино што је стало 
За сад
Јесте ветар који њише
Ову њиву иза нас
Мање је хладно

МОНИКА
Нису чак ни стале
Ове бљутаве мисли
Што ми излазе из главе

АНА
Изгубићемо

МОНИКА
Заслепљују нас светлима
Дугим кратким спуштеним
Боле очи од светла
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Боле очи од мрака
И кад ће да престану да боле

АНА
Једна кола се заустављају
На неколико метара од нас
Да ли ће се предомислити 
Сачекати нас да приђемо
А онда нагазити на папучицу за гас
И нестати у ноћи

МОНИКА
Не 
Она нас чекају

АНА
Извините
Ми идемо до Стрезимироваца
Да не идете у том правцу
То климање значи да
Ваљда

МОНИКА
Савршено
Само да стигнемо на време
То је једино што нас занима

АНА
Баш је леп дан

МОНИКА
Веома леп дан

АНА
Ништа не каже

МОНИКА
Да изабереш
Другу тему

АНА
Добро
Друга тема
Пут није лош
Нема пуно рупа

МОНИКА
За сад

АНА
То ваљда 
Исто значи да

МОНИКА
Можда да изабереш
Неку трећу тему

АНА
Одакле сте ви

МОНИКА
Наравно да је одавде

АНА
Да
Одавде

МОНИКА
Четврта тема

АНА
Зашто не причате
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МОНИКА
Да 
Зашто не причате

АНА
Не прича

МОНИКА
Можда боље да не прича
Брже ћемо стићи
И без проблема

АНА
Немам пету
Гледаћемо крајолик
У мраку

МОНИКА
Прелеп је
Крајолик победе
Заиста прелеп
Погледај само

АНА
Диван мрак

МОНИКА
Још кад би могао
Само мало брже

АНА
Да 
Мало брже
Закаснићемо

МОНИКА
Извините
Да ли можете мало брже

АНА
Ништа

МОНИКА
Да ли ви чујете уопште

АНА
Можда не чује

МУШКАРАЦ БЕЗ ПРСТА
Девојке као ви
У овом месту
Не би требало да стопирају
Нико овде не би требало да стопира
Ја ево и да хоћу не могу
Немам тај палац

АНА
Ви ипак причате

МОНИКА
И чујете

АНА
Стварно
Немате палац
Каква случајност
Ако смем да питам
Ако није превише индискретно
Извините ако не треба да питам али
Шта се десило

МУШКАРАЦ БЕЗ ПРСТА
Ништа
Одсекао сам га
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АНА
Нисте ваљда
Мора да је болело
Тако без анестезије

МУШКАРАЦ БЕЗ ПРСТА
Није био неки нарочити бол
У односу на друге
Нарочите болове

АНА
Не могу то ни да замислим
Припашће ми мука
Повратићу свих 27 ћевапа

МУШКАРАЦ БЕЗ ПРСТА
Мени је припадала мука
Тринаест месеци
Колико сам штрајковао
Па сам размишљао који да одсечем
Има их превише двадесет
То су велике одлуке који одсећи
И онда је избор пао на палац
Па сам га одсекао
Могао сам и други
Али кад сам видео да ни први
Није ништа донео
Оставио сам овај други
Да бар имам један палац
Затребаће некад

АНА
Нисте могли да их тужите

МУШКАРАЦ БЕЗ ПРСТА
Ништа ти не знаш
А зато што ништа не знаш
Свашта може да ти се деси

На овим путевима
Нису ово путеви за вас

МОНИКА
Сваки пут је за нас
Када треба да дођемо 
До нашег циља
Ту нема компромиса

МУШКАРАЦ БЕЗ ПРСТА
Да сам на вашем месту
Ја бих се плашио
Улазите у непозната кола
Са непознатим људима
Шта кажу ваши родитељи

МОНИКА
Ништа
Имамо довољно година
Да не кажу ништа

АНА
Моја мајка је одушевљена
Мисли да је то несвакидашња авантура
Ја се слажем

МУШКАРАЦ БЕЗ ПРСТА
Толико је на овом свету
Ненаданих околности
А ви бирате баш оне 
Најопасније
Где је вероватноћа велика
Да ће вам се нешто десити

МОНИКА
Средства до циља су бројна
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МУШКАРАЦ БЕЗ ПРСТА
Ево како на пример да будете сигурне
Да вас ја нећу одвести
У најтамније место ове земље
Пререзати вам гркљан
Ископати рупу
Бацити вас у њу
Па бацити креча
Доста креча
Да вас нико не може наћи никада
И закопати вас
И упалити мотор
И наставити својим путем

МОНИКА
Ми то заиста не знамо

АНА
Али се надамо да сте ви
Добар човек
Вероватноћа је велика
Да сте ви добар човек

МОНИКА
Ипак ми се надамо
Највише од свега се надамо
Да ћете нас ви одвести
На наш циљ

МУШКАРАЦ 
То можда никада
Нећете сазнати

МОНИКА
Како то мислите

АНА
Зашто скрећете с пута

МОНИКА
Зашто идемо у супротном смеру

МУШКАРАЦ 
Возим вас назад
Одакле сте кренуле

МОНИКА
ДА ЛИ ИМА КРАЈА ОВОМ
ПРЕСТАНИТЕ
ДА ЛИ МОЖЕ НЕКО ЈЕДНОСТАВНО
ДА НАС ЈЕБЕНО ПОВЕЗЕ
ДА НЕМА НИКАКВИХ СКРЕТАЊА
ДА НЕМА НИКАКВИХ ПРОБЛЕМА
ДА САМО ИДЕМО ОВИМ ПУТЕМ
И ДА НАС ОСТАВИТЕ НЕГДЕ
ГДЕ ГОД ВАМ ОДГОВАРА
ДА ЛИ ЈЕ ТО МОГУЋЕ
НЕ ТРАЖИМО МНОГО
САМО ЈЕДНУ ОБИЧНУ 
ЈЕБЕНУ ВОЖЊУ

МУШКАРАЦ 
Мислим да је то што тражите
Превише

ИЗНЕНАДНА СТАТИСТИКА

МОНИКА

 У првом као и у другом случају последице су при-
ближно једнаке, у случају да је између првог и дру-
гог бројчани однос 1:1. Једина разлика је дакле у 
учесталости догађања. Како су по природи ствари 
у првом случају догађања небројено чешћа него 



> 190

у другом случају догађања, па је већ због саме те 
чињенице утолико већи ризик да ће у првом случају 
догађања последице бити онакве какве управо не 
желимо. То произилази из закона великих бројева. 
Зато, ономе коме се много пута то још ниједанпут 
није догодило, статистички гледајући, могућности 
да ће му се то догодити баш управо већ следећи пут 
непогрешиво прогресивно расту.2)

НАСТАВАК ЧЕТВРТЕ ВОЖЊЕ

МОНИКА

 Размишљала сам и о шерпи од емајлираног челика. 
Али сам ипак одустала. 

АНА

 Јурили смо баш брзо и пролазили сва та места по-
ред којих смо већ прошли. Све ми је поново про-
шло пред очима.

МОНИКА

 Био је обао, масиван, добро је лежао у руци. Изва-
дила сам га из спољашњег џепа ранца. Стварно је 
добро лежао у руци, стоји као саливен у мојој ша-
ци. Тако добро ми ништа није стајало. Осетила сам 
његову хладноћу под својим прстима која се полако 
повлачила пред мојих 36,8 степени целзијусових. 
И гледала сам његов потиљак, његов потиљак низ 
који су се сливале грашке зноја и његове мокре чу-
перке седе косе на тој осунчаној избразданој кожи 
на којој се јасно оцртавала линија мајице. 

2) Преузето па измењено са: http://forum.net.hr/forums/p/289231/ 
8463251.aspx

АНА
 Све се десило некако брзо. Превише брзо. Не могу 

сад да се сетим, волела бих да имам даљински да 
премотам. Можда ипак не. Не. Не бих волела да га 
имам.

МОНИКА
 Само један. Туп удар. И то је то. Нисам размишља-

ла шта ће се десити даље. Ауто је слетео.

АНА
 Погледала сам на задње седиште и видела сам Мо-

нику с каменом у руци. Облим, масивним, што до-
бро лежи у руци.

МОНИКА
 Требало је раније да размишљам да ће ауто да сле-

ти. Одвојили смо се од земље. Полетели смо. Био 
је то невероватан осећај. Сећам се тог осећаја као 
на скијању када ти се скије одвоје од земље. И се-
тила сам се те мешавине страха и узбуђења док 
сам скијала на Алпима. Сетила сам се тих зимских 
одмора и мириса куваног вина и знојавих панцир-
ки. Одвојили смо се од земље. Свидело ми се, али 
је трајало кратко. Убрзо смо слетели. Пребрзо смо 
слетели. Ту на њиви било је неко дрво. Увек сам се 
питала што тако на њивама стоји по једно дрво. 

АНА
 Пила сам млеко. Не пијем иначе млеко, избегавам 

лактозу, због проблема са варењем. Али ми се тада 
баш пило млеко.

МОНИКА
 Дрво нас је љубазно дочекало, свом снагом свог 

дебла, које се том приликом мало накривило.
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АНА
 Нисам замишљала то тако. Нисам ни имала време-

на да замишљам, али да сам имала, сигурно то тако 
не бих замислила.

МОНИКА 

 Ана је пила млеко. Уопште ми није било јасно зашто 
је баш тада узела да пије млеко. Ана је дакле пи-
ла млеко. И баш у том тренутку, кад смо ударили у 
дрво, млеко се разлило по шофершајбни. То бело 
млеко кренуло је да се слива низ стакло, низ обра-
зе, низ шта год хоћеш.

АНА
 Нисам то тако замишљала. Мислила сам да ће за-

блеснути дречава црвена боја, ослепети нас. А би-
ло је топло и бело. Помало рајски. Сем што ми се 
ретровизор забио у чело.

МОНИКА
 Заједно са млеком из сувозачког претинца просуле 

су се неке старе новине, неке фотографије. Поле-
теле су на све стране по седиштима, кроз прозор, 
по њиви добијајући још један слој млека и крви. 

АНА
 Следила сам се. Сад знам зашто се то каже. Не могу 

да померим ноге, не могу да померим руке, не мо-
гу да померим језик, да нешто кажем, да било шта 
кажем. А и да могу не знам шта бих и рекла.

МОНИКА
 Рекла сам: Ух.

АНА
 Те фотографије биле су лепе. На њој је била лепа 

девојка. Личили су. То је био тај полутужан поглед, 
тај криви нос, та коса, те руке. Можда му је била 
ћерка.

МОНИКА
 Једва сам изашла из кола. Брава је била заглавље-

на и била ми је потребна натчовечанска снага да 
изађем. Затворила сам очи и гурала, гурала и гу-
рала, врата су зашкрипала и отворила се. Изашла 
сам напоље. Удахнула сам свеж ваздух. Скоро па је 
готово. Природа прелепо мирише после кише.

АНА
 Остала сам у колима. Јер сам се следила. Он је ле-

жао, спокојно, главе спуштене на волан. Можда је 
коначно био задовољан. Са тим млеком по лицу. 
Жао ми је. Млеку и крви придружује се моја суза.

МОНИКА
 Гледам поље у зору. Слушам тек пробуђене инсекте. 

Класје се стварно нестварно њише. Сунце се пома-
ло помаља. Живот је леп. Нада постоји.

АНА
 Међу хаосом у колима налазим новинске чланке са 

којих се цеди та мешавина течности и читам: УБИЈЕ-
НА СТОПЕРКА; ТЕЛО ДЕВОЈКЕ НАЂЕНО ЗАКОПА-
НО НА ЊИВИ; ОКРЕЧИЛИ МУ ЋЕРКУ; ПРЕРЕЗАЛИ 
ЈОЈ ГРКЉАН И БАЦИЛИ У РУПУ; ВОЂА СИНДИКА-
ТА У ЦРНИНИ; ТИ СЕБИ ПАЛАЦ, ОНИ ТЕБИ ЋЕР-
КУ; РАДНИК БЕЗ ПАЛЦА ОПТУЖУЈЕ ВЛАСНИКЕ 
НОВЕ ФАБРИКЕ ЗА УБИСТВО ЋЕРКЕ; ПРЕКИНУО 
ШТРАЈК ПОСЛЕ СМРТИ ЋЕРКЕ; ПРЕРЕЗАО ПА-
ЛАЦ ЗА ИСПУЊЕЊЕ УСЛОВА СИНДИКАТА; ФА-
БРИКА ПРОДАТА ДОМАЋЕМ ИНВЕСТИТОРУ; БДП 
САМО РАСТЕ; ДАНАС СУНЧАНО ВРЕМЕ. Читам, 
сричем, слово по слово, али ништа не разумем тај 
језик. И свуда лице те девојке и његово лице поред 
и та рука без прста поред. Померам врата хоћу да 
изађем. Гурам, гурам, гурам и испадам наглавачке.

МОНИКА
 Ана стоји испред мене и држи те папире. Гледам 

овлаш наслове, не могу да се концентришем на та 
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слова, ништа не разумем. Погледам Ану која стоји 
укипљено, као неки дух, гледа кроз мене и ја онда 
схватам да нема времена.

АНА
 И тако ћутим и стојим као укопана. И Моника тада 

одједном. 

МОНИКА
 ТРЧИ АНА ШТА ГЛЕДАШ ЈЕБЕНО ТРЧИ ШТА ГЛЕ-

ДАШ НЕМА НИШТА ДА СЕ ГЛЕДА ТРЧИ ЈЕБЕНО 
ТРЧИ ШТА СИ СЕ УКИПИЛА К’О ДА СИ ПРВИ 
ПУТ ВИДЕЛА КРВ ПА ЗАР СЕ НИСИ НИКАД ПО-
СЕКЛА ХАЈДЕ ГДЕ ТИ ЈЕ ТИМСКИ ДУХ ГДЕ ТИ ЈЕ 
ПОБЕДНИЧКИ ДУХ НЕ СМЕШ ДА ИЗГУБИШ МО-
ТИВАЦИЈУ У НАЈВАЖНИЈЕМ ТРЕНУТКУ ПОДИГ-
НИ СЕ КРЕНИ ВЕЋ ЈЕДНОМ АНА ЈЕДАН ДВА ТРИ 
САД ЈЕБОТЕ КОЈА СИ ТИ ЦМИЗДРАВИЦА ЗАР ЈА 
МОРАМ ДА ТЕ ВУЧЕМ ОСТАЛО ЈЕ ЈОШ МАЛО НЕ 
МОЖЕШ САД ЈЕБЕНО ДА СТАНЕШ ПОМЕРИ СЕ 
ОДАТЛЕ ПОМЕРИ СЕ ПОМЕРИ СЕ ПОМЕРИ СЕ 
ПОМЕРИ СЕ ПОМЕРИ СЕ ПОМЕРИ СЕ

 КАД ТИ КАЖЕМ ПОМЕРИ СЕ

АНА
 Померила сам се

ЦИљ (КОНАЧНО)

 Овде Ана и Моника коначно спознају значај оства-
рених циљева за лично напредовање, ма колики они 
били, док џогирају по неравном, рупичастом асфал-
ту, јер препреке су битне за развој и успех. 

МОНИКА
Више не стопирамо
Сада трчимо 

АНА
И саплићемо се
Па трчимо

МОНИКА
Трчимо 
Шерпе одзвањају
Ана зашто си их понела

АНА
Нисам знала
Да треба да оставим

МОНИКА
И кола пролазе
Камиони
Шлепери
И први пут им окрећемо леђа
Први пут нас није брига
За њихове погледе
Јер ту је
Видимо је 
Жути се издалека
Пресијава под светлом фарова
Табла за Стрезимировце
Ана пожури
Што се вучеш

АНА
Трчим најбрже што могу
Али не могу

МОНИКА
Гледам око себе
Гледам да нема још неког
Али нема
Све је чисто
У предности смо
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АНА
Боле ме леђа
И ноге

МОНИКА
Ћути и трчи Ана
Ми смо Телма и Луиз

АНА
Боли ме и мозак мало
Не могу да трчим
А да мислим о свему оном
Не трчимо ка провалији ваљда
Ако смо Телма и Луиз
Није то ваљда тај крај
Моника ја не желим тако

МОНИКА
Ти немој да мислиш
Само трчи

АНА
У реду
Трчим
Надајући се да не трчим
Ка провалији

МОНИКА
Ту је то скретање

АНА
Зашто нас ови људи гледају
Тако чудно
Да ли су први пут видели
Да неко трчи
Овај тротоар
Не помаже

Сав је уништен
Како да се трчи по њему
Зашто ови људи не воде рачуна
О тротоару
Уместо што нас гледају
Како гледају и ходају
А да се не саплету

МОНИКА
Ти само гледај право
И трчи
Скренуле смо у улицу
Још мало и ту је тачка
Не смемо сад посустати
Победа нас чека
Иза угла
Чека да нас загрли
Пољуби у чело

АНА
Мисли су брже
Него што трчим
Не могу да престанем
Шерпе клопарају
Тешке су 
Емајлирани челик
И ваљда провалија није
Иза ћошка
Ја хоћу да живим

МОНИКА
Трчимо 
Трчимо 
Трчимо
Победи у сусрет
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АНА
Застајем да ухватим дах
Дишем тешко
Гледам у земљу
Да ли више воде излази из мене
Кроз зној 
Или кроз плач

МОНИКА
Оно што мислиш, то и привлачиш
Оно што радиш, то ти се и враћа 
Оно у шта верујеш, то на крају и добијеш
Зато пази шта сањаш
Пази шта желиш
Можда ти се и оствари 

АНА
Увек сам мрзела
Мотивационе поруке
Али упрокос томе
Настављам да трчим

МОНИКА
Чини ми се да се приближавамо

АНА
Одједном испред нас
Превелико пространство
Осушене траве
Инсеката

МОНИКА
Ту смо

АНА
Ту смо

МОНИКА
То је та ливада

АНА
Да ли је то
Та ливада на којој 
Нема никог

МОНИКА
Прве смо

АНА
Та ливада на којој 
Нема ничег

МОНИКА
Ми смо победиле

АНА
Мени изгледа
Да овде нико не долази

МОНИКА
Ми смо победиле

АНА
Да има
Бар конфета
Да има
Бар букет цвећа
Да има 
Бар победничко постоље
Да има
Бар победничко послужење 
Да има
Бар мрвица
Да има
Бар нечег
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МОНИКА
Ми смо победиле

АНА
Не изгледа
Као да ће ико доћи

МОНИКА
Ми смо победиле

АНА
Мени изгледа
Као да смо саме

МОНИКА
Ми смо победиле

АНА
Удахнем 
Издахнем

МОНИКА
Ми смо победиле

АНА
Постаје хладно

МОНИКА
Ми смо победиле

АНА
Нико неће доћи
Зашто би ико
Овде долазио

МОНИКА
Ми смо победиле

АНА
Ми смо изгубиле

МОНИКА
Ми смо победиле

АНА
Ми смо изгубиле

МОНИКА
Ми смо победиле

АНА
Ја не могу назад
Све ово поново
Све испочетка

МОНИКА
Ми смо победиле

АНА
Можемо да останемо овде

МОНИКА
Ми смо победиле

АНА
Лепа је ова ливада

МОНИКА
Ми смо победиле
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ПОВРАТАК

 Овде Ана и Моника не спознају наизглед ништа. Из-
гледају као да су већ данима, већ недељама, већ месе-
цима у свом кампу у Стрезимировцима. Њихов ша-
тор одупрео се најгорим налетима кише и ветра и 
стоји чврсто клиновима забијен за земљу.

 Ана на логорској ватри, у шерпи од емајлираног че-
лика, једној из изузетног комплета, спрема јело. Мо-
ника цепа дрва.

 Скућиле су се.

АНА
Моника
Када ће дрва

МОНИКА
Стижу

АНА
Поставила сам сто

МОНИКА
Да ли си скувала довољно
Када дођу други

АНА
Довољно за све

МОНИКА
Када дођу други
Мора да има
Довољно за друге

АНА
Као и сваког дана
Има за све Моника

Морам овако 
Да јој причам
Иначе неће сећи дрва

МОНИКА
Морамо припремити
Лепу трпезу
Иако су изгубили 
Морају нешто 
Да поједу
То је исцрпљујуће путовање
Потребна је снага
За назад
Потребна је снага
За прославу
Наше победе

АНА
Наравно Моника наравно
Наравно да нису дошли
Ко би луд стигао довде
Само ти исеци дрва
А била је симпатична девојка

МОНИКА
Истина
Дуго им треба
Стигле смо пребрзо
Сада морамо да чекамо

АНА
Сигурно
Може се рећи моја најбоља другарица

МОНИКА
Добићемо медаље



197 >

АНА
И тако сваки дан
А онда заспи
Срећом падне ноћ
Па људи имају потребу 
Да спавају
Иначе искрено
Ја не знам шта бих
Моника
Да ручамо
Охладиће се

МОНИКА
Морамо да их сачекамо

АНА
Нек они чекају нас
Ми смо победиле
Пријатно

МОНИКА
Укусно је
Леп је осећај
Подгрејане хране
Топло је 
Око срца
Подсећа ме 
На кантину на послу
Тај мирис
Измешаних вештачких састојака
Недостаје само
Мирис опасности
Из директорске канцеларије
Ова супа од лишћа изврсна je

АНА
Не брини
Као и увек
Јешћемо је
И сутра
И прекосутра
И накосутра
И накнакосутра
Једимо је данас
У миру

МОНИКА
Мислим да чујем 
Нешто у даљини

АНА
Тако сваки дан
Моника то је ветар

МОНИКА
Мислим да неко наилази

АНА
Можда нека крава

МОНИКА
То су кораци

АНА
Птице се деру 

МОНИКА
Прилазе нам

АНА
Боље гледај испред себе
У супу
Да не промашиш
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МОНИКА
Иду према нама
То су они

АНА
Никога не видим
Моника једи

МОНИКА
Са тугом у очима

АНА
Супа је изврсна

МОНИКА
Јер су изгубили
Губитници долазе
Победници се радују

АНА
Ја више то не могу да слушам
Сваки дан

МОНИКА
Приближавају се
Знајући да иду узалуд
Да је њихов пут
Био бесмислен
Јер тамо где стижу
Не чека их ништа добро
Јер тамо где стижу
Чека их пораз
Али они ипак иду
Иду ка циљу

АНА
Престани

МОНИКА
Погледај

АНА
Погледам
Овај пут
Моника је ипак у праву
Они стварно иду
Гомила људи
Да ли је и мени 
Почело да се привиђа

МОНИКА
То су кораци губитника

АНА
Како изгледају уморно
Мора да је пут био тежак

МОНИКА
Пут до победе 
Увек је тежак

АНА
Види им се на лицима
Кроз свашта су прошли
Да би стигли овамо

МОНИКА
Ипак најважније је
Стићи

АНА
Не видим 
Ниједан осмех на лицу
Не чујем
Ниједан уздах олакшања
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Не осећам
Да су то они

МОНИКА
Губитници не могу изгледати
Као победници
Ми смо победиле
Ми смо победиле
Ми смо победиле
Ми смо победиле
Ми смо победиле
Ми смо победиле
Ми смо победиле
Ми смо победиле

 То су људи који пролазе. Хорде прашњавих, изгладне-
лих, читаве породице пролазе поред Ане и Монике и 
не примећујући их. 

 Моника одушевљено скаче бацајући суво лишће као 
конфете. Занесено гледа у небо, за које мисли да ју 
је коначно погледало. Зрак сунца пада на њу – то је 
очигледно просветљење. Или случајност. Они прола-
зе и одлазе. Ана их гледа збуњено. Дозива их.

 ХЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ
ЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ
ЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ
ЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ
ЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ
ЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ
ЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЈ.

 Али они не реагују. Само иду својим путем, уморно, 
али упорно. Корак по корак, заобилазећи их. Ка не-
ком циљу. Тамо одакле су Ана и Моника кренуле. Пре 
неколико месеци. 

 Тек се виде на хоризонту. И полако нестају. Сунце 
залази заједно за њима. Све то изгледа полуроман-
тично.

 Ана их гледа помало тужно.
 Моника их не гледа, али је срећна.
 Ана се окреће ка шатору. Сакупља шерпе. За које се 

не лепи ништа.
 Зашто? Не зна.
 И одлази за људима који пролазе, који су сад већ про-

шли далеко, повлачећи Монику за рукав, која послуш-
но одлази. Са осмехом на лицу. 

 Победничким осмехом.
 Неке птице запевају.

КРАЈ
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С тарији читаоци и будући гледаоци представе Ба-
цачи прстију имају идеалистичке представе о 
стопирању. Као што су, према свему из младости, 

сећања прилично идеализована. У нека ранија време-
на, у доба благостања оне државе, али и оне Европе, 
одлазак у иностранство више је била потреба за аван-
туром, него однос према свету или реакција на затво-
рене границе, жеља за променом постојећег и слично. 
Сасвим је могуће да су и тада, као и данас, неки делови 
света били у проблему, а њихови становници онемо-
гућени да путују. Уосталом, и некадашње колоне че-
хословачких кампприколица изазивају сетан осмех 
на лицу генерације бивших Југословена, сада већ у по-
одмаклом добу. Тада се из ове земље ишло било куда 
без ограничења, изузмемо ли увек недоступне Амери-
ку и Енглеску, а на другој страни света Грчку, која нам 
је увела визе због Македоније. На исток, пре свега у 
Совјетски Савез, ионако се путовало само преко син-
диката, док остале земље Источног блока, од којих је 
данас већина у ЕУ, никога нису занимале. У то време, 
бити аутостопер значило је храброст и спремност на 

сукоб с родитељима. За то време, и за то доба, више 
је него довољно.

Ана и Моника, јунакиње комада Бацачи прстију, 
сасвим су обичне девојке, деца овог времена, чије су 
бабе и деде измислиле аутостоп идеју неометног куд-
годхоћешпутовања. Њих две данас крећу на пут баш 
као што се увек и кретало, не са страхом, него са жељом 
да се стигне до одређеног циља.

Запутиле су се, како ћемо убрзо сазнати, у Стрези
ми ров це, место чије име збуњује читаоца својом ано-
нимношћу, тим пре што нам списатељица ускоро от-
крива да је то коначан циљ ових “храбрих” девојака. 

На том “великом” путу према овом месту, најпре 
устопирају жену која ће их неприметно обрлатити, по-
том наизглед пристојног младића од кога ће се извући 
тек кад једна од њих пристане да се кобајаги венча с 
њим, да би слика попримила суморну боју у друмском 
сусрету са усамљеним полицајцем. Следи појава ју-
нака који је себи одсекао палац у знак протеста због 
продаје фабрике у којој је радио, па остао без посла, 
да би се путовање додатно осенчило сусретом с мрт-

Пише > Жељко Јовановић

Драматуршка белешка

Задња пошта Стрезимировци
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вим псом. Људи које јунакиње срећу заправо су приче 
о данашњем времену, а не ликови са именом и прези-
меном – могло би се рећи да су то стубови данашњег 
друштва: очајна жена, младић у потрази за идентите-
том и сталним послом, несрећни полицајац, серијски 
убица и силоватељ, а на крају и мртав пас као симбол 
прегажених животиња широм свих друмова.

На плану форме комад Бацачи прстију је драма 
у стиху. Реплике у овом комаду, било да је реч о самом 
збивању, току свести јунака, њиховом сукобу, информа-
тивном слоју или објашњењу, све су то строфе које се 
нижу, следе једна другу, некад чак и у метру који, ис-
тина, није правилан, и попут необичног сонга доследно 
истрајавају на поштовању оваквог начина изражавања.

Нарочито је занимљиво инсистирање на језику, 
необичном склопу сваке реченице и њеној изузетној 
прецизности те чистоти израза. Сви јунаци овог кома-

да, било да су то Ана или Моника, две драматис пер-
соне, или неко од лица која срећу на овом необичном 
путу према Стрезимировцима, говоре “узвишеним” 
језиком. Чак су и реплике мртвог пса, равноправног 
јунака, доследно “подешене” како у структури комада 
тако и на тематском плану. 

Међутим, сав напор актерки да, како ћемо откри-
ти на крају, стигну прве у место на граници Србије и 
Бугарске, у “задњу пошту Стрезимировце”, које је јед-
ним својим делом у нашој, а другим у суседној држави, 
све то ће прекрити мучна тишина кад најзад стигну на 
своје одредиште. Испоставиће се да тамо наилазе на 
колону избеглица која без речи пролази кроз место за 
које до тада готово нико није чуо. И која данашње ау-
тостопере чини сасвим другачијим од оних с почет-
ка приче карактеристичног наслова Бацачи прстију.
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