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П ред вама је, поштовани читаоци, други ового-
дишњи број “Сцене” који се појављује у оквиру 
најзначајнијег националног фестивала Стерији-

но позорје, па је, делом, и његов пратећи програм јер 
нешто садржаја обавезно посвећује фестивалу. Спе-
цијално за овај број селектор 64. Стеријиног позорја 
Свети слав Јованов разговарао је са уредником Алек-
сандром Милосављевићем о проблемима, мотивима, 
ко хезионим елементима, значајним дометима али 
и недостацима представа у овогодишњој селекцији. 
Опширан, темељан и занимљив интервју као најава 
фестивала. 

Као посебност овог броја истичемо прилог “Моја 
азбука позоришта...”, ауторски текст Роберта Ћулија, 
значајног европског редитеља који се увек са љубављу и 
поштовањем сећа наступа својих представа на Битефу, 
као и југословенских, пре свега театарских, пријатеља. 
Уз овај текст с поднасловом “Правила, уметност, ма-
гија” објављујемо и интервју са Робертом Ћулијем са 
којим је током априла у Београду разговарала наша 
сарадница Оливера Милошевић.

Иностране драмске писце заступа Иван Вирипајев, 
руски драмски писац, глумац и редитељ, за којег твр-
де да је идеална комбинација Квентина Тарантина и 
Андреја Тарковског, а то се најбоље проверава читањем 
његове интригантне драме НЛО у блоку “Савремени 
светски драматичари”.

“Сцена” и у овом броју задржава устаљене рубри-
ке, те ће читаоци пронаћи одличне текстове у темат-
ским целинама посвећеним позоришној историји, те-
орији, образовању, сценском дизајну... Извештавамо и 
о новим књигама као и о дешавањима на до сада одр-
жаним фестивалима. Нови број доноси драму Сада 
није јули аутора Ђорђа Косића, један од текстова који 
је ушао у ужи избор на конкурсу Стеријиног позорја за 
савремени домаћи драмски текст у 2018/19. години.

УЗ НОВИ БРОЈ



Иван Вирипајев, фото: Никита Симонов

Иван Вирипајев (Иван Вырыпаев)

Савремени светски драматичари
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ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ ВИРИПАЈЕВ

Д рамски писац, филмски и позоришни 

редитељ, глумац, управник московског 

Театра Практика. Рођен 1974. у Иркут-

ску, у родном граду завршио глумачку школу, 

неко време радио као глумац у позориштима 

Магадана и Камчатке, затим дипломирао позо-

ришну режију на угледној московској Високој 

школи “Шћукин”. У Европи је постао познат по 

низу својих драма које се изводе у позоришти-

ма Немачке, Пољске, Чешке, Велике Британије, 

Србије, Француске, Мађарске... Најизвођеније 

драме: Снови, Кисеоник, Плес Делхи, Илузије, 

Пијани, НЛО, Јул, Dream Works, Живот бр. 2, 

Сунчана линија. Ванредно предаје на московској 

Позоришној академији (ГИТИС) и варшавској 

Позоришној академији. Ожењен је пољском 

глумицом Каролином Грушком, живи и ради 

на релацији Москва–Варшава. Добитник зна-

чајних награда на позоришним и филмским 

фестивалима у Торуњу, Хајделбергу, Венецији, 

Лођу, Москви. 
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Иван Вирипајев

Н Л О

Превео с руског > Новица Антић

ДРАМА

БЕЛЕШКА ПРЕВОДИОЦА

Драма НЛО написана је 2014. Премијерно је изведе-
на 2015. у Варшави, затим 2016. у Москви, у Театру 
“Практика”, у режији Ивана Вирипајева. Изводи се и 
у Софији и Дизелдорфу.
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 Представа почиње тако што се гледаоци упознају са 
садржајем овог писма.

“ЗДРАВО. Зовем се Иван Вирипајев, ја сам аутор 
драме коју намеравате да изведете у вашем 
позоришту. Ово писмо упућујем ауторској 

екипи представе: редитељу, глумцима, сценографу и 
осталима који ће радити ову моју драму. Хтео бих да 
вам испричам како је настала ова драма. Пре пар го-
дина намеравао сам да снимим филм о људима који 
су имали сусрете се НЛО. Тражио сам их на интернету, 
испало је да их има поприлично. Заправо, много их је. 
Наравно, већина таквих или није баш потпуно здрава, 
или су у питању обични преваранти, или, пак, они који 
једноставно на тај начин желе да привуку пажњу. Али, 
упркос томе, у тој маси свакојаких бесмислица, пошло 
ми је за руком да пронађем четрнаесторо који су ме 
уверили да су потпуно урачунљиви и здраве памети. 
Наравно, до тог закључка дошао сам само на основу 
контакта на интернету. И одлучио сам да ризикујем. 
Замолио сам за новац једног мог познаника, руског 
тајкуна, и он је пристао да финансира моја путовања. 
Тих четрнаесторо људи живело је у разним местима, у 
разним крајевима света, од Аустралије до САД. Упркос 
томе, пошло ми је за руком да се сретнем са свима. Са 
сваким сам провео неколико дана и снимио сам каме-
ром све наше разговоре. Од тих четрнаесторо, испало 
је да четворо ипак нису баш сасвим нормални. Мада, 
ко је од нас сасвим нормалан? И то је питање. Ипак, 
одлучио сам да оставим само десет интервјуа и на њи-
ховој основи да напишем филмски сценарио, кори
стећи документарни материјал, причу тих постојећих, 
реалних људи, са којима сам разговарао. И написао 
сам тај сценарио. Почео сам да га показујем разним 
продуцентима али, без обзира на то што сам у рукама 
држао јединствен материјал, нико од њих није пока-

зао озбиљан интерес за мој пројекат. На крају, почео 
сам да снимам други филм, а потрагу за новцем за овај 
пројекат привремено сам обу ставио. И прошло је од 
тада неколико година, схватио сам да, највероватније, 
никад нећу успети да снимим тај филм, јер овде нема 
“доследно изведене радње”. Помирио сам се са тим. С 
једне стране, разумео сам продуценте који у том мате-
ријалу нису видели играни филм. А, опет, овде имамо 
заиста јединствен материјал. Сведочанства људи који су 
имали сусрет са ванземаљским цивилизацијама. Па то 
су невероватно занимљива сведочанства. Лично мени, 
као гледаоцу, било би врло занимљиво да видим један 
такав филм. Али, видим да филмаџије то гледају дру-
гачије, вероватно су њима те ствари јасније, разумеју 
се у то. Било како било, не желим да овај материјал 
пропадне и зато сам одлучио да га понудим позоришту. 
Наравно, значајно сам га скратио и прерадио, јер сва-
ка од тих прича трајала је сатима, током више дана. 
Читав материјал једноставно је немогуће укључити у 
драму. Ипак, мислим да сам оставио могућност да сви 
они буду саслушани. И сада с нестрпљењем чекам када 
ће се то што је на папиру огласити на позорници. Ја не 
знам како намеравате да прикажете те људе, хоћете ли 
сценски креирати ликове или ћете једноставно изго-
варати те интервјуе. Ви то боље знате. Ја своју улогу 
видим само у томе што тај драгоцени материјал који 
сам прикупио није пропао. И надам се да ће се, током 
рада на тексту, глумци с поштовањем односити према 
људима које тумаче, јер, заправо, на крају крајева, није 
ни важно јесу ли се они заиста срели са ванземаљци-
ма или нису, или је све ово само њихова уобразиља. 
То није важно. Важно је само то што човек, који жи-
ви на Земљи, хоће са другим људима да подели своје 
најскривеније погледе на живот. Желим вам успешну 
представу! Иван Вирипајев.”



> 10

ЕМИЛИ ВЕНСЕР

З драво, ја сам Емили. Живим у Аустралији. Чекај-
те, није добро. Хајде да поновим. Здраво, ја сам 
Емили Венсер. Живим у граду Батерс, у Аустра-

лији. Имам двадесет две године, а... Шта још? Роди-
тељи су ми живи и здрави, имам и млађег брата, Ку-
пер. Да ли вам је ово довољно информација? Јесте? 
Па, онда, право на ствар, зар не? Ок. Све у свему, то 
је било овако. Имала сам контакт са ванземаљском 
цивилизацијом. Са НЛО, мислим да се то тако зове. 
То ми се догодило у кафићу. Тог јутра седела сам у 
кафићу. Било је око десет ујутро, кафић је још увек 
био празан, само ја и један момак, Арапин. Често сам 
га тамо виђала, вероватно зато што је овде студирао. 
Близу кафића је факултет, радним даном све је пуно 
студената, сви столови су заузети, а недељом, па још у 
десет изјутра, никог нема. Али тај момак је био ту. Не 
знам, можда он и није студент. Не познајем га, само 
сам га пар пута видела и то увек у кафићу. И ја сту-
дирам, друга година, али на другом крају града, у тај 
кафић сам свраћала недељом, јер тада идем на хата 
јогу. Близу је мој јога центар, идем тамо већ две годи-
не. Истина, ишла сам само недељом, морала сам да 
учим, па и друге обавезе. Али зато сам вежбала до ста 
сама, код куће. Али, то сада није важно... Мада, ва-
жно је ово. Важно је да ме је све то врло много подсе-
тило на јогу. И после, када ми се све то десило, када 
је све већ прошло. Одједном ми је пало на памет ка-
ко ме све то, из неког разлога, много подсећа на јогу, 
само не знам како да објасним. Већ сам размишљала 
како да објасним али не знам како. Али, све то пома-
ло личи на ефекат који изазива јога. Само што је ефе-
кат јоге милион, трилион пута слабији. Али, осећај је 
сличан. Добро, ни то сада није важно. Једноставно не 
знам како да пређем на ствар. Не знам како да вам то 
испричам. Уопште, то је једна врло лична ствар, лич-
но питање. Врло интимно. Чак ми је сада лакше да вам 
испричам какав је био мој први секс, него ово. Узгред, 

мој први секс догодио се недавно, свега пре годину да-
на. И све је то прошло прилично траљаво, глупо и не-
занимљиво, чак не желим ни да се присећам. Добро, 
опет сам одлутала. И тако. Седела сам у том кафићу, 
те недеље. Нешто чачкала по интернету. Неке новости 
на фејсбуку, кад одједном... То ми се догодило у трену. 
Одједном сам... као, одједном – као да ми је неко дао 
некакву инјекцију. Не знам како да вам још кажем, то 
је, као да, знате... то је као... Као да управо у теби, из-
нутра, као да се нешто отвара, и топло ти је по читавом 
телу... и, тешко ми је да вам објасним, да нађем речи, 
то је вероватно тако као када убризгаш хероин, ја, ис-
тина, не знам, нисам пробала хероин, али, то није као 
трава, то сам била баш управо пробала, није тако. То 
је као некаква инјекција... то, по читавом телу... одмах 
ме је обузело... тако да сам, у трену, схватила да се са 
мном нешто дешава, нешто врло важно. Чак не тако... 
И схватила сам да ће се тог часа, управо тог часа, осе-
тила сам, нисам чак ни мислима докучила, не главом, 
схватате, већ читавим својим бићем, и то врло брзо, 
одмах, тренутно сам схватила да се са мном дешава 
нешто најважније у мом животу, ето, то, то је оно! Ух! 
Дајте ми воду. 

Пауза. Емили пије воду.
Ух! Извините. И тако, све то је почело да ми се до-

гађа, све то сам осетила, и некако сам, прилично брзо, 
схватила узрок. У први мах сам се, наравно, уплашила, 
мислила сам да ми је позлило, да умирем, мада ми је 
било баш лепо али, управо зато што ми је било тако 
лепо, уплашила сам се, јер мени никад није било тако 
лепо у животу. И, ето, прво сам се уплашила, а онда 
се некако смирила, боље рећи, нисам се ја смирила, 
већ, као да ме је неко смирио. И то не могу да обја
сним, али као да су ми ставили до знања да могу да се 
осећам потпуно безбедно. И ја сам се одједном осети-
ла потупуно безбедно. Схватила сам да се први пут у 
животу осећам потпуно безбедно. Али схватила сам и 
да сам до тада у животу стално осећала неку опасност. 
То сам схватила. Капирате о чему причам? Ми то чак 
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и не знамо али, ми живимо са сталним осећањем уг-
рожености, опасности. Чак и спавамо са тим. Само, то 
не знамо, јер немамо са чиме да упоредимо. Али, кад 
сам се тада осетила тако безбедном, сигурном, схвати-
ла сам како сам читавог живота постојала другачије. 
Чак и сада. И сада сам у стању опасности. Али, најза-
нимљивије је да, када сам сама, код куће, и тада сам 
у том стању, чак и док спавам. И зато смо непрестано 
напрегнути. И зато наркомани тако воле хероин, јер, 
док је у њима, они су безбедни. Само, проблем је у томе 
што то стање пролази, а тело опет и опет моли да се то 
понови. Јер, то је тако једно, знате, тотално опуштање, 
притом, не лежиш, можеш да ходаш, да трчиш – и све 
што хоћеш можеш да радиш али, ти ниси у опасно сти, 
ти си опуштен. А, притом, ниси стондиран, ум ти је 
бистар. Рекла бих, чак невероватно бистар. Мегатре-
зан. Укратко, не знам како да објасним. Некад посма-
трам моју маму, има 46 година. Она је психотерапеут. 
Она стално живи у стању опасности. Она другима по-
маже да савладају то стање, а сама је стално у њему. 
Није ми јасно како другима можеш да помогнеш да се 
опусте, ако си напет? А сви ми смо јако, јако напети. 
Раније то нисам ни примећивала, а сада то почињем 
да запажам. Живим у стању опасности, и сада сам у 
стању опасности, и ви сте сада у стању опасности, и 
сви остали људи. Неко мање, неко више. Тај ко је више 
у стању опасности, маши се оружја и почиње да убија. 
Он се тако брани. Он је у опасности. И он ту опасност 
око себе све више повећава, повећава. И када се мени 
догодио тај сусрет, тај контакт, први пут у животу сам 
се опустила и све сам схватила. Али, истина, то стање 
– оно је после брзо прошло. Већ предвече од тог стања 
више ништа није остало. Али, сећање на њега је остало. 
Остала је и жеља да тако и даље живим. И ја сада знам 
у ком смеру треба да идем. Ето шта ми се тада десило. 
Ох! Стварно, па нисам вам испричала најзанимљивије! 
Па тамо је са мном био и онај момак, Арапин. И, ето, 
када се то догодило, и ја се, после неког времена осе-
тила безбедном, сетила сам се тог момка, занимало 

ме је да ли то само ја видим, или види још неко? Да 
ли се то дешава само мени, или још некоме? И, тако, 
осврнула сам се, погледала тог момка и намах схвати-
ла да је и он на истом месту на коме сам и ја. Да и он 
све види, да и он има контакт. И то ме је моментално 
још више убедило да није никакав трип. Јер то се не 
можеш заменити ни са чим. То је био прави правцати 
контакт. А онда сам се још освртала, да можда још не-
ко не види? Можда конобар? Али, конобара није било 
у том тренутку. Вероватно је седео негде у дворишту. 
Ми, осим кафе и сока, нисмо ништа друго наручили, 
а седели смо једно два сата, тако да је отишао. И све 
је пропустио. Јер, када се вратио, све се то већ сврши-
ло. Да. Шта сам оно хтела да кажем? Ах, да! О оном 
момку. Гледала сам га, а он је гледао мене. И обоје смо 
капирали да све капирамо, једном речју. И онда му ја 
одједном кажем, “Па ти све то видиш, зар не? И теби 
је исто, као мени, је ли?” Не знам зашто сам то питала, 
знала сам да све види али требала ми је још некаква 
потврда, тако нешто... И, ето, питала сам га, а он ме 
гледа, и одједном видим како му се низ образе сливају 
сузе. И он ми каже, “Ја то не смем.” Питам, “Зашто, 
зашто не смеш?” “Ја сам муслиман, ја то не смем.” И 
плаче. Кажем му, “Ма, престани, ти си безбедан”. А 
он ме гледа и каже, “Да”, и плаче. И то је био такав је-
дан тренутак у мом животу! То, ради чега треба живе-
ти. Ја сам, наједном, схватила, ето, он је мушкарац, ја 
сам жена, ми смо људи, ми живимо на овој планети. 
Ми живимо у овом свемиру. Ми смо пријатељи. Он је 
муслиман, ја сам атеиста, али обоје смо потпуно без-
бедни. Али, изгледа да је он мислио дугачије, не као 
ја. Не знам где је сада и шта је с њим. После тога више 
га никад нисам видела. Мада, сада стално одлазим у 
тај кафић, јер сам почела да идем на јогу три пута не-
дељно, али га више никад нисам видела. Сигурно не 
жели да ме сретне, зато и не долази у кафић, а можда 
је просто отпутовао, не знам. Ух! Морам мало да се 
одморим, извините.
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АРТЈОМ ГУСЈЕВ

П оздрав свима! Ја сам Тјома. Артјом Гусјев. Имам 
тридесет пет година. Рођен сам у Русији, у Пи-
теру, мислим, у СанктПетербургу, али тренутно 

живим овде, у Хонгконгу. Овде, у Хонгконг, дошао сам 
да се зезам. То је било пре десет година, једноставно 
сам дошао да се проведем и некако се задржао. Нашао 
сам овде и шљаку, ортаке, све. Укратко, снашао сам се. 
Иначе, ја сам програмер, смишљам и разрађујем разне 
компјутерске игрице и све те виртуелне будалаштине 
које залуђују људе, нарочито клинце. Супер ми је да 
све то смишљам, да се смарам са свим тим програми-
ма, кул ми је то. Неке игрице које сам радио постале 
су баш популарне, као Spec Ops: The Line. Играчи знају 
о чему причам: “Спремите се за живот у свету у коме 
не постоји реч ‘морал’ и на сваком кораку треба одлу-
чити – ко ће живети, а ко умрети. Дубаи је катаклизма 
збрисала с лица земље. Невиђена пешчана олуја некад 
величанствен град претворила је у град духова. И сада, 
у улози капетана Делта јединице, Мартина Волкера, 
треба да одете у напуштене територије и пронађете 
и вратите кући пуковника Џона Конрада” – ето, то је 
био мој посао, мислим, наравно, не само мој, радио 
сам с колегама. Сад сам скапирао да је то све безвезе и 
да то све људима испира мозак али, раније ме је за то 
болело уво. Па, неко мора да прави сво то смеће, зар 
не, што да не будем ја? Ок, шта вас ја сад давим тим 
срањима, као да вам је то битно, ви хоћете што пре да 
чујете како ми се догодио тај контакт, је ли? Па, ето, 
овакав један тридесет петогодишњи блејач виси данима 
и ноћима за компом, вероватно се дрогира, је л’ да? А 
ја се не дрогирам, не гутам та срања. Наравно, добро, 
дувам, ок, као и сви нормални људи. Али, доп не пи-
пам, мислим, за сада... Мислим, добро, врло ретко се 
то дешава, кад се договорим с ортацима, неки викенд, 
организујемо се, па мало му га дамо, опустимо се, али, 
све у свему, не, не! Тако да сам ја нормалан, колико је 
могуће. Нисам лудак. Или се то бар мени тако чини. 

Ја, укратко, верујем у то да нисам откачен. И, како се 
то догодило? Па, било је овако. Под један, догодило се 
овде. Не баш овде, где сада седимо, него тамо, на бал-
кону. Само, сада је тамо много бучно, лепше је седети 
овде у соби. Сада је хаос од кола, зато ја врата од бал-
кона отварам само ноћу, а преко дана седим овде, ту 
и радим и спавам ту, укратко, живим, већ сте скапи-
рали. А ноћу изађем на балкон, да мало удахнем свеж 
ваздух. Да мало прошетам по природи, тако рећи. И, 
тако, и те ноћи исто сам изашао на балкон, као и увек, 
после шљаке, да мало удахнем ваздух, попушим цига-
ру, попијем пивце. И тако, седим, цимам то пиво, још 
нисам запалио. То је врло битно, да скапирате да до 
тада нисам запалио, јер ћете иначе помислити да сам 
се надувао и нешто истриповао. Мада, какав трип мо-
же да буде од шита, зна се, никакав... Они који дувају, 
знају, капирају, а они који не дувају, мисле да је то ис-
то као и ЛСД. Лудило, а? Мислим, трпају све на исту 
гомилу... Никад нису ни пробали, немају благе везе, а 
имају своје мишљење и лупају глупости. Али, то сад 
није важно. Битно је да ја тада још нисам запалио. Са-
мо сам седео и пио пиво. Седим тако, пијуцкам пивце, 
опуштам се после шљаке. И, укратко, тада је почело. У 
почетку је било само некакво узбуђење. Нисам капи-
рао шта се дешава, у чему је ствар, али осећао сам да 
се дешава. Као да се нешто десило. Али, не знам шта 
се то десило. Ништа се није десило али, осећам да се 
нешто десило. Почеле буквално руке да ми се тресу. 
Обузело ме је неко узбуђење, нека узнемиреност, као 
никад. Не могу да га упоредим ни са чим. Никад тако 
нисам био узбуђен. Чак ни онда кад сам са грамом ко-
каина пролазио аеродромску контролу. А сада сам се 
сав тресао, цептео сам. И, најважније, не могу да схва-
тим зашто? И одједном – паф! – и то се догоди! И ја то 
видим. Видим својим очима. И не само да видим, већ 
ја то осећам. И не само да осећам, већ се то дешава са 
мном. Ја учествујем у томе. Читав сам увучен у то. Ја 
сам буквално у центру свега тога. Или, чак овако: ни-
сам ја у центру свега тога, већ је све то у центру мене. 
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И онда је некако почело да ме притиска, све наоколо. 
И ја сам почео да вичем. Баш сам онако, јако, много 
јако вриснуо, као да ме неко тестерише неком опас-
ном тестером. Из свег гласа сам викао. И, наједном, 
после тог крика, у мени је настала нека необјашњиво 
бескрајна тишина. Ја никада, ни пре, ни после – никад 
нисам чуо, ако тако могу да се изразим, нисам видео 
ни чуо такву тишину. То је била тако тиха тишина, то 
је била таква тишина, ма, не знам, не знам ни како да 
вам опишем? Како је могуће описати тишину? То је 
била таква тишина у којој, осим ње, ништа друго није 
постојало. Односно, били су звуци. И звуци улице, и 
музика с оне стране нечијег прозора, били су звуци, ја 
нисам био у вакууму али сам био у тишини. Ја као да 
сам био у самом центру те тишине. И било ми је тако 
лепо. Не могу чак ни да вам објасним колико ми је било 
лепо. Никада, нигде, ни са каквим дрогама, ни са чим, 
никада ми није било тако лепо. Било је тако тихо. Била 
је то потпуна, права правцата тишина. Тишини у којој 
ми је било много, много добро. Зато што сам, некако, 
и ја био део те тишине. У мени као да је све заћутало, 
схватате? И тада сам схватио да је читав наш проблем 
у томе што непрестано галамимо. Ми производимо 
превише буке, схватате? Ми говоримо, препиремо се, 
размишљамо, у глави нам гомила мисли, и непрест-
но бука, стално смо у тој буци. И ми никада нисмо у 
тишини. Ми чак и не знамо шта је тишина. Никада је 
нисмо искусили, ту тишину. Ми не знамо шта је она. 
А она постоји. И ја сам схватио да смо сви ми изашли 
из те тишине. Ето, кажу да је човек настао од мајмуна, 
а ја сам схватио да је човек настао од тишине. Све на 
свету потиче од тишине, тишина је основ свега. И та 
тишина је у свему, она постоји у свему, и у нама је, са-
мо не можемо да допремо до ње због сталне буке. Али 
тишина постоји. Ја то сада заиста знам, ја сам је иску-
сио. Ја сам се десетак минута налазио у тој тишини. И 
ја сам се тада једини пут у животу истински одморио. 
Тако сам се одморио! Не можете ни да замислите ка-
ко сам се одморио. И до данданас се нисам уморио, 

иако је то било пре две године. Ево, до сада се нисам 
уморио. И сада нешто мислим, када бисмо се сваког 
дана обрели у тој тишини, на трен уроњени у њу, ма-
кар један минут, сигурно би и овај свет био другачији. 
Заиста би се све променило. Кад смо код тога, ја сада 
сваког јутра медитирам, седим, ево, тамо, двадесетак 
минута и ослушкујем тишину. Наравно, не чујем је као 
онда. Превише је буке у мени. Али, током тих дваде-
сет минута, успе ми да неколико секунди проведем у 
тишини, наравно, не онаквој која ми се тада догодила. 
Али, приближној. И, ето, тих пар секунди тишине дају 
ми снагу за читав дан. Ето, то је моје искуство. Мени, 
наравно, нико не верује, јасна ствар. Кад кажем да сам 
имао сусрет са ванземаљском цивилизацијом, јасно је 
шта помисле о мени. А ако још кренем да им причам о 
тишини, сви почну да се церекају. “Где си”, кажу, “На-
шао тај шит, ко ти је дилер, дај нам његов број”. Капи-
рам ја, како да поверују... А ја и не желим да било ко-
ме нешто доказујем. Живим како хоћу. У мом животу 
се практично ништа и није променило. Добро, мало 
сам променио посао, не радим више са игрицама, сад 
се бавим разним сајтовима. Мислим, креирам сајто-
ве и разне друге глупости на интернету. И, шта још? 
Да, и престао сам да дувам, јер ми је од дувања бучно 
у глави. А после онога ми се слух много изоштрио, не 
тако да све чујем, него, да чујем буку. А бука је свуда. 
А нарочито је много буке у трави и у алкохолу. Мада, 
пиво нисам престао да пијем. Треба се некад мало и 
разгаламити. А што се дувања тиче – не дувам, не пу-
шим, много ми је то бучно. Ето, мислим, то је моја 
прича. Хоћемо на балкон, сада је тамо постало тише, 
сада већ можемо тамо, хајдемо.



> 14

НИК СКОТ

П оздрав, ја сам Ник Скот. Имам двадесет седам 
година. Живим у Детроиту, УСА. Имам двадесет 
седам година. Радим као курир у USPS. Доста

вљам разне пошиљке по кућама и офисима. А иначе, 
свирам у рок бенду. И то ми је најважније. Ја сам му-
зичар, свирам у бенду, зове се Helicopter Flying Up. На-
ша музика је најближа surfроку, али није то чисти surf, 
него нешто средње, између музике за плажу и Radiohead. 
Како каже наш певач, Дејв, наша музика је за оне који 
воле “Ок!”. Ево, ако хоћете, могу после да вам пустим 
неку нашу ствар. А сада, капирам, треба да пређем на 
ствар, је л’ да? На феноменалну причу како сам се срео 
са ванземаљцима. Је л’ да? Ви и сами схватате у как-
вом сам положају? Да мени неко каже како се срео са 
ванземаљцима, шта бих помислио? Искрено, ништа и 
не бих помислио, о томе уопште не бих ни размишљао. 
Јасна ствар, или је лупетање, или самореклама, или 
усамљеност, можда недостатак секса, тако нешто, ук-
ратко, само нису ванземаљци, јер, наравно, не постоје 
никакви ванземаљци. Зар не? Ја сам увек тако размиш-
љао о томе. Као што, у принципу, сваки нормалан чо-
век треба да размишља. И зато врло добро разумем 
шта можете да помислите о мени. Али, наравно, ја сад 
потпуно другачије гледам на то. Ја на то гледам као на 
шансу која само једном човеку може да се пружи, и то 
не сваком човеку, ако ћемо поштено, практично скоро 
никоме. И стварно не знам зашто сам баш ја имао ту 
шансу. Срео сам се с тим и то је променило читав мој 
живот. А ваша је ствар хоћете ли да ми верујете, или 
не. Укратко, то је било овако. Имао сам једну испору-
ку пошиљке на самом крају града. Када сам је испору-
чио, одлучио сам да је за тај дан доста и отишао у об-
лижњу шуму да загрлим дрво. Сада сигурно мислите 
да сам комплетан идиот, је л’ тако? Али, објаснићу 
вам. Томе ме је научио мој деда. Када си уморан, или 
без снаге, уопште, ако те притисне нека туга, чамо-
тиња, самоћа, или треба да прикупиш снагу за нешто 

важно, треба наћи неко дрво које ти се учини погод-
ним и чврсто се приљубити уз њега. Баш га загрлити, 
као девојку, само још јаче. Обујмити његово стабло, 
као да си лијана. И када се тако приљубиш, треба да 
замолиш то дрво. Тако, у мислима му се обратиш, за-
молиш га да ти да снагу. Само, мораш баш, баш да се 
концентришеш на то али, без напињања, наравно. Ево, 
овако га загрлиш, то дрво, и кажеш му “Дај ми снагу” 
или “Дај ми здравље, излечи ме или ме научи”. Само, 
мораш да будеш свесан да дрво није никакав чаробњак, 
оно не испуњава жеље, дрво нам једноставно даје своју 
енергију, или, чак, енергију космоса. Зато, када га за-
молиш, неко време мораш да причекаш, како би та 
енергија ушла у тебе. Ја то радим дуго, још од детињ
с тва и увек помогне. Дрво – то је живи организам, који 
са тобом може да размени своју животну снагу. Није 
да ја само верујем у то, ја сам то сто пута искусио на 
себи. И, тако, тог дана дошао сам до шуме, изашао из 
кола, отишао сто, двеста метара у шуму. Изабрао сам 
дрво, приљубио се, почео да га молим да ми да снагу... 
Стојим тако, приљубљен уз дрво, кад, одједном... Одјед-
ном сам осетио како иза мојих леђа неко стоји. И ја, 
наравно, покушам да се осврнем, да погледам, али, не 
могу. Моје тело као да је парализовано. Руке, ноге, 
глава, врат, све као да је од гипса, не могу ни да мрд-
нем. Као да сам прилепљен за то дрво и ту стојим. А 
осећам како се неко налази иза мојих леђа и то врло 
близу. И тада сам се страшно уплашио. Никад у живо-
ту нисам се тако уплашио. Сада мислим, можда ме то 
није парализовало, можда ме тај мој страх тако оду-
зео? Али, то и није важно. И тако, ја стојим, премирем 
од страха, схватам да је то крај, готово, то је крај. А 
онда, одједном, оп – и светлост! И светло се шири 
посвуда и све је јаче и јаче – и свуда га има. И оно је 
врло чудно и ја од страха жмурим али наједном видим 
да је то светло у мени. И, намах, страх ме прође, као 
да га никада није било. Прострујала ми мисао, ако сам 
престао да се плашим, значи, заиста, то је то, дошао 
ми је крај. Али, крај није дошао, већ је настало тако 
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неко, тако неко чудно стање. Стање невероватне јед-
ноставности. Већ много пута сам покушавао то да ис-
причам и увек ми тешко полази за руком. То је ствар-
но тешко објаснити. Нашао сам се у некаквој неверо-
ватној једноставности. Све је постало једноставно, да 
једноставније не може бити. Читав свет – то је врло 
једноставно. И то је врло, врло реално. Ето, ми живи-
мо у сложеном свету, све нам је ужасно сложено, то-
лико муке, напора, на путу стално неке препреке. А 
испада да је заправо сва сложеност овога света, да је 
она у нашој глави и, ако то уклониш, све ће бити врло 
једноставно. И ја сам се, одједном, нашао у тој једнос-
тавности. Присетио сам се читавог мог живота, свих 
мојих проблема и били су ми тако смешни, чак сам се 
и насмејао. Стајао сам у тој шуми, грлио дрво и цере-
као се. Смејао сам се због тога јер испада да је све јед-
ноставно. Нема никаквих потешкоћа. Односно, сада 
их опет има. Ево, и док вам ово објашњавам, и то ми 
прави потешкоће. Али, ја знам сада да то нису праве, 
истинске потешкоће, јер, у ствари, њих и нема, већ ја 
сам отежавам ствари, ја сам заправо аутор свих својих 
проблема. Хоћу да кажем, ми сами себи стварамо теш-
коће, ми усложњавамо, отежавамо сами себи, сами 
правимо проблем, јер смо унутар њега, у њему смо. 
Не могу то сада прецизно да вам објасним, то шта зна-
чи налазити се унутар свега. Добро, то сада и није та-
ко важно. И, ето, ја сам се одједном нашао у тој пот-
пуној једноставности. Све је постало врло једноставно. 
Читав мој живот, моја музика, мој посао, моји односи 
са девојком, са породицом. Сви моји пробеми постали 
су врло једноставни, чак су и они најсложенији поста-
ли једноставни. На пример, родитељи су ми дали но-
вац за рођендан, да купим гитару. Дали су ми много 
пара, пет хиљада долара, да купим добру гитару, а ја 
сам с тим парама отишао са девојком у Мајами, на 
океан, схватате? Наравно, нисам им признао, рекао 
сам да сам купио гитару. А онда ме је стално то гри-
зло, мучио сам се, шта да урадим... И тада ми је баш 
то пало на памет, и јасно сам видео да проблема нема. 

Да, једноставно, овако, треба рећи целу истину роди-
тељима. И да је то врло једноставно. Тада ми се то учи-
нило тако једноставно и тако нормално. Људима увек 
говорити само истину – па то је врло једноставно. И 
стварно, то јесте врло једноставно. Али сада више није, 
наравно, јер када сам после родитељима рекао истину 
о гитари, да је нисам купио, било ми је врло сложено 
то да урадим, а ни родитељи нису то баш једноставно 
прихватили. И до дана данашњег смо у лошим одно-
сима због тога. Хоћу да кажем, то није било једностав-
но. И, почео сам да размишљам, зашто је тако? Зашто 
није једноставно? Тада сам све врло јасно увидео, све 
је једноставно. Да у свету и нема сложених ствари. 
Зашто је онда сложено? И онда сам схватио зашто. За-
то, јер, ја као да самог себе сматрам превише важним 
и значајним. Чини ми се да сам управо ја у центру све-
та. Да се све врти око мене. Сви ми себе сматрамо нај-
важнијима и најглавнијима, најбољима, наравно. И 
мислимо да је то нормално, да је човек тако створен 
да мисли о себи како је посебан и да воли себе више 
него све остале. Али, када ми се то тамо десило, одјед-
ном сам се нашао у свету у коме мене нема, у коме 
постоји само свет. И где сам ја само део тог света. У 
коме сам “ја” Васиона, у коме сам “ја” свако догађање 
које се одвија. Не знам како то да вам објасним. Сва 
сложеност је у томе што ја сада себе сматрам одвоје-
ним од света и да све што се дешава као да се не деша-
ва са мном. А тамо, крај оног дрвета, наједном сам 
осетио да сам ја, и догађаји у животу – да је све то це-
лина, да ја и јесам то догађање. Тада сам осетио да сам 
ја – читав овај свет, да тако одвојеног бића, као што 
сам ја, једноставно нема, оно не постоји, већ постоји 
само свет, и сви проблеми тога света, и све радости 
тога света, јесу “ја”. И зато, не треба се никога плаши-
ти и не треба никога кривити. И све је врло, врло јед-
ноставно. Врло просто. Знате, увек је лакше решити 
туђ конфликт него свој. Јер ми нисмо увучени у њега. 
И ја сам тада стајао и све то осећао. Осећао сам сву ту 
једноставност. И било ми је смешно. Било ми је сме
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шно што смо све тако запетљали, замрсили, усложни-
ли, и сами постали таоци тога. И што живимо у том 
сложеном свету, у том сложеном животу, не наслућујући 
како је све врло једноставно. Како нема никакве сло-
жености. Ето, тако некако... Схватам да вам је све ово 
некако апсурдно али, мени је тешко да пронађем пра-
ве речи кад причам о томе. Хајдемо, боље да вам пус-
тим нашу музику, она је, реално, стварно врло једно
ставна. Идемо.

ХИЛДЕ ЈЕНСЕН

З драво. Ја сам Хилде Јенсен из Норвешке. Живим у 
граду Шиену. Имам двадесет осам година. Радим 
у туристичкој агенцији. Немам ништа занимљиво 

да вам испричам о мом послу. Седим за компјутером, 
помажем клијентима да уплате путовање, одмор у не-
кој земљи. Најчешће Египат, или Израел, или Тајланд. 
Тако да ништа интересантно о послу немам да кажем. 
Боље да вам кажем у чему је тајна Васионе. Знате у че-
му је тајна Васионе? Јесте ли гледали филм Аватар? 
Е, он говори о томе. Али мени се тај филм није наро-
чито допао. Некако ми је био недовољан. Некако ми 
је све, како да кажем, бледуњаво. Некако мутно, му-
саво, као да им је фалило пара за специјалне ефекте. 
Изгледа да то није могуће дочарати на филму. За сада, 
у сваком случају. Не помаже ни 3D. Јер, опет, свеједно 
је то тродимензионални свет, а свет је, у ствари, мно-
го шири и дубљи. И, управо то што ми се догодило, то 
што сам видела својим очима – е, то су биле боје, то 
је био свет! И ја сам, знате, ја сам после, после тог до-
гађаја, свуда почела да тражим потврду тога. Просто, 
како да вам кажем, ја сам тамо доспела у такав један 
свет, у такав свет какав ни пре, ни после нисам виде-
ла. Тачније, то је био наш свет, свет у коме живимо, 
само ми то не видимо. И, ето, тада сам доспела у та-
кав свет. Кажем, то је као у Аватару, само милион пута 
јаче, дубље, и шире, и обухватније. И знате, буквално 
месец дана после тога, после тог сусрета, контакта, ја 
сам пробала ЛСД, намерно сам хтела да видим хоће 
ли и он изазвати такав ефекат. Није. ЛСД – то није то. 
ЛСД – то је просто фалсификат, једна имитација, као, 
рецимо, имате летове авионом, а имате и компјутер-
ске игрице, симулације летова, ето, мислим, то је једно 
поређење. Али, једна ствар се увек потврди: и на ЛСДу 
и у Аватару и у разним књигама које сам после чита-
ла. О једној ствари сви говоре. Ево о чему. Када ми се 
то догодило ја сам, у почетку, природно, прво осети-
ла страх, а највише сам се уплашила да ће ме одвести 
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са собом. Па, као, одвешће ме са моје планете, и онда 
ће на мени вршити свакојаке експерименте, у неком, 
ко зна ком делу Васионе. Сада је то смешно, али, та-
да сам прво на то помислила. Када ме је повукло у тај 
простор, схватила сам да ништа не могу да урадим; 
ни да запомажем, ни да бежим – ништа и, наравно, 
страшно сам се уплашила. А онда је, у трену, страх 
прошао. И, знам због чега. Зато што сам ја нестала. Па, 
не знам баш како да вам објасним, као да је моје “ја” 
нестало. То јест, ја сам све опажала, све видела, свега 
се сећам, али, као да то нисам била ја, Хилде, него не-
ко моје гледање. Схватам да ово звучи неурачунљиво. 
Али не знам како да вам објасним. Ево, док вас сада 
гледам, ја осећам да гледам ја, Хилде. А тамо је било 
дугачије, као да не гледам ја, већ као да сâм вид гледа. 
Мислим, нема оног који гледа, постоји само вид. То 
јест “ја” – то је само вид. Ја – то је гледање. Ја – то је 
опажање. Нема оног који опажа, има само опажања. 
Нема посматрача, постоји само посматрање. Када 
сам о томе причала мом дечку, рекао ми је да му све 
то личи на неку жестоку дрогу. Такву дрогу вероватно 
још нико није смислио, то је просто само један добар 
трип. Схватам да то звучи тотално наркомански. Али, 
опет вам кажем, намерно сам пробала ЛСД, то није 
то. А, најважније што сам тамо схватила и што ме је 
потпуно продрмало, што ми је променило став, то је 
да сам видела како је све узајамно повезано. Ха, опет 
прелазим на наркомански језик! Али то је истина, тако 
је. Све је са свиме повезнао. Сви предмети и сва жива 
бића, нису посебно, за себе, нису одвојени, већ смо сви 
повезани једни с другима, неким каналима, некаквим, 
рекла бих, разнобојним жицама. Сви су једни с дру-
гима повезани тим жицама разних боја али, наравно, 
нису то праве жице, то су тако неки, енергетски кана-
ли. И на ЛСДу то се осети али, у стварности је много 
дубље. У стварности, свет као да се састоји од разних 
енергија, тако нешто. И те енергије су све међусобно 
повезане. И зато, све што ради један од нас, то утиче и 
на све остале. И, ево, кад ја нешто урадим, то је општи 

поступак за читав свет. Сада се то, просто, не види, ми 
живимо у привиду одвојености, а заправо, сви смо ми 
повезани. Буквално смо повезани, физички. Повезани 
смо тим енергетским нитима, тако некако. У Аватару 
се говори о томе али, ја сам то видела својим очима. И 
тако је читава Васиона повезана – она је једна целина. 
И зато смо ми одговорни не само за свој живот већ и 
за читав свет око нас. Боље рећи; када смо одговорни 
за свој живот, аутоматски смо тада одговорни за читав 
свет и читаву Васиону. “Ја сам одговорна за читаву Ва-
сиону” – супер звучи. Звучи као да сам сад на печур-
кама. Кад смо код тога, пробала сам и печурке. Али, 
није ме привукло. Јер схватила сам најважније, да није 
обавезно све да видиш, читаву ту слику света, сву ту 
електронику. И то виђење не даје ништа ново. Треба 
само научити да живиш тако, да себе осећаш као део 
овог света, а не као неко одвојено биће. Ето, ми, док 
живимо, не видимо своје вене и како њима тече крв, 
и своје срце не видимо, али знамо да постоји. Тако је 
и са другом реалношћу. Треба знати да она постоји и 
да смо сви ми један организам, и да све што радимо 
утиче на све остале, и на читав свет. Ето, то треба схва-
тити. Треба некако научити да то осећаш. Али, како 
то научити, како тако живети, е, то не знам. Потребан 
је контакт, наравно. Контакт са свим тим. Али, ЛСД и 
печурке, то није тај контакт. Потребан је прави кон-
такт. Контакт у твом срцу. Не знам шта још да кажем. 
Ја сам се сада, јасна ствар, запетљала у свему овоме. 
Морам још да размрсим све то некако, у својој глави 
и у срцу. Имам још увек гомилу питања, пуно више 
питања него одговора. Тако да, боље је да за сада за-
станемо на овом. Тим пре, јер не желим да мислите о 
мени како сам некаква лудача. Комуницира са ванзе-
маљцима! “Сви смо ми повезани енергетским нитима” 
– наравно, или је откачила, или је на неким жешћим 
дрогама, шта друго? Тако да, хајде да направимо па-
узу. Можда, до следећег виђења... Па, пуно поздрава. 
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РОБЕРТ ЕВАНС

З драво, ја сам Роберт Еванс. Имам четрдесет три 
године. Ја сам директор Школе нових техноло-
гија у Лафбороу (Loughborough). Лафборо је 

мали универзитетски град, недалеко од Лондона. На-
ша школа није велика, радимо тек другу годину али 
наши програми постали су врло тражени. Ми едуку-
јемо такозване бизнис тренере. Односно, оне који ће 
после обучавати бизнисмене, како да правилно воде 
свој бизнис. Ја сам, заправо, тек недавно почео да се 
бавим тиме, од пре две године. Почео сам то управо 
после оног догађаја у мом животу, када сам... па, како 
да кажем... па, када ми се догодио тај сусрет... Однос-
но када сам видео све то. Знате да није лако причати 
о томе, јер... Јер, ево, седи поред вас одрастао човек и 
прича како је имао блиски сусрет са ванземаљцима, 
сложићете се, то звучи, благо речено, не баш сасвим 
здраво. Ја до тада нисам ни размишљао о НЛО, нисам 
о томе чак хтео ни да слушам. За мене је све то била 
најобичнија бесмислица. Мој живот био је врло удаљен 
од таквих ствари, НЛОва, “оностраних светова” и све 
те езотерије. И сада ја то не волим. И када причају о 
ванземаљцима, као о некаквим човечуљцима са пљо
снатим главама, ја не верујем у то. Ја сам бизнисмен. 
Пре школе радио сам у компанији Nokia, овде, у Ве-
ликој Британији. Почео сам као обичан менаџер про-
даје и попео се до топменаџера компаније. Умео сам 
да продајем робу. Али, ето, пре две године, када ми се 
догодио тај сусрет, мој живот се потпуно променио. 
Сада сам само бизнис тренер. Учим људе како да се 
правилно баве бизнисом. Шта значи правилно? Али, 
прво ћу вам испричати шта ми се догодило. То је би-
ло пре две године. Био сам у свом летњиковцу, у око-
лини Бирмингема. Ту кућу смо супруга и ја купили за 
старе дане. Она је у шуми, у мирном окружењу, тамо 
је заиста лепо. Поред нас је још неколико кућа али, не 
више од петшест. То је једно право уточиште, мирно, 
тамо је стварно супер. Тада сам био сам у кући, жена 

је била у Лондону. А наш син, иначе, студира у Аме-
рици. И тако, седео сам на тераси и пушио. Волим да 
тако седим на тој тераси, пред сам залазак сунца и да 
запалим цигарету. И, док сам тако седео, одједном сам 
осетио то. Па... Знате шта сам у почетку осетио? Осе-
тио сам као да сам одједном мали, као да је опет моје 
детињство. И прва ствар која ми се догодила – ја сам 
заплакао. Плакао сам јер сам осетио нешто што је већ 
дуго, дуго, било заборављено. То је осећај света, тај по-
глед на свет, детињи поглед, који сам давно изгубио. 
То је такав поглед, знате, сви смо га некада имали, то 
је онај однос према свету, када ти је све ново, када све 
откриваш, када ти је свет жив, и он, тај свет, он је пот-
пуно непознат теби, гледаш га и ништа не знаш о ње-
му, а у исто време знаш нешто врло, врло важно, мож-
да и најважније, оно што заиста треба знати. Ето, то 
је најзанимљивије што сви ми живимо као да већ све 
знамо о овом свету. Такав нам је однос према животу, 
као да нам је већ све познато. Мада, заправо, не знамо 
оно најважније, оно главно. А, у детињству, сећам се, 
имао сам такав осећај као да знам нешто важно, мож-
да и најбитније, али, нисам могао то да именујем, да 
га назовем правим именом, чак тада нисам ни мислио 
како знам тако нешто. Напротив, чинило ми се тада 
да нисам знао ама баш ништа о овом свету. И, ето, то 
моје незнање о свету – то је заправо и било моје знање. 
Схватате шта хоћу да кажем? Док одрастамо, ми то по-
степено губимо. Ми губимо то незнање. Појављује се 
наш животни став, појављују се наши погледи на жи-
вот, на све. Појављује се наше искуство. Искуство у че-
му? Читаво наше животно искуство састоји се у томе 
како да преживимо у том немилосрдном свету. Да би 
опстао, треба да радиш то и то, а не смеш да радиш то 
и то – ето нашег животног искуства. И ми све знамо. 
Ми учимо своју децу да живе са позиције људи који све 
знају. Којима је све јасно. И у томе је наш проблем. И, 
онда, док сам седео на тој тераси и када је све то поче-
ло да ми се догађа, прво што сам осетио – било је то да 
ја поново ништа не знам. И ја сам заплакао због тога. 
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Био је то један врло чудан осећај, ето, седим ту, зрео 
човек, 41 година, имам одраслог сина. И, ето, седим 
ту, и опет ништа не знам. И ја сам заплакао. Било је то 
врло необично осећање. Схватио сам да не желим да се 
растанем са свим тим знањем које сам накупио током 
живота. Осетио сам се као дете коме узимају омиљену 
играчку. Нисам желео да се растанем са свим тим, са 
читавим мојим искуством. Ја нисам хтео да се раста-
нем са тим ставом како ја све знам. Био сам потпуно 
убеђен да, ако све то изгубим, ако изгубим свој животни 
став, да ћу изгубити и самог себе. И ужасно ми се није 
дало да се растанем од тога. Али, ништа нисам могао да 
предузмем, све је то почело да одлази, да ме напушта. 
И, како је све више и више нестајало, јер сам све више 
и више остваривао контакт са том ствари, све више и 
више сам губио све што сам до тада стекао у животу. 
У једном тренутку осетио сам да сам дошао до тачке 
од које више ништа нисам знао. Чак нисам знао ни да 
сам то ја. Односно, знао сам да ме има. Да сам ја ту. 
Да је он ја. Али, ко сам ја? То нисам знао. И знате шта 
је најфеноменалније? Намах сам схватио да за то, да 
би био онај који јеси, није потребно да имаш о себи 
било какву информацију. Да сви ти подаци о мени, да 
они, заправо, и нису потребни. То, да сам ја Роберт, да 
имам четресет једну годину, да сам менаџер компаније 
Nokia, те информације су сасвим непотребне, па ја сам 
ионако ја. Да би био свој само треба бити свој и то је 
све. Не мораш да будеш Роберт. Не мораш да будеш 
менаџер. Треба бити свој. И не треба размишљати о то-
ме. Зашто размишљати о томе ко си ти, када си ионако 
то ти. Наравно, сада не могу све то да вам објасним. 
То је просто немогуће. То је просто такво стање када 
ти јеси ти. Ми то сада не осећамо, јер губимо себе. И 
ја сам тада врло јасно то схватио и гануло ме је. И по-
чео сам да плачем, а онда да се смејем. Плакао сам и 
смејао се истовремено. Зато што сам, с једне стране, 
схватао колико је тога сувишног било у мом животу, 
а с друге стране било ми је тако жао свих нас, људи, 
јер живимо у некаквој чудној илузији. Што мислимо 

да смо некакви бизнисмени, или таксисти, дизајнери, 
или ко зна шта још, само не мислимо да смо оно што 
јесмо. И, ето, први пут у животу, ја сам се тада, у четр-
десет првој години, осетио као свој. И све је то трајало 
извесно време. А после је била још једна ствар. О томе 
не могу да говорим. То је врло лично. Само ћу рећи да 
је то био најистинскији контакт са том ствари. Не мо-
гу о томе да причам, у реду? Да, а после сам изгубио 
свест. Када сам се освестио, лежао сам на поду и већ 
је свануло. Значи, читаву ноћ сам ту лежао. Па, разуме 
се, све је нестало. Ја сам опет све знао. Опет сам био 
одрасли Роберт Еванс, топменаџер компаније Nokia. 
Али, ипак су се неке ствари промениле. Променио се 
мој однос према послу. Мислим да се променио и чи-
тав мој однос према животу али то најбоље осећам на 
примеру мог посла. Само, то је већ друга тема. Опро-
стите. Хајде да мало предахнемо. Мада, више и немам 
шта да кажем. Па, могао бих још да причам о летећем 
тањиру и високим хуманоидима са дугуљастим главама. 
Али, после паузе, ок? Једно двадесет пет минута, ок? 
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ЏЕНИФЕР ДЕЈВИС

З драво, Џенифер Дејвис из Њујорка. Имам двадесет 
пет година и продавачица сам у музичкој радњи 
у Trump Towers, раскрсница Пете авеније са Пе-

десет шестом улицом. Стварно је тешко наћи посао у 
тако елитној радњи на таквом месту. А, тим пре, мени. 
Јер сам од шеснаесте до двадесет треће била тотални 
треш. Била сам катастрофа. Била сам право говно. Не 
кажем да сам сада мајка Тереза али, још пре три го-
дине, када би неког поздравила, тај би ми одговорио 
“Одјеби”. А кад би рекли “Еј, здраво!”, ја се окренем 
и одговорим, “Одјеби”. И јебало ми се шта ко кења за 
мене. Истина, ни сад се много не ложим на то, шта ко 
мисли о мени, али више не отпоздрављам са “Одјеби”, 
јер сам скапирала да је све то једно инфантилно кур-
чење. И, уопште, скапирала сам да је главни проблем 
овог света у томе што су сви језиво инфантилни. Чак 
и ако гледаш уметност, претежно су и то нека цмиз-
дрења. Све неко кукумавчење. Кукање о хомосексуа-
лизму, о томе како је свет тешко говно, како мене нико 
не разуме и друге разне инфантилне бедастоће. Један 
плаче, маса око њега храни се тим сузама и онда сви 
плачу над својом судбином. И подилазе свом егу тиме 
како су несрећни, и како је свет око њих лош, и како 
ту живети, и како им је психичка траума преголема, 
и родитељи их спутавали, и друштво око њих тупаво, 
нико ништа не осећа, и, наравно, за све је крива власт, 
и банкари, и капитализам је страшно лош, и све тако, 
у том стилу, све те инфантилне бесмислице. Зашто 
инфантилне? Па зато што немају благе везе с реал-
ном ситуацијом. А каква је реална ситуација? Па она 
је таква да ти, мислим ја, да ја нисам никаква посебна 
стварчица, око које се обрће свет, нисам цвећка која 
је центар овог света. Ствари стоје потпуно другачије. 
Заправо, ја сам појавни облик овог света и онаква сам 
како желим да видим тај свет. Ево, све што имам, све 
чиме сам незадовољна, све што ме смара, све што ме 
љути – све то сам, заправо, ја. Зато што је мој свет око 

мене исто што и ја. Каква сам ја, такав је и свет. Нема 
никакве неправде, постоји само мој однос према том 
свету. Постоји моја повезаност, мој контакт с тим све-
том. Знате, недавно су научници утврдили да не по-
стоји никакава дуга, дуга којој се ми тако дивимо, у 
ствари не постоји. Животиње не виде дугу, јер је и не-
ма. Само људи виде дугу, дугу која се рађа само у њи-
ховим зеницама, ту настаје, прелама се, и нигде више. 
И није то нека зајебанција из жуте штампе, то су утвр-
дили стручњаци НАСЕ. Има ту још много занимљивог, 
послаћу вам линк, видећете. А зашто ово причам... Да, 
зато јер ви желите да сазнате како су ме отели ванзе-
маљци, је л’ тако? И шта су они тамо са мном радили, 
зар не? Па то је најзанимљивије. Па, рећи ћу вам шта 
су радили са мном. Враћала сам се те недеље, заправо, 
био је већ понедељак, одавно је прошла поноћ. Враћала 
сам се ноћу, зачудо, ни пијана, ни урађена, нула, нула 
кокице, а то је за мене у то време била права реткост. 
И тако сам ишла улицом, враћала се кући. И, изнена-
да су ме отели ванземаљци. Долетела нека јебена ле-
тећа тањирчина, почела да лебди изнад моје главуџе, 
и из њега се појавио узак трачак светлости, та свет-
лост ме је, као усисивач, једноставно усисала унутра. 
Шта кажете, опасна прича, а? Вратићу се на њу, мало 
касније. А сада хоћу да вам кажем шта сам ја то ска-
пирала током мог дружења са НЛО. Да сам ја – ја. Ја 
– то је ситуација која настаје из стотина узрока и раз-
лога. Ево, зашто ми сада, овог часа, говоримо о томе? 
Па зато што се подударило хиљаде разлога, почевши 
од тога да смо се родили, после сте ви учили школе, 
онда сте одлучили да постанете режисер, и још мно-
го, много разлога, судбина ваших и мојих родитеља, 
и све те хиљаде разлога довеле су до ове тачке сада. И 
ми сада причамо. Ми смо једноставно разлози, схвата-
те? Разлози који су се сложили, уклопили, у ову једину 
могућу варијанту. И то што ми сада седимо заједно, за 
нас је једина могућа варијанта. Ето, то сам схватила. 
Не знам да ли објашњавам разумљиво, али ово што 
се сада дешава је једина могућа варијанта за вас и за 
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мене. Нема друге варијанте. И не треба размишљати 
како би било да су се ствари уклопиле другачије. Не, 
јер другачије не може бити, тако је како јесте и само 
је тако. И говорити о томе просто је бесмислено. И ва-
жно је да уместо јаловог кукања како у нашем животу 
ствари нису такве какве би требало да буду, да уместо 
читавог тог бесмисленог кукумавчења, треба урадити 
потпуно супротно, треба закорачити у саму средину тог 
проблема, треба прихватити све оно што се дешава са 
тобом. Прихватити отвореног срца, јер, све што се са 
тобом дешава – заправо и јеси ти. То је тај свет. Свет и 
ти – то је једно те исто. Ми јесмо тај свет. И уместо да 
му се опиремо, оплакујемо то опирање, плачемо како 
је све наоколо лоше, треба урадити управо супротно, 
прихватити све то као једину могућу варијанту. Треба 
схватити да је то једина могућа варијанта и да друге 
нема и неће је бити. Ево тебе, ево и мене. Ту смо, раз-
говарамо, и то је сада једина могућа варијанта. Друге 
нема. Ами, ми је стално тражимо, тражимо другу ва-
ријанту, другу могућност. Тражимо, а ње нема, а ми тра-
жимо и патимо због тога што не можемо да је нађемо. 
Уместо да прихватимо ту варијанту која сада постоји, 
која јесте, која је једина реална. Ето, то сам схватила. 
И још једну ствар. Знате ли како се може променити 
свет? Па зар сви ми не желимо да га променимо? И ја 
сам тамо, тада, кад ми се то догодило, схватила како се 
мења овај свет. Он се мења сам од себе, некаквом ви-
шом вољом која нама није разумљива. Он се мења не-
ком силом коју не можемо да спознамо до краја. Али, 
све што ми можемо јесте да будемо крај ње. И јеси ли 
заједно са силом која ствара, и ти ствараш. А јеси ли 
против силе која ствара, ти се противиш, и читав твој 
живот – он је опирање тој сили. Опирање читавој Ва-
сељени. Али, Васељену не можеш да зауставиш, она се 
свеједно развија али твој живот протицаће у напору 
јер ћеш га провести у чамцу у ком веслаш узводно. И 
читава ће ти снага одлазити на то. Ето, то сам схвати-
ла. А како је било даље: у свемирском броду окружили 
су ме ванземаљци, високи и мршави хуманоиди. И је-

дан од њих, с тако, као, неком великом, црвеном лам-
пом на глави, он ми је пружио као неки инструмент 
и, чим сам га узела, тај инструмент почео је да прича 
са мном, на енглеском. Инструмент је рекао, “Ми смо 
посетиоци из, у курац, забаченог дела космоса. Дошли 
смо да вашој цивилизацији оправимо мозак и ти ћеш 
нам, Џенифер, помоћи у тој светој и, у пизду материну, 
важној мисији”. Ето, тако нека зајебанција, у том сми
слу. Мислим да је супер, а? Мислим да је до јаја, супер. 
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МЕТЈУ ОФАРЕЛ

З драво, зовем се Метју Офарел, имам шездесет 
једну годину. Ја сам из Северне Ирске. Град Кил-
кил. Мали лучки град. Ничим се не издваја, не-

мам шта да кажем о њему. Живот је овде досадан, мла-
ди одлазе у Белфаст или чак у Даблин, а неки и у Лон-
дон. Па, ја овде живим већ 30 година, односно, поло-
вину живота, све у свему, овде ми није лоше. Волим 
тај град, волим људе који ту живе, своје суседе, мада 
је доста њих прилично тешке нарави али, вероватно 
нисам ни ја анђео. Тако да ми овде живимо, крчкамо 
се у сопственом сосу и, ето, живот некако пролази. Би-
ло ми је тридесет, а сада ми је већ шездесет једна. Ми-
слим, још највише двадесетак и готово, Метјуа Офа-
рела неће више бити на овом свету. А знате зашто сам 
отворио профил на фејсбуку? Због моје ћерке. Моја 
кћи, Хана, сада живи у Паризу, бави се политиком. 
Тачније, бави се екологијом, или, још тачније, бави се 
протестним акцијама. Протестује и бори се за еколо-
гију. Митинзи, разне демонстрације, акције протеста, 
тако то. Све у свему, води буран живот, и активна је на 
том фејсбуку, па је и мене научила. Ако ћемо поште-
но, тај фејсбук ме није баш занимао, нема ту неких 
занимљивих новости, ја сам на њему само да бих ви-
део шта ради моја ћерка, шта је данас направила. Та-
мо, на њеној страници су све њене акције, читава њена 
делатност је врло детаљно приказана. Истина, не идем 
баш у те детаље, јер то и не разумем, о чему они то 
причају али зато видим да је жива и здрава, пуна сна-
ге и није у затвору. И то ми је довољно: што се каже 
ћерка ми је пред очима. Ето, зато ми и треба тај фејсбук. 
Али сада, захваљујући њему и томе што сам написао 
о свом сусрету са ванземаљском цивилизацијом, ја сам 
постао познат, права звезда нашег града, не могу сада 
нигде да се сакријем. Долазили су ми из новина, наго-
варали да им дам интервју, ја одбио, а они онда о мени 
написали такве ствари да моја жена три дана није иза-
шла из куће од плача. Тако да ми није баш драго што 

сам то написао, јер сада комшије, наравно, мисле да 
сам полудео, а жена ми страшно пребацује због тога, 
каже да сам тиме упропастио нашу старост, да сам је 
затровао тиме. Чак смо правили планове да се одсели-
мо одавде. Али, на крају нисмо имали храбрости. Ипак 
смо овде провели пола живота, и где да одемо? А су-
седи, нема везе, мало ће се још смејати, па ће забора-
вити. Ето, и ви сте дошли из тако далеке земље, из Ру-
сије. Чак тамо, у Русији сте сазнали за мене. Нема шта, 
тај фејсбук је моћна ствар! А и ја доста знам о вама. О 
вашем Путину који гуши демократију, о Ходорковском 
кога Путин држи у затвору. Али, све су то трице и ку-
чине. Хајде, што би рекли, да пређемо на ствар. Зашто 
сам ја на фејсбуку написао о свему томе? Сигурно не 
због тога да би после прстом показивали на мене као 
на последњу будалетину. Ја сам то написао због једне 
важне ствари, заиста сам хтео да то поделим са другим 
људима. Схватате, када ми се то догодило, па, тај су-
срет, ја сам, наравно, тамо много тога схватио о живо-
ту и о Васиони, и о себи али, све је то или врло лично, 
или потпуно неразумљиво, чак толико да ни сам себи 
не могу да објасним, ипак, једна ствар коју сам тамо 
схватио стварно ме је узбудила. И то сазнање желим 
да пренесем. Написао сам то и на фејсбуку, на свом 
профилу. Прво нисам хтео да помињем НЛО, то да сам 
имао тај сусрет са њима и да сам то од њих сазнао, ни-
сам то хтео да саопштим, какве везе има откуд ја то 
знам... Није ствар у томе. Али после сам помислио ка-
ко то није лепо, јер они су то мени поклонили, то није 
моје, ако су ми већ тако нешто поклонили, и ја то сада 
знам, чини ми се да немам право да то присвојим и 
кажем како је то моје. Схватате шта мислим? Ја јед-
ноставно немам право да то знање приказујем као своје. 
Ја сам нико. Проживео сам шездесет година и ништа 
о том животу нисам схватио док ми се то није догоди-
ло. И, јесам ја то поставио на фејсбук али не значи да 
је то моје. И зато нисам могао да прећутим одакле то 
знам. Али, себи сам направио медвеђу услугу. Сада 
сам постао локални лудак. Али шта је, ту је. Жена ми 
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каже да сам могао све то да напишем под неким псе-
удонимом, тамо те нико не проверава, пола тих на 
фејсбуку користе туђа имена. Али, мени то није било 
могуће, јер, то што сам написао, то што су ми откри-
ли, то што сам ја поделио са другим људима, мени је 
толико важно да сам морао испод да ставим свој пот-
пис, разумете? То што је тамо написано важно је и ја 
сам одговоран. Ето, и ви сте прочитали, видите да је 
крај вас прави човек. Ја постојим, ја сам то написао. 
Ја сам то сазнао, мени су то поклонили, и ето, ја, Метју 
Офарел, спреман сам да вам то потврдим. И захвалан 
сам онима који су ме томе научили. Јер, управо сам 
то схватио, то се односи на све нас. Схватио сам да ми, 
овде, у овој нашој цивилизацији, не умемо да будемо 
захвални. Мислим, ми јесмо учтиви. Ми кажемо “хва-
ла” када нам неко нешто поклони, или када нам за сто-
лом додају корпицу са хлебом. Али, ми не умемо за-
иста да будемо захвални. Пробаћу сада да вам обја
сним шта то значи. Наравно, већ сте о томе читали на 
мојој страници, управо сам о томе писао, о захвално-
сти. Али, у пар речи ћу покушати да вам разјасним. 
Шта сам схватио? Схватио сам да нама на овом свету 
ништа не припада, па, мислим, то све што ми имамао, 
што поседујемо, то, као да су нам дали, као да нам је 
неко поклонио. Ко нам је то поклонио, не питајте, јер 
на то немам одговор. Нису ванземаљци, наравно, јер 
и они су као и ми, и њима је све то поклоњено. И, 
уопште није важно ко је све то поклонио. Важно је да 
су ми, ето, моји родитељи поклонили живот, и ја треба 
да им будем захвалан због тога. Живот ми је поклонио 
моје тело, моја плућа, моје очи, ја могу да гледам, моје 
уши, ја могу да чујем. Природа ми је поклонила ваз-
дух, ја могу да га удишем. Али, то ништа није моје, 
схватате. И, ту је наш највећи проблем. У томе што ми 
живимо као господари живота, а ми смо овде само гос-
ти, све ово нисмо ми створили. Нисмо ми створили 
ово дрвеће, ово небо, нисмо га створили, ове океане, 
у које сада просипамо нафту. Нисмо посадили ово др-
веће које сечемо. А човек се осећа тако важно. Нека-

кав шеф, или неки председник, осећа се тако важно. 
Па и ми, обични људи, ја сам возач аутобуса, понекад 
сам себе задивим откуда у мени тако много те важно
сти. Тек сада сам то почео да примећујем, возим, гле-
дам путнике тако важно, мада ни тај аутобус није мој, 
ни карте које продајем, нису оне моје, али ја их про-
дајем с таквом важношћу! Ми мислимо да је сво ово 
наше. А, у ствари, ми само ту живимо, усред овог све-
та и користимо се свим тим. И ми треба да будемо зах-
вални за ту могућност која нам је пружена. Треба сва-
ке секунде свог живота да осећамо ту захвалност. Ми 
треба да живимо са осећањем захвалности. Јер све око 
нас, све то није наше. Али, ми тиме владамо, ми смо 
то добили на поклон, зато треба да будемо захвални. 
Треба да будемо захвални и родитељима и учитељима. 
Треба да будемо захвални једни другима, захвални за 
могућност да живимо, да стичемо знање. За могућност 
да волимо и да будемо вољени. Ја не говорим о учти-
вости, схватите. Захвалност – то није учтивост. Захвал-
ност – то је животни став, то је поглед на свет. Захвал-
ност – то је када у себи осећаш енергију ове васионе, 
осећаш да си њен део и захвалан си на томе. И, уопште, 
захвалан си на свему. И знате зашто сви ти ратова, 
зашто тај Аушвиц, зашто насиље и страхоте? Све је то 
зато јер човек не осећа захвалност, јер тај Хитлер, он 
се осећао господарем живота, он је мислио како је овај 
свет његов, лични, како он припада њему. Он није знао 
како је то – бити захвалан том свету због тога што жи-
виш у њему. И још једну, можда сурову ствар ћу сада 
рећи, нисам о томе писао на фејсбуку, да не дижем 
прашину, јер разни људи то различито могу да схвате. 
Али, сада ћу рећи. Знате зашто су та јадна деца стра-
дала у немачким логорима, страдала су кривицом ро-
дитеља и предака који су заборавили на захвалност. 
Деца увек носе крст својих предака – то је законитост. 
Данас ми не знамо шта је то захвалност, а сутра ће на-
ша деца жњети те плодове, одговараће за то. И када 
кривимо само Хитлера, није баш потпуно тако, јер и 
ми смо за то криви, читава наша цивилизација, цео 
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наш род који не уме да буде захвалан, не зна шта је то 
и свако живи само за себе. И, важно је да схватите, ја 
сада не говорим о моралу. Ето, то сам ја спознао током 
тог сусрета. То су ми објаснили. Поклонили су ми то 
знање. И сада је знам шта значи бити захвалан – то не 
значи бити добар. Захвалност није морална категорија. 
Захвланост – то је енергија, то је сила којом је могућ-
но живети. Ако човек живи снагом захвалности, живот 
му протиче дугачије него ономе који живи снагом соп-
ствене важности. Ето шта сам сазнао. Али, хајде да да-
нас завршимо на томе, јер, ускоро ће моја жена, а она 
не воли када са неким причам о овоме, брине за мене, 
а мени је после жао. Можемо да наставимо сутра у ис-
то време, испричаћу вам нешто о чему нисам писао 
на фејсбуку, причаћу вам о самим ванземаљцима. То 
вам је сигурно занимљивије од овог мог филозофи-
рања. Онда, значи, до сутра. Ок, до сутра!

ДИТЕР ЛАНГЕ

З драво, ја се зовем Дитер Ланге. Имам четрдесет 
осам година, последње две године живим и радим 
у Келну. Ја сам шеф представништва Mitsubishi у 

Келну. Пре тога сам пет година радио у офису те ком-
паније у Берлину, а пре две године поставили су ме за 
шефа и преместили овде, у Келн. Знате, пре него што 
сам одлучио да ово јавно кажем, прво сам за дозволу 
питао мог директора у Берлину. Јер, све те приче о ван-
земљцима, о Марсовцима, другим световима, нарав-
но, могле би да ме коштају положаја. И ја сам позвао 
директора на ручак, лепо му све испричао, све шта ми 
се догодило. Био сам узбуђен, нисам знао како ће да 
реагује. А баш у то време добио сам друго дете, посао 
ми је заиста био потребан. Али, нисам све то могао 
да држим у себи. Па, сложићете се, то није уобичаје-
на ствар, сусрет са ванземаљском цивилизацијом. А, 
с друге стране, врло добро сам знао како гледамо на 
људе који су видели ванземаљце. А ја сам у то време 
био већ старији менаџер одељења продаје у Берли-
ну. И зато сам одлучио да први који то треба да сазна, 
треба да буде мој шеф. И позвао сам га на ручак, све 
му рекао. Знате шта је било? Он ми је поверовао. Не 
знам да ли је поверовао да ми се то стварно догодило, 
али сигурно је поверовао да нисам луд. Па, то је најва-
жније. На крају, какве то везе има јесам ли видео ван-
земаљце или нисам, битно је да се мој живот променио 
и то набоље. Мој шеф је некако осетио да је са мном 
све уреду. И најважније, погодило га је то како сам му 
причао о вери у бога. Јер, једна од ствари која ми се та-
мо открила, јесте знање о вери у бога. Схватате, ја сам 
тамо разумео зашто тако много људи не верује у бога. 
Уосталом, нисам ни ја веровао, до тог случаја. Тачније, 
није да нисам веровао, већ нисам веровао у бога ког 
нам приказују разне религије, пре свега ту мислим на 
хришћанство. Знате у чему је проблем? Проблем је у 
томе што ми мислимо како нам вера у бога долази кроз 
неку идеју, кроз знање. Тако, ето, постоји хришћанска 
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идеја о богу, па, онда, исламска, ја не знам тачно как-
ва је она и ми проучавамо те идеје, а онда покушава-
мо да поверујемо, или да полемишемо са њима. Или, 
изучавамо још неку теорију, или смислимо неку своју 
идеју. Ето, ја сам схватио да вера у бога нема ништа 
заједничког са знањем, идејама. У почетку је вера у бо-
га контакт са Њим. Човек истински не може да верује 
у оно што не познаје. Зато, да би веровали у бога, прво 
морате да Га осетите, да осетите како је то управо Он. 
И то, у почетку, није неки конкретан бог, још једном 
понављам, то није идеја, није религија, није концепт, 
у почетку је то прво осећање. То је једноставно такво 
једно животно стање када човек, одједном, истински 
осети да бог постоји. И, опет, разумите ме на прави на-
чин. Осећај бога, то није никаква теорија. Није то да ја 
осећам да је бог Исус, или Алах, Буда, или првобитни 
прасак. Осећај бога је када човек, наједном, не умом, 
већ читавим својим бићем, одједном зна да је живот 
некакав стваралачки процес, да је живот стварање. И 
да у темељу овог света постоји тај стваралачки процес 
и није важно ко је његов аутор, бог или хаос. Немогуће 
је тражити истину уз помоћ властитог ума. У почетку, 
једноставно треба осетити како је свет нечије дело, и 
како сви ми припадамо том делу, и наш живот је ства-
рање унутар створеног, биће у бићу. А вера у бога, жи-
вот са богом, почиње онога часа када се дотакнеш тог 
његовог дела. И, наравно, када се дотакнеш створитеља. 
Јер, дело и створитељ су једно исто. И зато, у почетку 
и није важно верујемо ли ми у створитеља. У почетку 
то није важно. У почетку је важан управо тај додир, тај 
сусрет, контакт. И не мораш да размишљаш да ли је то 
бог или није. Јер бог то је – као додир с нечим истин-
ски важним. Ето, вероватно сам и ја одабрао речи да 
бих одредио шта је то бог. Бог – то је када свим својим 
бићем први пут сусретнеш нешто одистински значајно. 
Односно, нешто што изгледа као смисао читавог твог 
постојања. То речима не можеш да објасниш. Бог – то 
је додир, то је однос. Ето шта је то. Бог није због тога да 
би био добар човек, да би био хуман. Није бог због тога 

да би ширио идеју хуманизма планетом. Није он због 
развоја друштва. Бог, то је додир твог живота са ства-
ралачком силом ове васељене, овога света. Бог – то је 
твој креативни живот у тој његовој креацији. И зато су 
највеће грешке, грешке које чинимо, наша спорења и 
свађе око бога. То, када неко каже, “Па добро, а зашто 
је бог створио ђавола?” Или “Зашто постоји зло?” Или 
“Зашто су свештеници педофили?” Или “Шта је то та-
ко страшно, Христос пар сати висио на крсту, и то је 
подвиг?” Или све оне филозофске расправе о богу. Све 
је то бесмислено, до оног трена док ти не осетиш да 
бог заиста постоји. Нећеш добити одговор ни на једно 
питање док не осетиш – шта је то свет у коме има бо-
га. И, тек када осетимо да бог постоји, да то није само 
теорија већ стварност, тек тада можемо да се упусти-
мо у расправе на религиозне теме. Прво бог, затим сва 
размишљања о Њему. Ето, то је отприлике то. Ето, то 
сам све изговорио у једном даху мом шефу. Можете 
замислити како је изгледало. Долази вам запослени и 
говори да је имао сусрет са ванземаљцима, а још по-
сле каже како је, кроз контакт са њима, схватио да бог 
постоји. Звучи као нека комедија. И све то сам му са-
општио. Пажљиво ме је слушао, није ме прекидао, а 
после је настао мук, некако ме je чудно погледао, као 
да је и он одавно већ имао контакт са ванземаљцима, 
а онда ме упитао: “Дитере, а шта да раде они који се 
још нису срели са ванземаљцима? На пример ја? Ја не 
верујем у бога и не осећам никакву везу са њим. А теш-
ко да ће ме посетити ванземаљци. Не личим на таквог 
човека кога би посетили ванземаљци” – тако нешто је 
рекао. Искрено, то питање ме је затекло. Нисам знао 
шта да одговорим. Искрено, не знам ни шта би било са 
мном да није било тог контакта са космосом, ја то сада 
зовем “контакт са космосом”. Да ми се то није догоди-
ло, да ли бих могао да схватим све то о чему сам вам 
сад причао? Искрено, не знам. Вероватно, не. С друге 
стране, сада знам да, ако хоћеш нешто да добијеш, мо-
раш да замолиш за то, и ако од срца замолиш, постоји 
велика шанса да ћеш добити. Треба замолити. Хоћеш 
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да осетиш бога, замоли га за то. И то сам рекао шефу. 
А он ме је тада погледао као што старац гледа дете и 
иронично се осмехнуо: “Дитере, ја ни за шта не могу 
да молим бога, јер сматрам да бога нема.” И ту се наш 
разговор завршио.

ЏОАНА ХАРИС

З драво, ја сам Џоана Харис из Спрингфилда, Или-
ноис. Имам тридесет четири године. Ја сам до-
маћица. Муж ми је у бизнису са ресторанима. 

Седим код куће и одгајам нашу децу, имамо их троје. 
Пре шест година радила сам у фондацији за помоћ де-
ци из неразвијених земаља. Радили смо у Перуу. Јед-
ном, током мог боравка у Перуу, посетила сам једну 
слабо насељену област, недалеко од града Пукалпа. 
Контролисали смо градњу локалне школе. Један дона-
тор из Филаделфије дао је новац за изградњу школе за 
сиромашну перуанску децу. И обратио нам се с мол-
бом да проверимо како теку радови, јер се често де-
шава да дониран новац нестане или да га нема довољ-
но. И тако смо се двојица мојих колега и ја бавили из-
градњом те школе. Једном приликом позвали су нас 
да учествујемо у локалном шаманском обреду. У том 
делу Перуа живи пуно шамана. Моје колеге пристале 
су да оду, ја нисам хтела. Зато што сам хришћанка, ја 
сам католкиња, моја мајка је Францускиња, такође ка-
толкиња, ја сам још у детињству крштена. И нисам не-
како волела те разне мистичне, езотеричне ствари, сво 
то шаманство, враџбине, за мене је то била нека врста 
сатанизма. Али, мојим колегама било је занимљиво и 
отишли су, односно, отпловили су чамцем низводно, 
реком Укајали. Дешавало се то у малом индијанском 
сеоцету. Ипак сам решила да пођем са њима али да не 
учествујем у том ритуалу. Хтела сам да видим Силву, 
тако се зове прашума у којој је село, пожелела сам да 
седим крај ватре, да слушам песме, јер Перуанке див-
но певају. А ми смо се налазили на територији племе-
на Шипибо. То је старо индијанско племе, Шипибо. 
Спустили смо се чамцима низводно и дошли у сеоце 
на самој обали Укајале. Сви су отишли у велику ок-
руглу кућу, да тамо прате обред, а ја сам остала сама 
на обали. Сећам се, седела сам, пушила и гледала ре-
ку. Небо је било начичкано звездама, блиставим као 
фењери. Све у свему, завладала је некаква бајковита 
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атмосфера. Читава шума била је окупана месечевим 
зракама. Река је блистала и вијугала као некаква змија. 
А тамо, у кући у којој је био ритуал, стајало је пет же-
на. Оне су певале тако лепо, мало је рећи лепо, оне су 
певале тако дубоко, као да је то била песма о суштини 
света, о оном најважнијем. И о нечему врло блиском, 
познатом, у исти мах. Та песма као да ме је подсетила 
на нешто што сам одавно знала али сам заборавила. И 
учинило ми се као да то моја мајка пева мени. Мада 
се више нисам ни сећала које песме је моја мама пе-
вала. Али, осетила сам се као да сам дете. Као да то 
моја мама, моја мама која више није жива, ту песму 
пева само мени. И одједном, знате, не знам како то 
сада ни да вам објасним, то осећање, као да ме је за-
пљуснула некаква велика туга. Али, није ми било лоше 
од тога, напротив, било ми је, с једне стране, врло, вр-
ло лепо, можда први пут у животу тако лепо, а опет, 
обузела ме је и неизрецива туга. Била сам врло, врло 
тужна. И била је то тако јака и јарка, светла туга. Зап-
лакала сам. Нисам знала да је могуће осетити тако 
јарку, лепу тугу. И тада сам јасно схватила да хоћу 
кући. Не могу да вам дочарам шта ми се догодило то-
га трена али, читава сам, цела, зажелела да одем кући. 
Читаво моје тело, моја душа, све моје, тражило је буде 
код куће. Али, не у Спрингфилд, не код мужа, већ кући. 
И тада сам врло јасно појмила да ја имам свој дом и 
да мој дом није негде у САД, и није неко конкретно 
место на земљи, већ нешто, тамо негде, негде тамо, a 
где, не могу то да вам објасним. И тада ме је снажно 
вукло ка мом правом дому. Као да сам се изненада 
пробудила и схватила да сам, изгледа, некуда кренула. 
Да ја већ некуд идем. Али, из неког разлога, заборави-
ла сам на то и застала на пола пута. И то откриће ме 
је страшно узбудило. Одједном сам схватила да сам се 
зауставила јер сам заборавила куда идем. Изгубила 
сам се. И као да сам тада поново нашла пут. Као да сам 
се освестила, схватате? Била је то таква ситуација као 
да ме је мама послала у продавницу по хлеб, а ја у 
повратку срела другарице, заиграла се и заборавила 

да однесем мами хлеб, заиграла се, схватате? И, тако 
сам седела на обали, сетивши се како би требало да 
сам већ одавно код куће. И да морам да кренем. Јасно 
сам видела како смисао живота уопште није у томе да 
просто живиш, имаш породицу, идеш на посао, пома-
жеш сиромашној перуанској деци, већ је смисао у то-
ме да се вратиш кући. Да је живот пут. Тада сам први 
пут у животу схватила шта је то пут. Тамо сам схвати-
ла да ми се указао пут. Да сам спавала и пробудила се, 
и пут ми се указао, и морам да се вратим кући. И се-
дела сам тамо и плакала. Плакала од лепоте, од туге, 
од тога што сам двадесет осам година живела на земљи, 
а нисам чак ни помислила како треба да се вратим 
кући. Нисам имала пут, ја сам га изгубила. И тамо, тог 
часа, опет сам га пронашла. Ја сам нашла пут. А пут, 
знате, није то нека филозофска категорија, није то 
концепт, није религија, пут – то је као нека твоја фи-
зичка, боље рећи, метафизичка спона са тим местом 
у које треба да се вратиш. Не знам које је то место али 
тада сам јасно осетила да постоји место у које треба 
да се вратим и да је то место мој дом. И док се не вра-
тим тамо, бићу на путу. Најважније је да не заборавиш 
да си на путу ка кући. Господе, како је то страшно, ка-
да не знаш да си на путу. Једноставно живиш и немаш 
никакав смисао у животу, јер прави смисао је путовање 
кући, то је једини смисао. И тако је наивно мислити 
да ћемо после смрти једноставно доспети у рај, или 
ћемо се поново родити, или нестати, само тако живе-
ти и веровати у некакву теорију, није важно у какву, 
веровати и стајати у месту, не ићи никуда. Јер, рај, или 
смрт, то су тек само концепти. А пут, то је када јасно 
схваташ да идеш кући. Ја не знам како изгледа моја 
кућа. Ја сам хришћанка и верујем да је моја кућа бог, 
да је моја кућа Исус. Али тада, седећи на тој обали те 
перуанске реке, схватила сам да бог, или Исус, истина, 
рај, да су то тек речи, то још увек не значи да ти идеш 
путем, јер када сам се пробудила, када сам се осве
стила, видела сам да је пут као она, знате, уска стаза, 
која те води кроз читав тај космос. Пут је један физич-
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ки осећај, као да те неко вуче, као да су те везали узи-
цом и вуку те као овцу. Пут није идеја, то је стање. То 
је стање вечите неугодности у овом свету, јер ти схва-
таш да је све око тебе само привремено, да ти то све 
остављаш, да се све то тебе не тиче, јер ти идеш даље.
Ти немаш шта ту да радиш, твој дом је на другом месту, 
ти мораш да идеш. Драго ми је што вас све видим али, 
морам да идем. Драго ми је са вама да живим, да сла-
вим са вама рођендане, да путујем са вама на море, 
али, морам да кренем. Све то није моје, ја нисам одавде, 
ја само пролазим овуда. Пут, то је “Ја морам сада да 
кренем, извините”. Ја морам да седнем у чамац и от-
пловим даље. Пут, то је једна речица по којој пловиш 
у свом чамцу. А око тебе толико тога необјашњивог, 
толико страшног, агресивног али, ја морам да пловим 
даље, нигде не застајући, јер иначе постоји ризик да 
ћу поново заборавити како морам кући. И сада се ви-
ше од свега у животу плашим да опет не западнем у то 
стање у коме човек не зна где му је пут. То је највећа 
трагедија која нас може задесити. И тако сам седела 
на обали реке, слушала песму перуанских жена и у 
мом срцу, баш у мом срцу, отварао се мој пут. И хтела 
сам што пре да кренем, хтела сам кући, што пре, схва-
тала сам да је то осећање туге за домом, за местом до 
кога морам доћи, да је баш то осећање оно које ће ме 
стално подсећати на пут. Да би се држао пута, у срцу 
мораш да осећаш чежњу, сталну носталгију за тим мес-
том где ћеш, пре или касније, стићи. Негде постоји мој 
прави дом, а пут – он је чежња за домом, и то је та нит 
која повезује мене и мој дом. Ја у руци држим један 
крај тог конца, а други крај се губи у нигдилу таме, али 
ја морам да пратим ту нит, кроз ту неизвесност, јер, 
једини разлог због ког сам се родила јесте да се вратим 
кући. Ето. Ето шта ми се догодило. А, што се тиче ван-
земаљаца, извините, изгледа да вас нисам добро раз-
умела, мислила сам да вас занимају најважнији тре-
нуци у човековом животу, зато сам пристала да се 
нађемо. Муж ми је рекао да вам обавезно испричам о 
том догађају у Перуу, јер та прича својевремено је на 

њега оставила снажан утисак. Ето, испричала сам. А 
са ванземаљцима се нисам срела. Искрено, немам вре-
мена да се виђам са ванземаљцима. Ја имам троје де-
це. Зато, опростите ако сам изневерила ваша очеки-
вања, све најбоље. Морам сада да кренем, драго ми је 
што смо се упознали. Довиђења.
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ВИКТОР РИЗЕНГЕВИЧ

Д обро вече, зовем се Виктор Ризенгевич. Ја сам 
председник Одбора директора руске нафтне 
компаније “АТМ системи”. Имам тридесет шест 

година. Нисам само у бизнису са нафтом, поред тога 
имам и неколико издавачких кућа, а још сам и ванред-
ни члан Руске академије наука (РАН) и професор еко-
номије на Катедри за економију и право Московског 
државног универзитета (МГУ). Али, то сада и није тако 
важно. Хајде да одмах пређемо на ствар. Пре неколи-
ко година код мене је дошао режисер Иван Вирипајев. 
Дошао је с идејом да сними филом о људима који су 
имали сусрет са ванземаљцима. Четрнаесторо особа из 
разних делова света, од Аустралије до Америке, било 
је спремно да прича о свом искуству са ванземаљском 
цивилизацијом. Наравно, Вања је дошао да ме замоли 
за новац за филм. Та идеја учинила ми се занимљивом 
и био сам спреман да му дам тај новац. А ни буџет није 
био велики, неких милион и по, два милиона долара, 
тако нешто. Све у свему, био сам спреман да му дам 
та средства али не да само тако дам, него да инвести-
рам у тај филм. Мада се у руској филмској индустрији 
тако уложен новац зове “паре збогом”. Јер, чак и ако 
филм победи на неком фестивалу, новац од његовог 
приказивања сигурно није могуће зарадити. Нити да 
вратиш уложено, а камоли да зарадиш. Тако да је и 
сам појам “инвестиција” у овом случају врло релати-
ван. Али, био сам спреман да изгубим тај новац зарад 
тако занимљиве идеје. Људи који нису луди, већ пот-
пуно урачунљиви, причају о томе како су општили са 
НЛО. Не знам, то ми се учинило занимљиво. И, рекао 
сам “да” Вањи. Али, схватате у чему је ствар? Ствар је 
у томе што се врло брзо показало да ти људи у ствар-
ности заправо не постоје и да их је Вања све измислио. 
Да је он сам написао све те њихове монологе. И сами 
схватате да је онда то потпуно друга ствар. То више 
нема никакве везе са стварношћу. И онда сам му ре-
као – “Извини, Вања, али ти мени сада нудиш потпуно 

други пројекат, ти људи не постоје. Не разумем онда 
у чему је смисао једног таквог филма ако су то интер-
вјуи са људима које си измислио?” Знате шта је одго-
ворио? Он ми је одговорио, “А какве везе има да ли су 
ти људи стварни или нису? Најважније јесте не да ли 
се неки догађај у историји заиста догодио, већ какав 
он смисао носи у себи и какав ефекат изазива на оног 
ко се сусреће са њим.” Тако ми је одговорио. Сећам 
се, тада, његов одговор на мене није произвео никакав 
утисак. А после сам почео да размишљам о томе. И, 
одједном сам ту његову тврдњу почео да примењујем 
на разне догађаје из историје и митологије. На при-
мер, заи ста, какве везе има да ли је Исус Христос хо-
дао по води или није? Најважнији у тој причи је дубоки 
смисао који стоји иза ње. Или, какве везе има да ли је 
Христос заиста са пет хлебова и пет риба нахранио не-
колико хиљада људи, да ли је то био некакав трик или 
једноставно метафора, зар је то битно? Најважније је 
то шта нам се догађа када прочитамо или чујемо, када 
обратимо пажњу на ту причу. То је реалност. Никакве 
друге реалности осим нашег опажања нема и не може 
је ни бити. Јер ми заиста никада нећемо сазнати да ли 
је Исус ходао по води, или да ли га је Марија зачела без 
мушкарца, већ од Светог духа. То није могуће доказа-
ти, значи, ми имамо само то што смо чули и никаквог 
смисла нема то подвргавати сумњи са тачке такозване 
“реалне логике”, јер не постоји никаква реална логика. 
И у свим тим догађајима није најважнија историјска 
реалност, фактогафија, већ она енергија која настаје 
у часу када се сусретнемо са том, или неком другом 
причом. И зато сам тада помислио како би савремена 
уметност могла да буде дубока и испуњена, када би они 
који је стварају схватали оно о чему ја сада говорим. А 
не говорим ја то сам од себе, већ говорим јер је таква 
ауторова воља. Зато што ни ја нисам реалан човек, већ 
само један лик из драме. Не постоји тај руски тајкун, 
Виктор Ризенгевич, то је измишљено име и презиме, 
нема ни нафтне компаније “АТМ системи” у Русији. 
Нигде не постоји, осим у овој овде драми коју сада 
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гледате. И такав човек, као ја, нигде не постоји, осим 
у овој драми. Пред вама је лик и ја сада не изговарам 
своје речи, већ речи аутора. Али, речи аутора запра-
во и јесу моје речи. Јер, без аутора, ја и не постојим. 
Ја сам лик и моја реалност је ова драма, чији сам ја 
део. Истина, ту је још и глумац који сада, ове секун-
де, пред вама игра ову улогу. Ту је још и глумац, ви 
чујете његов глас, а не глас Виктора Ризенгевича који 
заправо и не постоји, кога нема. Али, с друге стране, 
ни глумац, ни он сада не говори својим речима, и не у 
своје име, он сада такође испуњава вољу аутора, тако 
да и глумац сада као да није сасвим свој, као да није 
са свим он. Глумац сада покушава да вас убеди како 
је он извесни Виктор Ризенгевич, лик из драме НЛО 
Ивана Вирипајева. Глумац такође испуњава ауторову 
вољу. Тачније, глумац испуњава вољу редитеља, који, 
опет, испуњава вољу аутора. Зато, сви ми овде испуња-
вамо вољу аутора. Али и сам аутор, када смо већ сада 
о њему повели реч, и он је овде лик из ове драме, јер 

ако лик у драми говори о сусрету са аутором, значи 
да је и аутор део драматуршке линије представе, зна-
чи да је и он драмски лик, исто као и ја. Али, ту су и 
гледаоци, који управо сада гледају ову представу, они 
су такође непосредни учесници у овоме што се деша-
ва, јер, то што се сада дешава, не би могло да се деша-
ва ако сада не би било оних који гледају. Значи да су 
и гледаоци део уметничког дела. Зато ја мислим како 
заиста не треба да губимо време разјашњавајући шта 
је на овом свету стварно, а шта није. Шта је реалност, 
а шта није реалност. Главно је да схватимо да реалност 
постоји. И реалност је једна. И сада ћу вам је показа-
ти. Сада ћу вам показати шта је у читавој овој причи 
заиста реално. Ево шта.

 Виктор Ризенгевич заћути. Он стоји и ћути. Пау-
за. Пауза треба да траје тачно онолико колико је 
потребно.

 Завеса

КРАЈ
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З а Ивана Вирипајева, руског драмског писца, глум
ца и редитеља, кажу да је идеална комбинација 
Квентина Тарантина и Андреја Тарковског. То се 

може прихватити као објашњење ауторског/стваралач-
ког креда али и као недвосмислено вредносно одређење 
уметничког капитала садржаног у улогама и режијама 
овог аутора, али пре свега у његовим драмама које су 
иновативне, истраживачке, филозофске, свакодневно 
узбудљиве, маштовите и бруталне... И управо жеља за 
сврставањем, за рашчлањивањем стваралачких моћи, 
говори о његовој оригиналности, јер нити је расписан и 
жовијалан попут Тарантина, нити филозофски темељан 
и “мрачан” по угледу на Тарковског. Дела Вирипајева 
без сумње садрже ове елементе али његов драмски по-
ступак не допушта да на тасу уметничког кантара пре-
вагне било која од ставки. Он експериментише драм-
ском формом, дефинише јасно/необичне карактере 
кроз “густу мрежу филозофских и поетских слојева”. 
Тема и форма његових драма чини потенцијал према 
којем се одређују и редитељ и глумци, јер отвореност 
његових драма пред њих се подастире као загонетка 

коју треба разрешити кроз трагање и рад. Тако је и у 
комадима Пијани, Кисеоник, Илузије, који су играни 
код нас, али и у драми која је пред нама – НЛО – Неи-
дентификовани летећи објекат1). 

Драма НЛО настала је, како сам аутор каже, јер 
је намеравао да сними филм о људима који су имали 
сусрете се НЛО, али, пошто у тој намери није успео, 
материјал који је прикупио оставио је театарским 
посленицима на читање, рашчлањивање и театарско 
упризорење. Тај уводни текст Ивана Вирипајева, уз 
објашњење, упутство и добре жеље онима који с њим 
крећу у театарску авантуру јесте и почетак игре која 
се развија кроз монологе десет људи из различитих 
делова света који су доживели сусрет са НЛО, али и 
са властитим сопством. Ови монолози најсличнији су 
онима у Кисеонику, где је кисеоник, овде сусрет са НЛО 
или са самим собом у непредвиђеним околностима, у 
вербалнопоетском, филозофском смислу метафора 
или “метонимија живот(вор)не силе”, јер у свим мо-

1)  На енглеском акроним за НЛО је УФО (Unindentified Flying Object).

Пише > Милош Латиновић

Драматуршка белешка

Монолози без “доследно 
изведене радње”
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нолозима комада НЛО јасно је уочљива жудња актера 
за испуњењем живота, креативношћу, оригиналношћу, 
лепотом и, коначно, слободом. 

Комад НЛО је у својој структури отворен и ос-
тавља простор за истраживање у свим театарским пра-
вцима. Реч је о документаристичком поступку у којем 
доминира јасноћа карактера, једноставност простора, 
али и идентична линија мотивације и жеља актера која 
је вешто скривена основним мотивом приче. Без об-
зира да ли је то искуство девојке из Аустралије, руски 
програмер и креатор компјутерских игрица који се 
одушевљава тишином или професор који у шумској 
идили снева о детињству, све до тајкуна Виктора Ри-
зенгевича који “сада покушава да вас убеди како је он 
извесни Виктор Ризенгевич, лик из драме НЛО Ивана 
Вирипајева”, уочава се настојање аутора да потрагу 
за идентитетом учини једноставнијом, природнијом, 
са мање драме. Јер, како наводи, “глумац такође ис-
пуњава ауторову вољу. Тачније, глумац испуњава вољу 
редитеља, који, опет, испуњава вољу аутора. Зато, сви 
ми овде испуњавамо вољу аутора”. Али ко је аутор? За 

Ивана Вирипајева, кроз конструкцију комада НЛО, то 
није неко биће изван овог света, мада му не оспора-
ва постојање, него човек са свим својим вредностима, 
манама, страховима и сећањима, жељама...

Схвативши да, највероватније, никад неће успети 
да сними филм о људима који су имали “блиски сусрет 
треће врсте”, јер у сценарију нема “доследно изведе-
не радње”, Иван Вирипајев се окреће театру (или је то 
генијална ауторова игра као и у наративу константно 
присуство наркоманског искуства, што се може разли-
чито тумачити, али згодно је за инсценацију), театру у 
којем дешавања могу бити постигнута сугестивношћу 
али и непосредним контактом актера и публике. У так-
вом сагледавању текст НЛО има велики потенцијал. 

Вредност овог комада је и особен језик Ивана 
Вирипајева, природан, близак дејствујућем карактеру, 
а опет пун јасних теза и филозофских опсервација, у 
сјајном преводу Новице Антића, па је то још једна зна-
чајка која препоручује овај текст за играње и објављи-
вање у часопису “Сцена”.



У СУСРЕТ 64. СТЕРИЈИНОМ ПОЗОРЈУ
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Разговарао > Александар Милосављевић

У сусрет 64. Стеријином позорју
ИНТЕРВЈУ: Светислав Јованов, селектор

Све фантастичне претпоставке  
су тачне

Д раматург по образовању, театролог по избору, 
искусни позоришни делатник судбином, драм-
ски писац властитом вољом, бриљантни есеји

ста, некоћ и позоришни критичар, некадашњи дирек-
тор Драме Српског народног позоришта и Драме на 
српском Народног позоришта/Narodnog kazališta/
Nepsínház Суботица, Светислав Јованов је и један од 
оснивача Фондације “Борислав Михајловић Михиз”. 
Ова фондација заједно са Српском читаоницом Ириг 
од 2005. додељује награду за драмско стваралаштво 
којом је констатован не само таленат многих аутора 
него су најављене и поједине сјајне списатељске карије-
ре. Светислав Јованов је већ био селектор Стеријиног 
позорја у драматичним временима одмах након НА-
ТО бомбардовања, што је уврежени еуфемизам за рат 
који смо, разуме се, добили – што је, опет, шифра за 
још један наш пораз. Ни сада му време није било од-
већ наклоњено јер се рат данас код нас води другим 
средствима и на другачијим фронтовима, што се да-
како нужно рефлектује на овдашњи театарски живот. 
У складу са поменутим околностима, овај разговор 

вођен је у новосадском Дому Војске на Београдском 
кеју, једне прохладне мартовске вечери, с намером да 
из прве руке буде најављено наредно Стеријино позорје.

Наслов твоје селекције гласи Побуна – женски род. 
Волео бих да кажеш нешто више о споју појмова “по‑
буна” и “женски род”.

Занимљиво је да сви инсистирају – углавном с 
правом – на једном (једностраном) тумачењу овог сло-
гана. Да се разумемо, тек у последњем месецу интен-
зивног рада на селекцији препознао сам да се већина 
представа које заслужују да се нађу у селекцији – овде 
мислим на шест од осам одабраних престава и врло 
је јасно које су – баве побуњеном женом. Нисам при
сталица унапред задатих концепата, нити ми је падало 
на памет да свој избор тематски укалупљујем, а сло-
ган ми се, признајем, готово инстинктивно наметнуо 
у часу када сам схватио да постоји заједничка нит која 
повезује преставе за које сам сматрао да треба да се 
нађу на Фестивалу. Пажљивији гледалац видеће да и 
представе које не третирају ову проблематику – Боли-
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вуд и Козоцид – само наизглед нису усмерене на то јер 
се и оне, на известан начин, мада свакако не на плану 
главног мотива, баве природом мушкоженских од-
носа. Но, од тренутка када ми се слоган наметнуо, ра
змишљао сам о његовом двоструком значењу, о томе да 
је именица побуна женског рода, али и да иза ње – и у 
овој синтагми, баш као и у општеприхваћеном, доми-
нантно мушком поимању света, женски род је вечито 
оно Друго, оно што долази. Јер у већини ових предста-
ва жена је приказана као потлачена, као оно друго што 
не долази до изражаја, чак и као нешто што је страно 
у патријархално организованом друштву. То су, дакле, 
значења која је овде могуће ишчитавати.

У образложењу селекције констатујеш да је ова се‑
зона натпросечна, а то поткрепљујеш податком да 
су чак 35 представа од 52 које си видео, праизведбе 
савремених домаћих драмских текстова. Овај аргу‑
мент помало ме је збунио јер се стиче утисак да се 
натпросечност сезоне огледа понајпре у томе што су 
наша позоришта понудила праизведбе, а верујем да 
ћеш се сложити да се квалитет продукције одређује 
и другим критеријумима, на првом месту уметничким 
дометима представа, без обзира на то да ли су пра‑
изведбе. Да не помињем генералну атмосферу која 
боји минулу сезону, а она, барем се мени тако чини, 
не сугерише неку посебну натпросечност.

У појединим сезонама било је и више праизвед-
би домаћих драма, па закључак о натпросечности ни-
сам базирао на податку о квантитету. У образложењу 
нисам желео да замарам јавност, али ево сада могу да 
објасним да је један елеменат изузетности ове сезоне, 
рецимо, у томе што сам, осим ових 35 представа, ви-
део чак шест драматизација и једну адаптацију драм-
ске класике. И њих је такође могуће третирати као но-
ва драмска остварења. С друге стране, минуле сезоне 
изведена су само три упризорења драмске класике – 
по један Нушић, Стeрија и Трифковић. Већ та чиње-
ница – одсуство већег броја класика, дакле инсцена-

Светислав Јованов
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ције дела драмске баштине – указује на нетипичност 
сезоне. На другој страни, највећи број изведених пра-
изведби реализовали су редитељи млађе генерације. 
То је, сматрам, значајно померање акцента у домаћој 
продукцији. Општа слика, дакле, показује разноврс-
ност: већи број савремених аутора, све интензивније 
присуство младих редитеља, ту су и класици (који са-
да, међутим, више не доминирају), изведене су бројне 
драматизације и адаптације, видели смо сценске реин-
терпретације модерних класика, попут Љубомира Си-
мовића, или увелико афирмисаних писаца као што су 
Небојша Ромчевић, Угљеша Шајтинац. Посебно нагла-
шавам ангажман младих редитеља чије се присуство 
сада и те како осетило. Мислим на Југа Ђорђевића или 
Тијану Васић, баш младе редитеље. Али, осим што је 
у том смислу била натпросечна и нетипична, сезона 
је, с друге стране, била и противречна, али била је и у 
свом времену. У образложењу можда нисам превише 
аргументовао овај став јер сам га свео на две оскудне 
примедбе, но то ми се чини веома важним. Ова сезона 
је, наиме, с промењивим успехом покушала да буде, 
како ми то банално дефинишемо, друштвено ангажо-
вана, мада ја више волим да кажем да је то критички 
ангажман. У свему томе је натпросечност сезоне која 
је за нама.

ШТА ЈЕ (СВЕ) САВРЕМЕНИ  
ДОМАЋИ ДРАМСКИ ТЕКСТ

Промена концепције Стеријиног позорја, инсисти‑
рање на домаћем драмском тексту, обавеза селек‑
тора да посебну пажњу обрати на праизведбе – да 
ли су допринели оволиком броју нових драма, па, у 
крајњој линији, и аутора, односно да ли су управе на‑
ших театара због Позорја напокон уступиле простор 
домаћим списатељицама и писцима?

Ризично је судити на основу једне сезоне, нити 
је моје да процењујем да ли је промена концепције 
Позорја допринела томе и какве су актуелне оријен-
тације позоришних управа, али чини ми се да је ова 

сезона јасно показала да постоје шансе да се ова про-
мена покаже као благотворна. Полази се од тога да се 
Позорје новом концепцијом ограничило на домаћи 
драмски текст. Пре свега, не схватам шта значи та те-
за да се Фестивал ограничио на домаћу драму. Види-
мо да се наши текстови, с промењивим успехом, изво-
де и на осталим просторима некадашње Југославије. 
Друго, наше ауторе, попут Иве Брдар и Тање Шљивар, 
играју и театри на ширем европском простору. Пре 
би се, дакле, могло говорити о томе да Позорје пра-
ти ширење савременог домаћег драмског текста ван 
граница Србије. Друго – мислим да је то веома важно 
– још један аргумент против тезе о ограничавању Сте-
ријиног позорја на домаћу драму понудио је прошло-
годишњи жири иницијативом да буде уведена награ-
да за драматизацију. А то смо и ми, ако се сећаш, ла-
не начели у разговору на Трибини Позорја о судбини 
домаћег драмског текста на нашим сценама. Дакле, 
све интензивније се поставља питање шта је заправо 
домаћи драмски текст. Да ли је то концепт који мора 
да има вербалну подлогу, коју, уосталом, најчешће и 
има, да ли је то нека врста квазитекста, рецимо доку-
ментарног, да ли је то текст који је настао на основу 
сценарија за филм... Навикли смо да уско посматра-
мо савремени домаћи драмски текст, па нам се онда 
инсистирање на тако посматраном делу чини као су-
жавање и ограничавање самог феномена. Бојим се да 
би ту могао бити један од неспоразума.

Да ли делиш моју бојазан да смо исувише често су‑
очени с једном другачијом врстом “неспоразума”, с 
којом муку муче многе позоришне управе: афирми‑
сани редитељи ретко пристају да на сцену поставе 
дела младих аутора, док млади редитељи немају до‑
вољно (редитељског) искуства када режирају дела 
својих вршњакиња и вршњака чији им је сензибили‑
тет, с друге стране, веома близак.

Истичем случај – употребљавам термин “случај” 
иако је банализација – Тијане Грумић. У најмању руку 
необично је да се у протеклих годину дана изведу чак 



37 >

четири текста ове талентоване младе списатељице, а 
да се ни једна изведба није приближила младалачкој, 
понегде исхитреној, али аутентичној и свежој режији 
Тијаниног вршњака Југа Ђорђевића – Кеплер врањског 
позоришта. Имао сам лане извесне примедбе на ту про-
дукцију, но сада видим да сам био престрог, јер све што 
се после тога појавило много је слабије, а представе у 
овој сезони нису радили само млади редитељи. Исти-
на је да старији, афирмисани редитељи нерадо режи-
рају представе по делима младих аутора и ауторки, 
али ипак ми се чини да је већи проблем у атмосфери 
и владајућој поетици нашег театарског живота.

Молим те да образложиш ову тезу.

Наше позориште није спремно за Тијану Грумић, 
што прилично говори о нама. Не само овдашњи реди-
тељи већ и наша позоришна јавност није спремна да 
адекватно реагује на наглашено лирски, интимистич-
ки, субјективистички проседе који понајпре рефери-
ше на породичне односе и интимне проблеме, а наро-
чито је карактеристичан за прва два Тијанина кома-
да. А када у чачанској престави Триптих о радницима 
ауторка начини значајан искорак из интимистичког у 
друштвену проблематику, видели смо да ни на то ни
смо спремни. Није ту проблем у њеном таленту, него 
у владајућим кодексима и генералној атмосфери која 
влада у нашем позоришту. Ми једноставно још нисмо 
стигли до такве врсте текстова, и то нема везе са гене-
рацијском припадношћу, јер драме Тијане Грумић ре-
жирали су и Тијана Васић и Зијах Соколовић и Ивона 
Шијаковић и Југ Ђорђевић. Све су то различити реди-
тељски профили и сензибилитети, редитељи су пред-
ставници различитих генерација – ако не рачунамо 
Ђорђевићевог Кеплера у Врању, остале инсценације 
њених комада нису наишле на позитивне одјеке, ови 
резултати нису били добри. То није само субјективно 
мишљење. И није то случај само с текстовима Тијане 
Грумић, него и са драмским рукописом генерације која 
је у овдашњи театарски живот дошла после постдрам-
ског таласа којем су, рецимо, припадали Маја Пелевић, 

Филип Вујошевић, Милан Марковић и Миња Богавац. 
Тај талас се, по мом мишљењу, лакше пробио не зато 
што је наше позориште изненада спознало принципе 
постдрамског театра, него захваљујући томе што су 
наступили као генерација, што су били сложни и што 
су дошли као талас...

Али и зато што су сви које помињеш били део пројек‑
та Нова драма.

Апсолутно. Нова драма одиграла је улогу изузет-
но значајног импулса, али не треба да је претварамо у 
митологију. Но, видели смо да је много више пробле-
ма у рецепцији имала Тања Шљивар која се појавила 
само неколико година касније, али наступила је сама, 
као појединац, а не као део групе, изван било које ге-
нерације. Тек данас, одједном, о њој позоришна јав-
ност говори као о несумњиво афирмисаној младој ау-
торки од које се очекује значајан уметнички развој. А 
заборавили смо какви су били њени почеци и како је, 
на пример, у први мах прошла инсценација драме По-
што је паштета. Сада се то понавља много оштрије 
са Тијаном Грумић. И она је сама. Она је сада најзна-
чајнија списатељица своје генерације. О Иви Брдар не 
могу да говорим јер још нисам видео упризорење не-
ког њеног комада.

Ту је негде по годинама и Филип Грујић...

Да, али и њега чека провера на позорници. Тија-
на, Ива и Филип тек долазе. Али и они се појављују 
као усамљени гласови, не постоји колективни наступ 
једног нараштаја, талас који би интензивирао њихо-
ву појаву. Сви они морају да се боре за афирмацију у 
средини која је равнодушна или ће бити тачније ако 
кажем неспремна.

Откуд та неспремност?

Одлично питање. Парафразираћу исказ Светла-
не Бојм из есеја о Кишу, Еку и теоријама завере, а де-
лимично и о драми. Парафразирајући је могло би се 
рећи да је наше позориште противречан, да не кажем 
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и психопатолошки амбијент у којем истовремено егзи
стирају предмодерне фантазије, модерна проблематика 
и постмодерна технологија. Предмодерне фантазије су 
ове наше о косовском миту, менталитетске фантазије – 
оне о вечном губитништву у миру као и културолошке 
фантазије о Византији. Оне чине круг у којем се не-
престано врти наше позориште одређујући наше јалове 
покушаје да направимо занимљив репертоар. С друге 
стране постоје модерне теме, рецимо, родна проблема-
тика, трауме рата, искупљења и сећања, критика кон-
зумеризма и потрошачког друштва... Можда се многи 
неће сложити, али на крају је постмодерна технологија, 
односно постдрамски израз који је код средње и, наро-
чито, млађе генерације још увек присутан пре свега као 
технологија а није постао природан, аутентичан про-
седе. Тај поступак, рецимо, на плану режије, скупо је 
купљен а суштински слабо лично освојен. Можда све 
ово и није проблем, него је део неке општије динами-
ке, но она није увек лака и једноставна.

ЖАНР КАО УМЕТНОСТ

Желиш ли да се осврнеш на неке од представа које 
ниси уврстио у селекцију али си се двоумио?

Осећам потребу да још једном нагласим изванре-
дан редитељски концепт Анђелке Николић који, нажа-
лост, није имао адекватну подршку глумаца у реали-
зацији крагујевачке представе Негри Јоакима Вујића. 
Сматрам да такав пут сценског читања класике може да 
има изузетно плодне резултате. И још једну представу 
желим посебно да истакнем – Ноћну стражу у Атељеу 
212 по тексту Федора Шилија, у режији Бориса Лије-
шевића. Заиста сам био у огромној дилеми да ли да је 
уврстим у селекцију. Није ме толико изненадио Лије-
шевић, за кога знам да је изванредан редитељ, веома 
маштовит и склон да смело продре у нове области, него 
Шили. Нисам могао да замислим да ће он нешто тако 
да напише. Потпуно сам био одушевљен, али поколе-
бало ме је то што представа није бриљантна. Било је ту 
неколико грешака – и у темпу и у мотивацији. Код ме-

не је, признајем, преовладао опрез, али да је представа 
само мало технички савршенија, позвао бих је свакако 
и, наравно, ушао у клинч с комплетном јавношћу, јер 
бих им показао да и жанр може бити уметност. Ноћ-
на стража била је “на длаку” од тога. А у лицемерној 
позоришној средини, каква је наша, ова моја тврдња 
би, у случају не сасвим савршене представе, изазвала 
погрешне расправе.

Светислав Јованов
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Позвао си немачку представу по тексту Тање Шљи‑
вар, но то није једина инострана представа настала 
на основу дела домаћих аутора. Занима ме на какав 
начин наши текстови одзвањају у иностранству?

Реакције немачке публике на Тањин текст Неу
страшиве – као и све слободне девојке биле су фантас-
тичне, видела се апсолутна емпатија. Представу нисам 
гледао на премијери, што значи да су то биле реакције 
такозване обичне публике. Специфичност ове инсце-
нације је и у томе што је представу режирала Иранка 
Саломе Дастмалхи, такође апатрид чије нам је лично 
искуство много ближе него да је редитељ био Немац. 
Редитељка је, иначе, потекла из алтернативних театар-
ских трупа, што овај пројекат чини још интересант-
нијим. Све то је несумњиво утицало и на интерпрета-
цију, а самим тим и на рецепцију представе. Осим тога, 
ваља имати на уму да је ова представа заправо кључ-
ни пројекат нове сцене Дојчес театра, мале сцене на-
мењене пре свега младима. То указује и на универзалне 
вредности појединих наших драмских текстова који и 
те како кореспондирају са светом. То се, уверен сам, 
односи на многе друге текстове наших млађих аутора.

ЖЕНЕ (И) У “КРУГОВИМА”

Како процењујеш актуелно стање нашег најмлађег 
нараштаја драмских списатељки и писаца? 

Упркос напорима и притисцима нас театролога 
и критичара да афирмишемо тезу о постдрамском и 
постредитељском концепту на којем се заснива ства-
ралаштво млађег нараштаја наших списатељица и пи-
саца, у текстовима, рецимо, Иве Брдар, Тијане Грумић 
и Димитрија Коканова препознајем снажну аутентич-
ност када они полазе од властитих најличнијих иску
става и када, усудићу се то да кажем, имају догађај. 
Што се тиче дефинисања новог списатељског гласа и 
драмског рукописа, он се односи на теме, мотиве. Тај 
глас и тај рукопис не припадају некој врсти радика-
лизације и алтернативе. Све што они пишу још увек је 

у оквирима главног тока драмске продукције. Но, без 
обзира на то, добро је да се појављују нови аутори. Те-
матске новине, рецимо, видимо код Коканова, који на 
нов начин сагледава руралне теме, што у нашој драми 
није било присутно још од Душана Спасојевића, а ми-
слим да је веома драгоцено.

Како позиционираш три представе које си одабрао 
за “Кругове”, шта си њима хтео да (по)кажеш нашој 
публици и позоришној јавности?

Признајем да сам прво изабрао преставе за “Кру-
гове”. Оне ме нису инспирисале за тематизацију главне 
селекције, али накнадно се испоставило да се и оне, 
свака на свој начин, баве такозваном женском пробле-
матиком, да се две од ове три представе управо баве 
овом темом. Догодило се да се у мојој селекцији са-
ме од себе слажу, а да ја на то нисам имао утицај. До 
пољске представе Кућа лутака, лечење дошао сам го-
тово случајно. Прво сам прочитао да је она инспири-
сана комадом Ђорђа Лебовића Лутка са кревета број 
21. Када сам се мало боље информисао, видео сам да 
Лебовић није био једина инспирација него се ради о 
судбини конкретне пољске глумице која је током рата 
била колаборант, а после рата је ражаловања, проте-
рана из позоришта, изгубила грађанска права, разапе-
та је у јавности. Када сам одгледао представу одлучио 
сам да је позовем јер се у њој немилосрдно и темељно 
преиспитују проблеми пре свега родољубља, издаје и 
“пољскости” – на шта су ми посебно скренули пажњу 
домаћини и Гжегож Јажина, уметнички директор ТР/
Teatr Rozmaitości. Дакле, све су то елементи нама ве-
ома познати, укључујући и ову наглашено национал-
ну димензију, разуме се, примерену овдашњем до-
живљају “српскости”. У представи се, поред осталог, 
преиспитује и позната теза да историју пишу побед-
ници, релативизују се улоге у рату, с циљем изазивања 
емпатије. Уједно, то је прича о судбини жена, у овом 
случају жена које су третиране као проститутке у на-
цистичким логорима. 
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До представе Итака будимпештанског позоришта 
“Катона Јожеф” дошао сам на основу нешто темељ-
нијих истраживања. Она је настала у оквиру њиховог 
пројекта пружања шансе младим ауторима – реди-
тељима и писцима. Наглашавам да су обе представе 
радили уистину млади аутори. Мађарска представа 
настала је тако што су тамошњи песник и драматург и 
редитељка Криста Секељи били подстакнути питањем 
ко би данас могао да буде Одисеј. Представа испитује 
Одисеја не као трагаоца и представника рационалног 
духа, него као репрезента мушког принципа који влада 
светом и који се непрестано суочава са искушењима 
које пред њега стављају жене. Тако се, ето, испостави-
ло да се две од три представе из “Кругова” најдирект-
није баве позицијом жене, а онда сам схватио да се и 
концепција Киклопа Хрватског народног казалишта 
Загреб заснива на идеји адаптатора и редитеља Саше 
Аночића да судбину Мелкиора, главног јунака романа 
Ранка Маринковића, одређују – жене. Ипак, Киклопа 
сам првенствено позвао зато што је то у свим слоје-
вима изузетно актуелна представа. Уједно, ма колико 
је класична, она показује до које мере је за нас важан 
овај роман који и данас има и те како важна значења.

ПОРУКА ПОЗОРИШНОЈ ЧАРШИЈИ

Питаћу те и оно што можда не би волео, али што је, 
чи ни се, неизбежно и што ће, ако већ није, бити један 
од лајтмотива свих нагађања по овдашњим театар‑
ским и осталим кулоарима. Питаћу те јер рачунам да 
мени нећеш одбити одговор – зашто на Позорје ни‑
си позвао две представе – Пет живота претужног 
Милутина Милене Марковић у режији Александре 
Милавић Дејвис Атељеа 212 и Врат од стакла Биља‑
не Србљановић у режији Јагоша Марковића Југосло‑
венског драмског позоришта?

То су два диспаратна случаја. Што се тиче Ми-
лене Марковић, за разлику од једног дела наше кри-
тике мислим да је то мало је рећи занимљив заокрет у 
њеној списатељској каријери, драмска прича која има 

сасвим јасну цикличну структуру, која отвара изузетно 
занимљиве теме – привидно митолошке и историјске, 
а тичу се нас данас и неких проблема нашег мента-
литета и овдашње актуелне друштвене ситуације. Но, 
упркос труду младих глумаца, и то боље половине та-
мошњих младих глумаца Атељеа 212, редитељка Алек-
сандра Милавић Дејвис апсолутно није разумела тај 
текст. У разлоге зашто је тако не бих улазио, али дра-
ма није комуницирала ни са једним слојем публике. 
Сматрам да се ту догодио жалостан неспоразум који 
ће можда бити превазиђен неким новим сценским чи-
тањим овог дела. Надам се да ће Милена у наредној 
драми истрајати у овој оријентацији, јер ми се чини 
да је Милутин веома драгоцен у њеном опусу, но на 
Позорју се рачунају представе. 

Врат од стакла је солидан текст Биљане Србља-
новић. Ова драма не спада ни међу њене најбоље тек-
стове, нити је у групи мање успешних, али у сценској 
интерпретацији Јагоша Марковића све што је могло 
да вуче на чеховљевску ноту и атмосферу и – зашто 
да не – женску проблематику (која ће бити, видећу то 
накнадно, пошто сам одгледао све представе, доми-
нантна линија моје селекције), дакле проблематику 
побуњених или разочараних жена, остало је заробље-
но квазиекспресионистичком режијом, пренето у не-
адекватну атмосферу и постало је жртва погрешно 
одабраних сценских знакова те се губило у илустра-
тивности. Отуда је изгубљено готово све што је било 
ново и изузетно, а истакнуто је готово све што је рела-
тивно конвенционално и стандардно. За мене се зато 
уопште није постављало питање да ли представа треба 
да се појави на Позорју.

Пошто врло добро знаш како функционишу сви ас‑
пекти нашег позоришног живота, шта очекујеш од 
овогодишњег Позорја?

Очекујем да овај мој избор, пре свега иницира 
расправу, јер без ње су фестивали добри, углађени, 
пријатни и – досадни. Кад је у питању “чаршија”, са
свим сам миран и за ту врсту публике могу да изјавим: 
све фантастичне претпоставке су тачне.



ИСТОРИЈСКА



> 42

(...) Н аша позоришта се, исто тако, налазе 
на вишеструкој раскрсници: дезор-
ганизована и осиромашена, марги-

нализована и понижена, у појединим аспектима већ с 
ону страну колапса и катастрофе. (...) Али, оно друго, 
више и општије, смисленије и, стога, тајанственије ог-
ледало – оно позориште с великим П – које Фергасон 
назива ‚врхунским аналогоном‘, дакле жижом радње – 
још увек делотворно и опомињуће функционише међу 
рушевинама и закрпљеним кулисама. (...)

(СВЕТИСЛАВ ЈОВАНОВ, 2000) 

Све што се између два Позорја догодило на нашим 
просторима унеколико је имало значење смене векова 
(...) Чини се да су се променили услови под којима је 
наше позориште радило као и свет за који и у којем је 
стварало. (...) Слобода избора јесте и слобода ризика 
– најзад без обавезе да се бави светом зацртаних смер-
ница и вечитих правила, Позориште се упустило у иг-
ру с нечим новим, чиме себи није могло допустити да 
се бави у временима која су себе наметала као безиз-

лазну тему. (...) А веру у будућност тешко је имати без 
свести о садашњости.

(БОШКО МИЛИН, 2001)

(...) Тако се пред позоришном публиком током 
протеклих годину дана почела одвијати потрага за 
разлозима који су довели до садашњег тренутка (...)

(БОШКО МИЛИН, 2002)

(...) Ова чињеница доста речито оповргава вечи-
ту жалопојку о наводној ‚кризи домаће драме‘ и јасно 
указује да су главни проблеми нашег театра на другој 
страни – у репертоарској политици, општем односу 
према професији, финансијским проблемима, непри-
хватању другачијих театарских токова. (...) 

(ИВАН МЕДЕНИЦА, 2003)

(...) Овој селекцији нисмо, као ни прошле годи-
не, наметали некакав заоштрен концепт, јер он под-
разумева ситуацију изобиља (...). У нашем позоришту, 

Приредила > Исидора Поповић

Стеријино позорје у 21. веку – из перспективе селектора

“Како год, ПОЗОРЈА ће бити и  
све ће бити – ПОЗОРЈЕ”
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нажалост, таква ситуација још увек не постоји, тако 
да су критеријуми избора били крајње општи: трагало 
се за представама које имају високе професионалне 
стандарде, које не залазе у забављачке воде, које гра-
де савремени театарски језик, које промишљају свет 
у коме настају. (...) 

(ИВАН МЕДЕНИЦА, 2004)

(...) Не би било добро да се јубиларно Позорје 
сведе само на обнављање стандарда и потврђивања 
величина (...) Требало би да препозна неке апартне и/
или нове појаве и ауторе и тако, метафорички рече-
но, наговести могуће тенденције у наредних педесет 
година . (...) 

(ИВАН МЕДЕНИЦА, 2005)

(...) Овакав однос наших театара према Стерији-
ном делу у години његовог јубилеја, било да је реч о 
игнорисању или недовољним уметничким амбиција-
ма, сигурно представља повод за посебну анализу. Тај 
феномен се, нажалост, уклапа у општу слику једне од 
слабијих сезона, бар када је у питању национална дра-
ма. (...) То поуздано тврдим. (...) 

(ИВАН МЕДЕНИЦА, 2006)

(...) Ситуација у позориштима нажалост није сјај-
на ни у продукцијском, ни у финансијском, нити у 
уметничком смислу (...) (Мирослав Мики Радоњић); 
Сматрам да репертоарска политика ни у једном нашем 
позоришту не постоји, у највећем броју кућа репер-
тоар је пројектован ‚од случаја до случаја‘. (...) (Иван 
Меденица)  

(СЕЛЕКТОРСКИ ТИМ, 2007) 

Домаћи драмски текст доживљава свој евидент-
ни процват (...) Али, моје опредељење је да треба по-
штовати целовитост сценског чина, а не само квалитет 
драмског текста. (Татјана Мандић Ригонат); (...) Не-
ка изостављено остане на некој другој мемокартици, 
као и сваки бекап. (Владимир Копицл); Наш театар 
после петог октобра веома бојажљиво улази у коштац 
с друштвеним и политичким проблемима постими-
лошевићевске Србије, а социјалистичка прошлост ове 
земље је посебан табу: она се површно третира само 
као мрачна диктатура, а без потребе за критичким и 
дијалектичким сагледавањем и евентуалним препозна-
вањем неких позитивних тековина. (...) (Иван Меденица)

(СЕЛЕКТОРСКИ ТИМ, 2008)

(...) Видели смо да се тамо за сценску операцио-
нализацију распоређена драмска дела – и она више 
или мање нападно драматизована – за репертоар би-
рају, мере и распоређују по мерилима уметничким, по-

Иван Меденица
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литички коректиним, родно дисперзивним, тематско 
пропулзивним, генерацијско педагошким, реалеко-
номским, медијско протетичним, али и по мерилима 
алеаторичним, глобал и локал – неухватљивим, ка-
дровским и посткадровским. (...)

(ИГОР БУРИЋ, ВЛАДИМИР КОПИЦЛ, 2009)

Специфичност овогодишње селекције је то што 
(...) се (само) две представе играју на српском језику. 
Ова необичност селекције националне драме, између 
осталог, резултат је изузетно оскудне продукције у Ср-
бији, у погледу уметничких домета, односно квалитета 
сценског израза, инвентивности редитељских поетика, 
промишљености тумачења домаће драме. (...) У избору 

представа, приоритет су имале провокативне сценске 
реалности, идејно богата редитељска тумачења тексто-
ва. Квалитет текста није био довољан сам по себи. (...) 

(АНА ТАСИЋ, 2010)

Појам границе, не само као административна 
или физичка одредница већ и у контексту преиспити-
вања класично схваћених естетичких образаца – лајт-
мотив је овогодишњег Позорја. (...) У причи о грани-
цама могућно је говорити и у погледу нових присту-
па уметничким моделима, пре свега питању драмског 
текста (...) У нашем је интересу да ту праксу уочимо, 
да је напросто имамо у виду: без бојазни да ће фор-
ма класично схваћене драме изгубити значај, али и 

Владимир Копицл Игор Бурић
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са довољно радозналости за нове облике уметничког 
стварања. У том, дијалектичком смислу, дакле, раз-
матрајмо границе.

(КСЕНИЈА РАДУЛОВИЋ, 2011)

(...) Може се, и поред снажне економске кризе 
која погађа целокупну област културе – стећи ути-
сак о релативно задовољавајућем континуитету срп-
ске драмске продукције (пре свега када је реч о броју 
изведених премијера). (...) У складу с пропозицијама 
и мисијом фестивала Стеријино позорје, селекторка 
је водила рачуна о задовољавајућој сразмери учешћа 
представа насталих по праизведбама домаћег драм-
ског текста. Селекторка изражава жаљење што комад 

дебитанткиње Тање Шљивар Пошто паштета није, 
пре свега на плану глумачких остварења у врло захтев-
ном и сложеном жанру гротеске, пронашао потпуније 
и релевантније сценско упризорење. (...)

(КСЕНИЈА РАДУЛОВИЋ, 2012)

(...) Поштујући затечене пропозиције (...) акце-
нат сам стављао, пре свега, на домаћи драмски текст, 
на праизведбе (...) Почетак ове, у последњих неколико 
година најтеже позоришне сезоне, карактерисала су 
бројна извођења Нушићевих комада и тада сам веро-
вао да ћу цео један блок у селекцији посветити нашем 
највећем комедиографу. Но, како је сезона одмицала, 
појављивало се све више нових представа од којих су 

Ана Тасић Ксенија Радуловић
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неколико биле и праизведбе савремених драмских тек-
стова којима сам, свакако, дао предност.

(ИГОР БОЈОВИЋ, 2013)

Иако је 2014. година, погнутих глава, са очима 
на леђима, тешко ходамо у оловним ципелама XX ве-
ка, гушећи се под бременом неразрешених проблема 
сопствене историје. (...) Како год, ПОЗОРЈА ће бити и 
све ће бити ПОЗОРЈЕ.

(ИГОР БОЈОВИЋ, 2014)

(...) Ако на основу виђених представа покушамо 
да направимо генералну слику позоришног живота у 
Србији (...) охрабрује чињеница да готово трећину уку-

пне продукције чине праизведбе домаћих драмских 
текстова. (...) Припремајући такмичарску селекцију 
фестивала, дошла сам до закључка да је српски теа-
тар у време економске кризе нашао ново стационар-
но стање у коме, и поред очигледне немаштине, позо-
риште настоји и успева да пружи одговор на изазове 
света око себе. Када би постојала ревија инспиратив-
них, консеквентних и квалитетних српских представа, 
она би се могла реализовати и два пута годишње. (...)

(МАРИНА МИЛИВОЈЕВИЋ МАЂАРЕВ, 2015)

(...) Који је најмањи буџет са којим је могуће на-
правити продукцију једне позоришне сезоне тако да 
позориште и даље буде позориште, а не фирма пред 

Игор Бојовић Марина Миливојевић Мађарев
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распадом? Какав текст данас можемо назвати драм-
ским? (...) Где су границе савременог драмског текста? 
Такође, на основу којих граница утврђујемо ко је до-
маћи или, лепше речено, наш писац? Да ли су то гра-
нице државе или језика? И да ли су место рођења и 
језик право мерило за разграничавање наших од “њи-
хових” писаца? Где су границе? (...)

(МАРИНА МИЛИВОЈЕВИЋ МАЂАРЕВ, 2016)

(...) Када је реч о уопштеној слици репертоара 
српских позоришта, с нарочитим акцентом на упри-
зорења домаћих драмских текстова, доминантним те-
матским преокупацијама, жанровским одређењима, 
књижевнодраматуршким поступцима, редитељским 
поетикама и уметничкоестетским дометима, термин 

који најпрецизније дефинише тренутну ситуацију јес-
те – разноликост. (...)

(МИРОСЛАВ МИКИ РАДОЊИЋ, 2017)

(...) Позоришта, као и обично, деле судбину земље 
у којој стварају. (...)

(БОШКО МИЛИН, 2018)

У протеклих годину дана (...) имао сам прили-
ку и привилегију да, као селектор Позорја, сведочим 
једној тематски интригантној, естетски противречној, 
друштвено провокативној и, у крајњој линији, натпро-
сечној позоришној сезони. (...)

(СВЕТИСЛАВ ЈОВАНОВ, 2019)

Бошко МилинМирослав Мики Радоњић
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ГЛУМАЦ

Р еч “глумац” има другачије значење на италијан-
ском него на немачком језику. Attore – реч са ла-
тинским коренима, као и енглеска реч actor, ста-

рије су речи од немачке речи Schauspieler која датира 
из 18. века и актера на сцени доводи у везу са породи-
цом речи у којима се, као у излогу, нешто излаже или 
приказује. На латинском језику не постоји израз са 
сличним значењем као што је Schauspieler на немачком.

Attore нема никакве везе са појмовима “приказ”, 
“излагање” или “игра”, већ са акцијом, са azione, као 
што је attore лат. agieren – agire, тј. “деловати”. Attore је 
актер. Акција и игра се разликују. Значење те две речи 
нема никакве везе једно с другим, чак може да буде и 
противречно.

Attore је, у семантичком смислу, старије у људ-
ском памћењу. “Стварање” или “деловање” има везе са 
раним свесним утисцима. Као један од првих свесних 
поступака, разликује ово човека од животиње, али још 
пре тога је човек разликовао живот од смрти. Када се 
човек први пут сусретне са смрћу – са телом без ани-

ме, без анимације, телом које се више не помера – по-
чиње да схвата да се његово тело разликује од мртвог 
тела самим тим што се креćе.

Живо тело је активно, леш више није. Ово иску-
ство је фундаментално за људско знање. Постојање 
смрти је у човековој свести супротност акцији. Човек 
доживљава себе као живу особу. Појавом Homo sapiensa 
пре 150.000 година отвара се семантичко поље у којем 
се креира реч попут attore. Први човек је први attore. 
Attore дакле значи нешто важније од Schauspieler.

Глумац у смислу немачке речи Schauspieler про-
изилазе из генезе немачког позоришта чија традиција 
не ставља глумца у центар позоришта, јер то место, по 
немачкој традицији, припада аутору представе – књи-
жевности. Развој позоришта у немачком говорном под-
ручју историјски су подстакли интелектуалаци раног 
просветитељства, како би, поред својих књига и писа-
ма, створили живи инструмент за преношење просве-
титељских идеја. Они су се позивали на Аристотела за 
кога је позориште представљало естетски склад. Тај 
естетски фокус је глумца изместио из центра и под-

Пише > Роберто Ћули

Моја азбука позоришта
Правила, уметност, магија 
Археолошки лексикон сценских појмова

Превела > Весна Ћурчић
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редио га књижевности. На тај начин била је потиснута 
његова социјална и политичка улога. 

THEATRUM MUNDI

Ако је позориште изведено из акције, као што 
је сугерисано романским пореклом речи actor, attore, 
онда позориште може да се доведе у везу са првим чо-
веком. Ако потиче из акције, почетак позоришта онда 
датира од пре 200.000 година, много пре него што су 
људи у пећинама цртали прве слике.

Позориште почиње мимикријским делима када 
први човек нешто што познаје из искуства – животињу, 
муњу, констелацију планета – претвори у предмет ак-
ције. Када имитира феномене природе или када при-
ча о њима, човек отвара Theatrum Mundi – позориште 
света. Од тада је цео свет је насељен “аторима” (глум-
цима). Theatrum Mundi говори о рекама и изворима, 
о животу животиња, разврату, осуђивању, о љубавном 
животу богова и пореклу ствари. Ово мимикријско 
присвајање света чини универзално језгро позори шне 
представе чија генеза, тако, почиње у праисторији. 

АРИСТОТЕЛ

Позориште је много старије од Аристотелове те-
орије трагедије, филозофије или рукописа. Позориште 
је први дефинисао Аристотел својом теоријом, а са-
мим тим га је и ограничио.

АУТОР

Продукција позоришта захтева четири аутора. Пр-
ви аутор је аутор текстова, други је редитељ са својим 
уметничким сарадницима, трећи аутор је глумац. Чет-
врти, најважнији аутор је гледалац. Он одлучује шта 
види. Његов избор зависи од многих фактора. У јед-
ној представи настаје онолико сцена колико их има у 
глави гледаоца. 

Публика није хомогена маса. Позориште разбија 
масу. Ово је једна од његових основних дужности. Уп-

раво индивидуална перцепција чини посету позоришту 
– баш као и читање романа – искуством јединствене 
особе. Иста слова на папиру чине Мадам Бовари, Оли-
вера Твиста или Раскољникова јединственим у машти 
читалаца.

РИТУАЛИ

Готово све области нашег друштвеног живота 
унапред се обликују граматиком позоришта. Свечана 
церемонија није присутна само на црквеним мисама. 
Цео наш живот одређен је позоришним категоријама. 
Само ретко смо свесни да правила позоришта одређују 
и наше друштвено постојање. Правила која социјално 
и политички организују међуљудску комуникацију 
произилазе из ритуала, а самим тим и из позоришта. 
Стога је бесмислено ограничавати позориште на ње-
гову естетску димензију. Позориште је обред.

Ритуал даје вредност стварима. Логика жртве 
која стоји на почетку ритуала каже да нешто што не-
ма вредност не може ништа ни да постигне. Овом кон-
тексту припада чињеница да је жртва некада стајала у 
средишту обреда. Чак се и на сцени неки догађај ин-
сценира тако да се одвија како се то очекује. Чак и ако 
је све само фикција, на сцени мора да се изведе што је 
могуће боље: то је логика ритуала на коме се заснива 
наше позориште.

Пошто позориште функционише у складу са фик
сним правилима, како то захтевају ритуал и његова ло-
гика, оно је постало модел за настанак нашег правног 
система. Формализовано понашање у позоришту, које 
одговара одређеним конвенцијама, такође је преду слов 
за наш друштвени поредак који је исто тако заснован на 
чврстим правилима. Позориште је, као извор, одређи-
вало правац нашег модерног друштва.

Оригиналност овог комплекса доказује етимоло-
гија. Речи као il rito – обред, il ritmo – ритам, il diritto 
– прáво, l’arte – уметност, вероватно имају заједнич-
ки корен у санскриту. Ритуал долази из староиндиј
ског rta, што значи “саставни део”, “истина”, “прáво”.
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РИТАМ

Правило које ритуал диктира позоришту је ритам. 
Он одређује темпо извођења, кретање, azione.

ДРАМА

Потиче из грчког и значи радњу, акцију. На ита-
лијанском језику, la trama је “чин”, али се односи и на 
тканину. Текст и текстил. Trama tessuto, текстура тка-
нине, може се уочити само пажљивим гледањем или 
развлачењем тканине.

Они који ткају материјал су мало у драми. То је 
одувек било тако. Код Грка су Зевс или Аполон упра-
вљали судбином света. Или Посејдон. Ко одлази на 
море, није сам. Он је у интеракцији са силом природе. 
Већина људи је немоћна за акцију, ухваћена у својим 
ткивима, као жртва ухваћена у паукову мрежу.

НАРАЦИЈА

У петом певању Одисеје, Наусикаја открива бро-
долом Одисеја на плажи острва Sheria. Феачани, чији 
је краљ њен отац Алкиној, прихватају странца. Алки-
ној тражи од слепог певача Демодока да у част госта 
током банкета забави присутне причом о паду Троје. 
Овај прича причу о Одисеју, и то у трећем лицу једни-
не. У једном тренутку он прелази у прво лице. Странац 
почиње да плаче и одаје своје име. То значи: Одисеј се 
препознао у нарацији.

Сама нарација је парабола или метафора. Глумац 
се залаже за оно што би сваки човек требало да уради. 
Свака особа добије име које није сама изабрала. Са-
мо случај одређује место њеног рођења, а тиме и њен 
језик. Свој живот требало би да искористи да пронађе 
своје име као Одисеј који, у потрази са својом домо-
вином, жели да пронађе себе. Чежња која нас стално 
покреће јесте да свој дом пронађемо у себи.

Позориште даје гледаоцу прилику да кроз глум-
ца види себе, као што то Одисеј ради. Глумац помаже 
гледаоцу да пронађе своје име живећи ове авантуре 
на сцени. Ако глумцу не успе да пронађе име свог ли-

ка, осећања, мисли и поступци Хамлета, Фауста или 
Ифигеније не би били веродостојни. Међутим, оног 
тренутка кад га пронађе, лик је потврђен. Глумац де-
монстрира оно што се тражи од сваког човека: процес 
самоостварења. Ово самоостварење кроз процес са-
моспознаје је најважнија ствар у професији глумца. 
Процес самоостваривања је оно што чини његов про-
фесионални живот.

ИЗВОЂАЧ

Први глумац је, као први извршилац, и први из-
вођач. Attore је per se извођач. Одвајање глумца од из-
вођача је погрешно. Извођач данас представља аутен-
тичност. Ипак, идентитет особе је заблуда. Идентитет 
је конструкција.

Наш идентитет је само стална конструкција и 
деконструкција – кроз књиге, науку, моду, светски ди-
зајн, сусрете.

КЛОВН

Кловн је незамислив без своје супротности. По-
стоје бели и црвени кловн. Бело означава моћ, дисци-
плину, ред, разум. Његов колега је губитник. Он пред-
ставља хаос, емоционалност, стомак. Овај однос озна-
чава универзалну структуру која у сваком тренутку и 
свуда демонстрира напетост. Човекмашина, вечито 
ометана својом иманентном контрадикцијом, ради 
само у ограниченој мери. Сметња је програмирана. 
Уметност кловна заснива се на овој основној контра-
дикцији људске машине. Он ради са програмираном 
дисфункционалношћу људског бића које дели на две 
особе, да бисмо препознали себе и своје контрадикције 
у конфликту који он представља.

ФИКЦИЈА, ПРЕДСТАВА

Фикција долази од глагола fingere. Ми користи-
мо овај глагол у негативној конотацији у смислу об-
мањивања, претварања, фингирања, али у свом поре-
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клу fingere значи стварање, уметничко обликовање, као 
што и латинска реч plasmare значи обликовати нешто 
рукама, креирати. Радња је, притом, примарна. 

Ја покушавам да обликујем спољашњи свет пре-
ма својој машти и вољи тако што стварам свет на сим-
боличком нивоу. Ово магијско размишљање има у се-
би нечег ирационалног. Ране цртеже на зиду пећина 
италијански језик описује као regola d’arte – “према 
правилима уметности”, што значи да се животиње, 
у стварности, могу ловити и вољно убијати у складу 
са правилима уметности, као што је приказано овим 
цртежима. Сликани догађај требало би да се догоди у 
стварности. Животиње би требале да се подстакну на 
онакво понашање какво је претходно насликано или от-
плесано. На понашање приказаних бића треба утицати 
на нивоу симболичке реалности. У њима се појављује 
ова фикција да би се произвео учинак. Њихов циљ је 
савладавање сила природе, што је уједно и општи им-
пулс сваке науке.

Представа је основа позоришта. Нема живота 
без фикције. Позориште је тога свесно. Део живота је 
представљен и почиње да живи у нама. У имагинацији, 
машти, оно даље живи. У нашим сновима. Посебно 
добро функционише представа на сцени. Она постаје 
простор у коме настају утопије које постоје искључи-
во залагањем глумаца.

Глумац се понаша као да живи на сцени, потпуно 
свестан да глуми. Једино тако је и могуће да се пред-
ставе поново играју. Глумац је особа која, у услови-
ма позорнице, успева да реши контрадикцију између 
емоција и разума. Он се понаша као да живи по упут-
ствима емоција, али је истовремено свестан да глуми.

Представа се заснива на овом парадоксу хладне 
или свесне страсти. Овај парадокс омогућава представу. 
То је далеко најважнија социјална функција глумаца. 
Они нас, по систему “шта би било кад би било”, уводе 
у утопију која, заправо, функционише. У свакоднев-
ном животу, међутим, често смо растрзани између 
емоција и разума.

СЦЕНА

Из великог “светског позоришта” издваја се ма-
ли део и то постаје позорница. Овај исечак представља 
велику целину. Ово је омогућено проналаском храма, 
који светом ритуалном кругу даје стално место. То нас 
доводи до места које данас називамо позориште. 

Храм је божја кућа. У исто време је и прва сцена. 
Кућа је место где се живот одвија на малом про

стору.
Поједе се. Прослави. Воли. Роди и умире.
Прва сцена је била у храму. Тамо се радња одвија-

ла након одређеног ритуала. Свештеник је први глумац 
који игра улогу пред публиком. Он је божја инкарна-
ција. Историја позоришта почиње храмом.

ТЕКСТ

У позоришту је сваки текст увек претекст, повр-
шина подземног света. Књижевни извор, скриптова-
не информације само су мали део овог света и његове 
моћи. Ова моћ је својствена тексту, али морамо дубоко 
да заронимо да бисмо пронашли благо подтекста. Рад 
глумца и редитеља је рад истраживача, јер је сушти-
на у почетку невидљива. Једноставан опис реалности 
није идентичан свету позоришта, његовој моћи и сли-
ци. Уместо тога, позориште креира стварност која је 
стварнија од постојеће.

Да би продрло у ову другу димензију реалности, 
позориште мора да прати трагове – у тексту, између 
редова, у реалности. Ове стазе воде у прошлост која је 
још жива у нама. Не мислим на кратак период од 2000 
година, већ на прошлост која сеже до почетка античке 
цивилизације и Аристотела.

Квалитет извођења зависи од нашег сензибили-
тета према прошлости и од наше повезаности са њом. 

ПОЗОРИШТЕ НА РУРУ

Позориште на Руру постоји већ више од 36 го-
дина. Темељ новооснованог позоришта заснива се на 
четири стуба:
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– Критика постојећих позоришних институција.
– Естетски програм који покушава да пренесе 

идеју модерне на позорницу. Другим уметничким фор-
мама то је већ било успело. У том смислу, позориште 
је било заостало. 

– Мост ка младима. Покушај да сарађује са об-
разовним институцијама и инспирише младе за по-
зориште.

– Наш међународни посао. Почело је чистим 
осећајем, а не идеолошким програмом. Осећали смо 
се као странци у својој земљи, али нисмо желели да се 
“иселимо” као Шубертов луталица.

Наступали смо са својим продукцијама у Југосла-
вији, Пољској, Турској, Русији, Узбекистану, Таџики
стану, Казахстану. Али ми нисмо само отишли   у свет, 
већ смо довели свет у Милхајм на Руру где су насту-
пали ансамбли из педесет земаља.

Овај мали пламен који трепери у позориту у Мил-
хајму нисмо успели да претворимо у већи пожар. Ни
смо ништа више од светионика. Ноћу, бродови пра-
те његово светло. Наше позориште је светло које даје 
смернице људима који се крећу кроз таму.

АРХЕОЛОГИЈА

Уметник је археолог који ради у времену. Позо-
риште и уметност увек покушавају да се врате у про-
шлост, до извора, порекла. Што дубље продире, то су 
слојеви стена тврђи. Историја увек нешто закопава, 
чак и сопствену причу. Рад позоришног уметника је 
да открије ту причу.

Позоришни људи морају бити у стању да издр-
же загонетке. Они који све знају, који имају одговор 
на све, сувишни су. Решавање загонетки је заједички 
задатак. Тако настају митови. Позивајући се на мито-
ве, позориште ствара свет алегорија и метафора. То су 
турбине позоришне уметности.

СЛУЧАЈНОСТ

Током припреме позоришног комада Март Хајна-
ра Кипхарда, провео сам неколико недеља као посма-

трач у психијатријској установи. Након тога сам у пред-
ставу убацио плесну сцену са музиком, али без текста.

На премијери је отказао звук. Двадесет минута 
тишине. Када сам стигао на прославу после премије-
ре, избегао сам поглед једног критичара. Нисам хтео 
да га сретнем због ове незгоде која ме је изнервирала. 
Али он је навалио на мене и честитао ми на генијалној 
идеји да се изведе двадесетоминутна плесна сцене без 
музике. Након мог истраживања у психијатрији, успео 
сам да схватим да људима који тамо живе није потре-
бан грамофон да би слушали музику. Она је у њиховој 
глави. Они располажу сопственом креативношћу. Ипак, 
пустио сам да се следеће представе играју са музиком. 
То је била грешка. Случајност је била генијалнија, ис-
такла је да у овом “наопаком” свету владају другачији 
закони од оних у “нормалном” свету. Редитељ мора 
да створи простор у којем случајност може да развије 
своју магију. Морате да припремите терен да би слу-
чајност могла да успе.

ИДЕЈА

Идеје представљају велику претњу глумцима и 
редитељима. Оне су често само догађаји. Човек верује 
да је нашао генијално решење. Али само је завршио 
процес тражења.

МАЈОНЕЗ

Мајонез се прави на следећи начин:
Узмете жуманце, прстохват соли, прстохват би-

бера и мало маслиновог уља. Све то помешате. Ако је 
маса сувише чврста, додате неколико капи лимуновог 
сока. Ако тада постане ретка, морате поново додати 
мало маслиновог уља. Ако је мајонез опет сувише густ, 
поново неколико капи лимуна. Мешате око пола сата, 
не мењајући смер. Потребно је строго се придржавати 
одговарајуће количине лимуна и маслиновог уља. На 
овај начин добија се добар мајонез. Овај рецепт је ко-
ристан за свакога ко има неку одговорност у позоришту.
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РЕЖИЈА

Уметност редитеља је слушање и гледање. Да би
сте били у стању да у потпуности апсорбујете оно што 
се дешава током пробе, од вас захтева осећај да препо-
знате потенцијалне и латентне могућности. Потребан 
вам је унутрашњи компас који ће вам помоћи да упра-
вљате хаосом на проби. Као почетник, био сам пред-
ставник радноиманентног тумачења. Претпостављао 
сам да редитељ чита своја упутстава глумцима и да 
их прати у учењу њихових текстова. Научио сам да се 
ослободим тога. Данас, у току нашег рада и у дијало-
гу са ансамблом, имам прилику да свакодневно идем 
у истраживачку експедицију са непознатим исходом.

Заједничка нит у нашем раду је смрт. Она завр-
шава све приче које позориште прича. Људи долазе да 
доживе приче. Иако би већ морали да знају, желе да 
знају како се прича завршава. Све приче се завршавају 
“Излазом”. Ми смо стручњаци за смрт. Ми јој одуз-
мемо мртве и спасавамо их. Наш задатак данас је да 
преиспитујемо покојне ауторе. Морамо да их упозна-
мо са људима, догађајима и стварима које нису могли 
да упознају. Како би Шекспир написао Хамлета да је 
познавао Бекета?

ХОРИЗОНТАЛИЗАЦИЈА

У данашњем медијском свету готово да и нема 
доприноса који се сматрају вертикалним. Дубоке су ра-
не које су Толстој, Достојевски, Елза Моранте, Лорка, 
Хандке и Шекспир нанели својим романима и драм-
ским херојима. То је само исечак фонтане на платну, 
али није баш нека хоризонтала. Позориште постаје ин-
тересантно као место вертикале нивелисањем медија, 
за које смо и ми, корисници, одговорни. Не само да је 
то место успоравања већ је и место дубоког задирања 
у суштину које медији, вођени комерцијалним успе-
хом, не могу себи да приуште. То је супротност која 
се противи масовној манипулацији и циљано преноси 
другачију свест опирући се хоризонталној медијској 
доминацији.

ИНСПИРАЦИЈА

Са годинама, разлика између спавања и будности 
постаје све мања: утолико што мозак наставља да ра-
ди док спавамо и нарочито је продуктиван током сна. 
Ноћ је моја муза. Духове који ме посећују током ноћи 
представљам својим глумцима следећег дана. Ово дово-
ди ирационалан тренутак у аналитички процес пробе.

Спавање кловна Рума, Хенрија Спрокана, често 
је било ометано сновима о новим тачкама. Одмах би 
устао и потрчао у мањеж да испроба оно што је сањао. 
На жалост своје “беле”, интелигентне и озбиљне поло-
вине личности. Онда би се напио и опет отишао у кре-
вет. Сви његови наступи су осмишљени на овај начин.

ИНТЕРКУЛТУРАЛНОСТ

Глобални свет и његова масовна медијска раши-
реност производи су неолиберализма и проналаска ин-
тернета. Глобализација и дигитализација иду руку под 
руку. Овај развој почео је пре тридесет или четрдесет 
година. Као реакција на то, перспектива је, очиглед-
но, све мања, све више провинцијална, локална. Гло-
бализација не мора нужно да прошири наше хоризон-
те, можда их чак и сужава. Овај феномен је последица 
чињенице да је то глобализација одозго, глобализација 
финансија. Иако се глобализација културе прокламује 
само на површини, у ствари не постоји дубоко међу-
собно културно богаћење, никаква озбиљна, интензив-
на интеркултурална размена.

Након Другог свјетског рата, интелектуалци су 
и даље доживљавали стране културе као могућност 
комуницирања с другим људима. Међутим, ова кому-
никација се ретко практиковала. Осамдесетих година 
прошлог века били смо једно од ретких позоришта у 
западној Европи која су доследно успостављала кон-
такте са другим земљама, чак и иза гвоздене завесе. 
Углавном ка истоку, много пре пада Зида. Поглед не-
мачких позоришта био је усмерен углавном на запад-
ноевропске државе. Ми смо, напротив, видели посеб-
не могућности културе и позоришта управо у раду ван 
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идеолошких и културних граница. Играли смо пио-
нирску улогу у интеркултуралном позоришном раду.

Десничарски популизам и јачање национализма 
су последица ове ограничене перспективе настале гло-
бализацијом која је усмерена на економију. Разлог овог 
популистичког ограничавања је велика разлика у мен-
талитету између метропола и малих градова, односно 
региона. Не само да смо били на турнејама у Техера-
ну, Алжиру, Истанбулу, Алма Ати, Москви и Тунису, 
него смо играли и у градовима Соест, Ремшајд, Изер-
лон, Линен, Нојминстер, Пулах и тако даље. Тако да 
знам о чему причам. Медији нису спречили овај пад.

Овде би све требало да буде ефикасно и кванти-
тативно. Сличан процес постоји у култури која се за-
лаже за интернационалност. Изнад свега, култура је 
по трошна роба као што је и Еуросонг, на пример. Ми, 
позоришни људи и други културни радници, пропустили 
смо прилику у осамдесетим и деведесетим годинама.

Ово је важно јер се глобализација одоздо, где је 
размена са другим културама важна, једноставно није 
догодила. На примеру Југославије можемо посматрати 
шта се дешава ако не схватимо озбиљно ову разлику. 
Пре рата, интелектуалци у Београду, Загребу, Љубља-
ни и Сарајеву збијали су шале на тему национализма. 
У почетку су и о Милошевићу причали вицеве који су 
убрзо, због измењене ситуације, изгубили своју беза-
злену ноту. Дуго времена нису веровали у опасност.

Генерал Тито је створио телевизијски програм 
на различитим језицима, и у школама су се говорили 
различити језици. Било је и много других интеркулту-
ралних структура. Цео систем развијен је на високом 
нивоу под овим мултикултуралним аспектом – бољи 
него данас у Европској унији. Али то је важило само за 
велике градове. На селу се живот сељака једва проме-
нио. И онда су дошли избори, Милошевић је победио. 
Сви су мислили да је то незамисливо, као што смо не-
давно мислили за Трампа. Неочекивано, као муња, рат 
је погодио људе. Сада Југославије више нема.

Иронија приче: Будућност Западног Балкана је 
у ЕУ – тако стоји у закључку учесника Конференције 

Западног Балкана која се одржала недавно у Трсту. Бу-
дућност једне пропале мултинационалне државе лежи 
у рукама ЕУ којој прети пропадање.

АНСАМБЛ

Ансамбл настаје само кроз стални дијалог, а дија-
лог произилази из ситуације. Редитељ мора да има праве 
партнере за дијалог у свом тиму. Његов посао је да води 
главну реч са глумцима. Као редитељ, ја одређујем пра-
вила игре. У малој просторији позоришта размењују се 
аргументи, предлажу решења, али се и прихватају, што 
је ретко у нашем друштву. Одједном, читав колектив је 
у процесу и проналази одговоре које појединац не би 
сам пронашао. По свим правилима уметности, ово је 
компликован процес. Ако постоји место где колектив-
на интелигенција може да се развије, то је позориште. 
Зато, када говоримо о ансамблу, не говоримо само о 
глумцима. Сваки запослени у овом делићу света има 
заједничку одговорност за ширу целину.

ПРОБА

Проба у позоришту мора да се укине. Постоји 
само игра. Живот не можеш да пробаш. У такозваној 
стварности, с друге стране, чини се да постоје људи 
који воде привремени живот и чекају дан да почну 
онај прави. Џон Ленон је рекао: “Живот је оно што се 
догађа док правимо планове за живот.”

У позоришту се импровизује. Не могу да знам 
шта ћу да урадим у наредних неколико секунди. Деца 
у раним фазама свог живота су мајстори импровиза-
ције. Ова фаза је прекинута социјализацијом, импро-
визација је убијена. У животу смо присиљени да прес-
танемо да импровизујемо. Живот је краљевство смрти, 
позориште место живота.

У импровизацији у позоришту јављају се посебни 
моменти који су јединствени, непоновљиви. Често ови 
моменти остају незапажени јер нико није био ту да их 
примети. Прича о позоришту увек ће бити непотпуна. 
Истинита прича још није написана.
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СТРАНО ОГЛЕДАЛО

Прича о позоришту је и прича о путовању. Прве 
белешке о грчком позоришту говоре о Теспису који се 
својим позориштем на точковима селио од места до 
места. Овој традицији припадају и лутајуће глумачке 
трупе Шекспировог времена, комедија dell’arte у Ита-
лији или Мајнингени.

Али, не постоји боља метафора за одлазак на пред-
ставу. Гледалац креће на пут у свет који још не познаје. 
Ово путовање је и путовање до себе самог. Позориште 

покреће процес самоспознаје. Иза завесе постоји свет 
који још не познајем, који ме истовремено приближа-
ва себи. Страно огледало. Зато су позоришту потреб-
ни храбри гледаоци. Путовање у непознато је опасан 
подухват. Оно носи ризике: не разумемо језик, пона-
шање, морамо да доносимо одлуке; присиљени смо 
да се сретнемо са самим собом што може да буде не-
пријатно. Али, након тог путовања човек је богатији, 
спознао је свој свет и вратио се промењен. Путовање 
у позориште омогућава нам да себе погледамо очи-
ма странца.

Роберто Ћули у Малом принцу, фото: А. Керинг
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Да нема тог странца, човек би морао да га изми-
сли, морали бисмо сами да га створимо. Само из перс-
пективе странца могу да напредујем. Само помоћу њега 
стичем способност да се запитам, да дођем до амбива-
лентног, подношљивог размишљања.

Постати странац сам себи у ренесанси је била 
сензационална тема. Човек лако губи тло под ногама, 
подривајући стабилан поредак и хијерархију света, 
небеса и универзума – било кроз алтернативу некада 
недељивој католичкој вери, или путовањем у нове хо-
ризонте неоткривеног света, новим научним питањима 
о природи и невероватним одговорима или промена-
ма у друштвеном поретку које су резултат раније ни-
када виђених економских метода. Лако губи наивну 
сигурност у себи. Чини се да данас многи људи бри-
ну. Питање о томе где се човек може позиционирати у 
неизвесном спољашњем свету такође може довести до 
питања које он никада није поставио свом унуташњем 
свету: Ко сам ја? Или: Шта могу да будем?

Поглед из перспективе странца такође може би-
ти омогућен уметничким делом или књижевношћу. 
Није случајно да европска књижевност почиње путо-
вањем – Одисејом.

ВЕРТИКАЛА

Стварање уметности и позоришта значи путо-
вање у прошлост. Ја радим на пројекту који има везе 
са филмом Стенлија Кубрика 2011: Одисеја у свемиру. 
Темељ тог пројекта је истраживање Емануела Анатија 
о осликавању пећина и праисторијској уметности. Те-

ма пројекта је генеза позоришта, настанак позоришног 
света из свести о смрти, из разлике између живота и 
смрти, све до функционисања перфектног човекама-
шине. Када погледам овај лук, од почетака у пећини до 
ефикасног човекамашине, осећам се ближе орангутану 
него човеку будућности, па чак и човеку садашњости. 
Радо посматрам орангутане. У њиховим очима је не-
ка туга у којој се проналазим. Ова туга је реакција на 
живот у свету који све мање схватам.

Десет хиљада година човек је био храна живо-
тињама, док пре 30.000 година није успео да се орга-
низује тако добро да је био у стању да помоћу ослика-
вања пећина покори животиње – у заједници је човеку 
успело да савлада дивља чудовишта.

Ми смо били преоптерећени светом који нас је 
покорио. Данас се често чини да постоји нови изазов: 
технолошки свет. Можда ћемо неки следећи пут, ако по-
кажемо солидарност, изаћи снажнији из ове ситуације.

IL GLOBO

Године 1962. поставио сам Il Globo позориште у 
циркуском шатору, с циљем да пренесем културне ак-
тивности на периферију Милана. Једне вечери олуја 
је растргла шарке које су причвршћивале шатор за 
земљу. Ватрогасци су се плашили да би шатор могао да 
полети и оштети околне куће. Помоћу тешких ланаца 
покушали су да врате на земљу шатор који је лебдео 
и нашем позоришту су ставили окове. То је последња 
слика мог позоришног рада у Италији, која ми је ос-
тала у глави пре него што сам емигрирао у Немачку.
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“З а продукцију позоришта потребна су четири 
аутора: први је аутор текста. Други је реди-
тељ, трећи глумац. Четврти аутор је гледалац. 

Он одлучује шта види. Његов избор зависи од многих 
фактора. Једно извођење производи онолико предста-
ва колико има публике.” Тако о позоришту размишља 
редитељ Роберто Ћули кога смо, након много година, 
поново угостили у Београду, у Битеф театру, поводом 
тридесет година од оснивања овог позоришта.

Ћули је космополита италијанског порекла, од 
60тих година прошлог века живи у Немачкој, где је 
радио као редитељ у Гетингену, Келну, Берлину, Мин-
хену, Хамбургу, Дизелдорфу, али и у Мадриду, Истан
булу и Техерану… са Горданом Косановић у Милхај-
му је 1981. основао Театар на Руру и од некадашњег 
ин дустријског града направио значајну тачку на позо-
ришној мапи света.

Ћулијеве представе су учествовале на пет Би-
тефа, освајале Битефове, као и награде публике те 
листа Политика. Битеф је пре распада Југославије, 

по његовом мишљењу, био најбољи фестивал на све-
ту који је суштински утицао на рад његовог Театра. 
Филозоф по образовању, заговорник је уметности им-
провизације, револтирано опредељен против реали
стичког приказивања. Ћули негује идеју о гледаоцу као 
активном учеснику и верује да је позориште простор 
освајања слободе и место дијалога. Зато и у 85. години 
неуморно режира и понекад глуми.

Један је од најзначајнијих редитеља нашег вре-
мена. У години оснивања Битеф театра, на 23. Битефу 
његова представа Каспар била је апсолутни победник. 
Тада је основан Битеф театар. Тридесет година касније, 
миљеник београдске публике у Битеф театру предста-
вља свој есеј Мој абецедаријум позоришта, као поклон 
за рођендан овом београдском позоришту. Док се при-
премамо за разговор, стидљиво ми објашњава да му 
је тог дана рођендан и да ће у Београду напунити 85.

Сви који смо на Битефу гледали Вашу представу “Ка‑
спар”, памтимо је као догађај који је променио наш 
поглед на позориште. Шта Битеф значи Вама?

Разговарала > Оливера Милошевић

ИНТЕРВЈУ: Роберто Ћули

Attore је кључна реч
Роберто Ћули је поново у Београду
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Пре Каспара на Битефу су изведене две моје пред-
ставе – Киклоп и Алкестида. Између Киклопа и Ал-
кестиде основали смо Театар на Руру. За мене је Би-
теф седамдесетих и осамдесетих година прошлог ве-
ка био најзначајнији европски позоришни фестивал. 
Утицај који је Битеф имао на мој и рад мог позоришта 
немерљив је, не може се упоредити ни са чим другим. 
Битеф је утицао на то да оснујемо Театар на Руру. 

Како?

После моје Алкестиде на Битефу 1981. године, 
Мира Траиловић и Јован Ћирилов позвали су ме да ре-
жирам представу Декамерон у Атељеу 212. Тада сам срео 
глумицу Гордану Косановић. Повео сам је са собом, и 
нас двоје смо у Немачкој, у Милхајму, основали Театар 
на Руру који и данас постоји. Инспирација за оснивање 
тог позоришта била је овде, у Београду. 

Прве моје режије у том позоришту биле се преве-
лики залогај за немачку публику. Нису нас разумели. 
Оне су тада дошле из будућности, тек много касније 
такво позориште је било прихваћено у Немачкој. На-
ше представе тамо нису имале одјек који смо очеки-
вали. За њих смо били странци које публика није во-
лела. Битеф је ишао испред свог времена. Гордана ме 
је након тих неуспеха питала зашто не идемо у Југо-
славију, тамо је наша публика, тамо нас воле, тамо нас 
могу разумети. Тако смо почели наша гостовања у Бе-
ограду, Загребу, Љубљани. 

Како је прошла та турнеја?

На тој турнеји добили смо снагу да истрајемо. 
Ту су корени нашег успеха и опстанка Театра на Руру. 
Сусрети са тадашњом југословенском позоришном ин-
телигенцијом, Драганом Клаићем, Далибором Форе-
тићем, Владимиром Стаменковићем, Мани Готовац, 
дали су смисао нашем раду и били пресудни у дефи-
нисању естетике нашег позоришта. Убрзо након тога 
Гордана Косановић је изненада умрла. Имала је са-
мо 33 године. За мене је то била трагедија пуна бола. 
Уследио је веома тежак период у мом животу. Из тог 

бола настала је представа Каспар. Тражио сам други 
језик, други начин изражавања и створио ту представу.

Написали сте Мој абецедаријум позоришта. Зашто?

Абецедаријум је на италијанском књига за децу – 
буквар из кога деца почињу да уче слова. Људи данас 
мисле да знају све. Имам осећај да не знају ништа ни 
о чему, нарочито не основне елементе позоришта. Зато 
сам поново кренуо у школу, да се подсетим првих сло-
ва о позоришту и на то шта уопште позориште значи.

И шта сте закључили, шта позориште значи?

У једној реченици: позориште је настало када и 
хомо сапиенс, нестаће кад нестане наша врста. Оно 
није, како учимо у школи, настало у Грчкој пре две 
хиљаде година, него много, много хиљада година раније.

Како стварате, да ли имате свој метод рада?

То “како” развија се на пробама. Трагање за начи
ном на који ћу да причам неку причу стално се пона
вља, сваки пут кад дођем на пробу. Каже се да човек 
сваки дан мора да живи као да му је последњи дан у 
животу. У театру човек мора да ради тако да сваког да-
на почиње изнова. Постоји, наравно, неколико техника 
које представљају основу и које пратим, али у сушти-
ни креативни процес сваког дана креће из почетка. У 
том процесу је посебно важно да редитељ буде спре-
ман за случајност која се деси на сцени, исто као и у 
животу. Добар редитељ пажљиво посматра глум це. 
Када се нешто изненада деси, то је тај моменат слу-
чајности, то је фактор који игра велику улогу у мом 
раду на представи. Случајност уме да буде паметнија 
од намере редитеља. Случајност је некада пресудна и 
у науци, пеницилин је, на пример, откривен случајно.

Како се сећате Мире и Јована?

Имам дивна и тужна сећања на њих двоје. Тужан 
сам што они сада нису са нама. Напунити 85 година је 
велики животни дар, али то значи и остати без многих 
важних сапутника. Јован и Мира били су уметнички 
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Роберто Ћули, фото: Флоријан Хајне
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пар, имали су подједнако велику улогу у мом животу. 
На први поглед били су тако различити и нису ишли 
једно уз друго, али то је било само на први поглед. 
Они су заједно успели да на овим просторима напра-
ве Битеф, нешто заиста велико у културном и умет-
ничком смислу.

Позориште је уметност која се развија и мења. Какав 
је Ваш поглед на савремено позориште? 

Мој осећај је да одавно није дошло до великих про-
мена у позоришту. Ако данас посматрамо позориште, 
тај наш поглед је веома ограничен. Позориште је нај
старија уметност, оно почиње с идејом, не са свешћу 
о смрти. Италијанска реч attore за мене је кључна када 
је реч о позоришту, не преводим ову реч на друге јези-
ке… не глумица или schauschpieler, не… Дакле, attore, 
са њим почиње историја позоришта, значи од настан-
ка човека до данас.

А позоришне новотарије као што је документарно 
позориште или нова европска драма?

Немам високо мишљење о новим позоришним по-
кушајима. Нарочито не о документарном позоришту, 
зато што реалност не може да се стави на сцену. Не 
можете један брод с хиљадама страдалих емиграна-
та ставити на сцену. То су трегедије нашег времена 
о којима треба говорити театарским језиком. Позо-
риште има свој посебан језик и ту документарно не-
ма шта да тражи. То можда може на телевизији, али 
не и у позоришту.

Шта тренутно радите? Последњих година режира‑
те и глумите?

Јас сам пре свега режисер. Моја супруга је такође 
режисер. Она ме је ангажовала као глумца у представи 
Авети коју је радила по Ибзеновој драми. Играо сам 
Освалда. То је био мој излет у глуму. Настављам да ре-
жирам, тренутно ме занима тема избеглица и емигра-
ната. О томе ћу направити представу.

Роберто Ћули
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Н иш, март 2019, прво издање фестивала Театар на 
раскршћу, потенцијално обећавајуће већ и зато 
јер себе експлицитно декларира као позоришни 

фестивал балканског културног простора. Како год чи-
тали синтагму балкански културни простор – западњач-
ки “проактивно” или пробалкански “традиционално” 
– она укључује и становити одмак од “дежурних” сте-
реотипа о нашим хередитарним “балканизмима” који 
се увијек наново реактуализирају, перципирају и ко-
ментирају као “незгодни”, потенцијално “запаљиви” 
или, најблаже речено, “осебујни”...

Мој давнашњи студент Дејан Дуковски ову је фа-
тумску балканску спиралу “осебујности” луцидно за-
пакирао у моћну драматуршку/драмску иначицу Ме-
биусове траке, коју је саркастично насловио крајње за-
паљивом синтагмом Буре барута. Било је то још давне 
1994. У међувремену се, како знамо, његова драма о 
нама, “овдашњима”, озбиљно прославила: до сада је 
преведена на 19 језика и премијерно је играна око 
150 пута у тридесетак држава: од Америке до Јапа-
на, од Шведске до Грчке, Турске, Азарбејџана... Јо-
ван Ђирилов, први у дугом низу њезиних преводи-
теља, тих једанаест моћних Дејанових сцена, уве-
заних на начин да им се почеци и крајеви дословно 
лијепе један на други, дефинирао је кратко и јасно: 
“Код Дејана је реч о балканском каруселу смрти...” 
(Ćirilov, 2007: 127)...

But, that’s another story – понавља, упорно, више 
него шармантни Џек Лемон/Јack Lemmon у гласови-
том филму Билија Вајлдера/Billy Wilder Irma la Douce. 

Казалишни фестивал у Нишу позива се на једин-
ство различитости балканског културног простора уну-
тар којега нас – барем кад је о казалишту ријеч – спаја 
све оно што би нас наизглед могло или морало дијели-
ти. Јер, Балкан је то што јест: јединство различитости. 
Ваља га прихватати и вољети без потребе да се њиме 
поносимо или да га се стидмо, вели Марија Тодорова, 
бугарска повјесничарка с америчком адресом, на са-
мом почетку своје планетарно славне књиге (Imagining 
the Balkans, Oxford University Press, New York, 1997).

*  *  *
Први позоришни фестивал балканског културног 

простора отворио је, као што је ред, агилни ансамбл 
домаћина, Народно позориште Ниш, театар који је 
управо на тај дан (9. март) обиљежио седамдесету го-
дишњицу континуираног рада. У режији Татјане Ман-
дић Ригонат, која је у програмској књижици потписана 
и као драматург, тај ансамбл је одиграо култну драму 
Љубомира Симовића Путујуће позориште Шопаловић. 

Оправдано сматрана једном од најпоетичнијих и 
зацијело најинтригантнијих, “најтеатралнијих” драм-
ских партитура балканског културног простора, ова је 
драма праизведена 1985. на сцени београдског Југосло-
венског драмског позоришта. Редатељ је, дакако, био 
Дејан Мијач. На што, дискретно, упућује и фрагмент 

Пише > Јелена Лужина

Дејан Мијач, као некад
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писма којега му је писац Симовић упутио давнога ав-
густа те исте (још давније) године, а сад га – три и пол 
десетљећа касније – можемо прочитати у већ спомену-
тој програмској књижици нишке изведбе. Претпоста-
вимо, начас, да нам је ту привилегију омогућио сам 
адресат (Мијач), који је писмо женерозно (bona fide) 
уступио редатељици која му је некоћ била студентица 
(Мандић Ригонат). И тиме јој децентно указао на нај-
важније – на Аријаднину нит коју је адресант (Симо-
вић) виртуозно “провукао” кроз своју драму1):

То свесно или несвесно преплитање, раздвајање или 
поклапање стварности и позоришта, то што се грани-
ца између њих брише, крије, премешта, и изненада се 
појављује на неочекиваним местима, то је основна иг-
ра ове драме. Та граница нас дели, премешта нас с једне 
своје стране на другу, подвлачи, или доводи у питање оно 
што омеђава или одређује. Једном речју, та граница се 
игра с нама. (Симовић, 1986: 81; 2019: 10).

Случајно се заломило да смо на нишкој извед-
би Путујућег позоришта Шопаловић Дејан Мијач и ја 
сједили релативно близу – он два реда испред мене, 
дијагоналнолијево, на удаљености од неких два, два 
и пол метра... – па нисам могла одољети а да с време-
на на вријеме не погледавам, дискретно, у његовом 
смјеру. Тако сам се, након сам бог зна колико година, 
опет затекла усред једног од интригантних театарских 
искустава меморираних под кодним именом “редатељ 
у гледалишту”! 

Не, наравно, сваки редатељ, поготово не било који 
редатељ (у било којем гледалишту!). Већ само неки од 
ОНИХ редатеља!

Сјећам се, примјерице, како сам прије педесе-
такинешто година, крајичком ока погледавала Ко
сту Спаића, док је, стојећи у атрију дубровачке Спон-
зе, напет попут струне, нетремице слиједио изведбу 

1) Tекст Симовићева писма Дејану Мијачу објављен је, први пут, у 
публикацији Савремена југословенска драма, бр. 22, Стеријино по-
зорје, Нови Сад 1986, чиме је постаo “опћедоступан”; што нетом 
изречену претпоставку о “одступању” свакако проблематизира,  
али  је ипак не чини мање лијепом!

Војновићева Сутона. Прије тридесетакивише го-
дина – усред трећег чина Чеховљева Вишњика у ле-
гендарноме паришком театру Беф ди Нор/Bouffes du 
Nord – необјашњиво сам се и безразложно окренула, 
па схватила да ми је за леђима нечујни Питер Брук/
Peter Brook, загледан у своје глумце: Наташу Пери/
Natasha Parry као Рањевску, Мишела Пиколија/Michel 
Piccoli као Гајева; ишчекујући страшне вијести о про-
даји вишњика, немоћно су и дуго сједили на закоше-
ном, потпуно празном поду сцене, прекривеном тек 
једним огромним и раскошним перзијским тепихом. 
Као дјевојчица, у Дубровнику сам знала непристојно 
пиљити у Бранка Гавелу о којему се говорило да је у 
најмању руку полубог. Касније, као надобудна сту-
дентица опсједнута казалиштем, пуно сам пута кри-
шом “надзирала” Георгија Пара, који се волио мота-
ти међу наивним гледатељима Крлежина Аретеја (на 
дубровачкој тврћави Бокар) или Кристофора Колумба 
(на палуби брода “Санта Марија”). И данас мислим да 
је притом – онако висок и широк, какав је био прије 
готово пола стољећа – зацијело вјеровао да га нитко 
не примјећује, да је невидљив... Драги, добри Жорж!

Дејан Мијач – “патријарх српске режије”, како 
вели професор Петар Марјановић (Марјановић, 2018: 
44) – те је нишке фестивалске вечери 9. марта 2019. 
сједио у средини трећег реда партера. Глумци су пре-
дано играли своје улоге (“по Симовићу”), гледалиште је 
било пуно и релативно суздржано, представа је текла, 
повремено би јој понестајало темпа, све је то траја-
ло, углавном уредно... А њезин Архиредатељ сједио је 
непомичан, концентриран, стрпљив, апсолутно ком-
петентан, савршено упућен у то што смо гледали или 
могли видјети и, важније, у све оно што се простим 
гледатељским оком не види нити се икад видјети мо-
же. Опрезан? Критичан? Не знам. Каменопокерашки 
израз његова десног профила – са свога сам сједишта 
могла видјети само тај његов профил – није казивао 
ништа. И кад смо послије – сутрадан, прекосутра... – 
Архиредатељ и ја дуго и неформално чаврљали о свему 
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и свачему, углавном о казалишту (па и о Шопаловићи-
ма, али оним његовима, разумије се!), спациотемпо-
рални је контекст аутоматски постао неки други. Дав-
ни. Архајски. Помало нујан...

Јован Ћирилов је једном констатирао: Мијач је 
чак био опрезан и онда кад бих ја намеравао да позовем 
на сарадњу његове ученике који су код њега дипломирали. 
Никад нећу схватити зашто их сам није предложио (ја 
бих то оберучке прихватио). Вероватно је то део његове 
урођене суперкритичности (Ćirilov, 2007: 35).

*  *  *
Прву Мијачеву представу видјела сам (“уживо”) 

на Стеријином позорју 1974. године: да, била је то ан-
тологијска, у сваком смислу “превратничка”, данас већ 
митска Покондирена тиква, коју је тадашњи ансамбл 
новосадског СНПа играо у старој казалишној згради. 
Нова зграда промовирана је пуно касније, у априлу 
1981, представом Долња земља Ђорћа Лебовића у ре-
жији Дејана Мијача. But, that’s another story...

Мијачева Покондирена тиква из 1974. је, напросто, 
обарала с ногу. Поготово нас који смо тада били нека-
ко усред двадесетих и, попут свих надобудних јуноша, 
дичили се својим знањима о казалишту (које смо одли-
кашки сакупљали по факултетима) и информацијама 
о бјелосвјетским казалишним збивањима што смо их 
манијакално прикупљали и размјењивали (чак и у та 
“предгугловска” времена, да!). Највише смо се, дакако, 
дичили својим непосредним гледатељским искустви-
ма која смо пабирчили по тада важним фестивалима 
попут Дубровачких љетних игара, Битефа, сарајевског 
МЕССа, загребачког ИФСКа... А знали смо скокну-
ти и до, рецимо, Авињона. Или до оног Стрелеровог/
Giorgio Strehler малог казалишта (Piccolo teatro) у Ми-
лану. Такви, дрчни, у старо смо новосадско казалиште 
(у прољеће 1974) ушли очекујући школску лектиру: не 
баш комедију с пјевањем и пуцањем, али – отприлике 
– “просвјетитељскобидермајерску варијанту Грађани-
на племића” (Hristić, 1977: 83).

А заскочила нас је представа тектонске снаге, 
фрапантног сценског знаковља и фасцинантне, апсо-
лутно неочекиване редатељске “модерности”, ради-
кална и куражно субверзивна у односу на “лектирни” 
жанр предлошка. Георгиј Паро, који је те године био 
селектор Стеријиног позорја, касније је на више мје
ста писао о томе како је, у поступку режирања, изним-
но важан (можда чак и кључан!) управо однос према 
жанру. Добро прочитати неки комад исто је што и од-
редити му жанр. Интересантно је да ново читање не-
ког дјела обично значи и помак у жанру. Примјер за то 
је Дејан Мијач као редатељ Стерије (Paro, 1996: 264). 
Јован Христић, један из плејаде онодобних великих 
критичара – а било их је, уистину великих! – писао је о 
масној и каљавој војвођанској земљи, асоцирао је Број-
гелове слике и закључивао како је Покондирена тик-
ва напокон “добила своју праву величину, коју дотле 
нисмо ни примећивали да има” (Hristić, ibid.). Дејан 
Мијач, носитељ њезине “ретко интелигентно смиш-
љене режије” (Hristić, опет!), намах је постао херојем 
моје генерације театролога!

Двије године касније, 1976, Мијач сe опет нашао 
у компетитивном програму Позорја, опет са Стеријом, 
овај пута са Женидбом и удадбом и ансамблом Народног 
позоришта Сомбор. Након још једног тријумфа, сада 
посве “очекиваног” (veni, vidi, vici), те гомиле службе-
них награда (ако добро бројим: укупно шест!), неизре-
циво тужна Женидба и удадба – жанровски мултисуб-
верзивна у свим слојевима и смјеровима (до костима, 
маске, сценског говора и покрета, технике гласа...) – 
кренула је путовати на све стране, чак и на друге кон-
тиненте. Мислим да у Хрватској није било ни једног 
казали шног фестивала на којему није судјеловала, ни 
једног већег мјеста у којему није гостовала. Тих сам 
година радила у Пули и организирала њезину истар-
скoприморску турнеју која је трајала данима, па сам 
из вечери у вечер особно свједочила управо ономе 
због чега се Чехов увелике жалио на Станиславског: 
јер он, Антон Павлович, зар не, заправо пише коме-
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дије, а ономе трапавом Алексејеву (тако га ословљава 
у писмима) публика стално цмиздри! 

Након још двије године, 1978, у програм Позорја 
уврштена је и Мијачева Пучина, режирана према при-
лично овлашно конструираном, танушном и надасве 
ријетко играном предлошку једине Нушићеве мело-
драме (мислим из 1902). У својој књизи о Мијачевим 
режијама на сцени ЈДПа, сјајно написаној, театро-
лошкиња Ксенија Радуловић спомиње куриозум који 
не треба прескочити: наиме, Мијач јој је испричао ка-
ко је пројекат најприје био понуђен Мири Траиловић, 
која га је – одбила. Кад сам нудио да у Атељеу радим 
ту представу, гледала ме бело. Па и Михиз, који је био 
мој навијач, када смо изишли из њене канцеларије, ре-

као ми је искрено: ‘Мијач, ја уопште не разумем о чему 
ви причате’. Кад је представа изведена, Мира ми каже: 
‘Па што ми ниси испричао о каквој се представи ради... 
(Radulović, 2000: 58). 

А радило се, опет, о радикалном первертирању 
жанра. Захваљујући којему (первертирању) је тривијал-
ни Нушићев текст из 1902. перципиран као саркасти-
чан водвиљ на тему опћејугославенског малограђанског 
кича без покрића – друштвеног, економског, политич-
ког, културног... – симулакруму у каквом се живјело 
на крају седамдесетих година прошлог вијека. И ка
сније, наравно. Све док тиква није очекивано пукла, а 
сви се ми нашли у крви до кољена. 

Двадесетак година након премијере Пучине (1999), 
сценограф Миодраг Табачки о томе је разговарао с Ксе-
нијом Радуловић: Радећи ‘Пучину’, имао сам значајан 
час из жанра – нешто што се на факултету није могло 
научити, а то ми је постало јасно тек кад је представа 
била готова (Radulović, 2000: 45). Констатација профе-
сора Петра Марјановића да “Мијач потврђује истину 
да драматургија није само вештина и технологија, но и 
идеологија” (Marjanović, 1991: 98; маркирање у тексту 
је моје, Ј. Л.), озбиљно нас упозорава на ноторну чиње-
ницу како jе Архиредатељ, тијеком цијеле каријере (54 
године континуитета, укупно 135 режија!), досљедно 
слиједио високоетички принцип према којему умјет-
ност, жели ли уистину бити аутентична, мора цјело
сно кореспондирати са својим временом. И бити пре-
ма њему не само одговорна већ и изнимно критична. 
Дакле: поштена! Уосталом, одавно смо научили како 
казалиште, ако је и кад је аутентично, уистину умије 
“да врлини покаже њено сопствено лице, пороку ње-
гову рођену слику, а самом садашњем поколењу и 
бићу света његов облик и отисак” (Шекспир, Хамлет, 
III/2, прев. Ж. Симић и С. Пандуровић). Да, наравно, 
ако се притом претјера – чему је такозвана ангажира-
на умјетност углавном склона, поглавито она “поли-
тички ангажирана” или “агитаторска”, поготово кад 
још и припада казалишној бранши – “незналице ће се 
можда смејати, али ће паметнима бити мучно” (ibid.). 

Дејан Мијач
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Премда су му којекакве незналице знале лијепи-
ти бесмислене политикантске етикете – особито у 
вријеме ноторне афере Голубњача (1982) – Мијач ни-
кад није агирао у прилог ма којег или ма чијег поли-
тичког пројекта. Нити је икад правио компромисе. 
Нити се ма када сврставао на ичију страну. Он је – ето 
– један од ријетких којему је успјело да све око себе, 
укључујући и властити му живот, увијек перципира, 
доживљава, тумачи или коментира само на један на-
чин: умјетнички, без остатка. Наиме, онако како је то 
Крлежа некоћ објаснио Матвејевићу:

Доживљавати умјетнички свакако је мудар начин 
живота. Од понирања у тајне људског живота, човјек 
ипак није изумио ништа вредније. (...) Као свјетиљка, 
умјетност смањује тмину, прија као мелем, а као опој-
ност благотворнија је од свих наркотика. Не треба од 
ње тражити да се бави оним што није њезино, реци-
мо политиком, ако за то нема склоности (Matvejević, 
1969: 26–27).

Punctum!

*  *  *
Некако у вријеме Пучине, моја је надобудна теа-

тролошка генерација успјешно догурала до самог руба 
четврте животне декаде. Што је значило да смо, при-
родом ствари, постајали све “реалистичнији” и, реци-
мо тако, све уљуђенији. У смислу грађанске пристој-
ности. Поступно су нас, тако припитомљене, почели 
толерирати и донекле уважавати и наши старији ко-
леге, афирмирани казалишни критичари чије се миш-
љење тада респектирало и цитирало, још како. Толе-
ранција је подразумијевала и наше све равноправније 
судјеловање у бескрајним цјелодневноцјелоноћним 
разговорима о казалишту (као таквом), али највише 
о представама које бисмо нетом одгледали па комен-
тирали. Поготово у фестивалским контекстима Новог 
Сада, Београда, Дубровника, Сарајева, Марибора, Но-
ве Горице... Око ресторанских и каванских столова тих 
давних и неформалних симпозиона дежурали су људи 
којих се многи од нас данас сјећамо с љубављу: Дали-

бор Форетић, Тоља Кудрјавцев, Андреј Инкрет, Слобо-
дан Селенић, Феликс Пашић, Дејан ПенчићПољански, 
Петар Бречић... Знали су тим столовима прилазити па 
засјести и драмски писци, сценографи, композитори, 
глумци, редатељи... 

Разговарало се опуштено, често и козерски раз-
драгано. Неки од дежурних витезова казалишних сто-
лова Мијача су понекад знали пецкати због наводне 
сличности са самим Стеријом, при чему се као крунски 
аргуменат наводио онај гласовити портрет војвођан
ског бидермајерског сликара Јована Поповића (1810–
1864), којему је Стерија био вјенчани кум. Портрет сви 
знамо, виси у Матици српској: Стерија, апсолутно се-
риозан, тамнокос, помно зализане фризуре, строгог 
погледа, загледан у вјечност... Као да слути како ће 
га, једног сретног дана, тамо негдје, сусрести извје
сни Дејан Мијач.

*  *  *
Не знам колико сам Мијачевих представа видје-

ла, никад их нисам бројила. Знам, међутим, да сам их 
највише одгледала и коментирала с Далибором Фо-
ретићем, својим цјеложивотним пријатељем и дуго-
годишњим казалишним суговорником. Заједно смо 
гледали чак и једну дјечју представу – сву лепршаву, 
неодољиво шармантну и професионално беспријекор-
ну – на коју смо налетјели средином седамдесетих, на 
Фестивалу дјетета у Шибенику. Мијача сам увијек – до 
дана данашњег! – перципирала као озбиљну и суздржа-
ну особу, редатеља који се бави само “великим тема-
ма” и “кључним питањима” за које је, уосталом, трајно 
“затрпаван” најугледнијим наградама. Сама чињеница 
да се такав Мијач одједном (?) обрео у свијету дјеце, 
неизбјежно је резултирала класичним ефектом изневје-
реног очекивања. Међутим, нема “великог” и “малог” 
казалишта, него само умјетничког и – шмирантског. 
У Мијачеву се случају напросто увијек радило само 
о аутентичном умјетничком казалишту, утемељеном 
на ауторовом умјетничком доживљавању свијета. До-
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живљавати умјетнички свакако је мудар начин живо-
та – рекао је Крлежа Матвејевићу. 

Далибор је увијек упозоравао – не само мене! 
– како ваља помно пазити на “поенте” (термин је ње-
гов) којима Мијач обичава завршавати неке од својих 
представа. Притом је мислио на оне суптилне и до 
перфекције цизелиране завршне сцене (сценске ме-
тафоре) у којима су често били “шифрирани” аутопо-
етички редатељски коментари такозваног контекста 
који би одређену представу “уоквирио” или “увјето-
вао”. Те је коментаре требало читати и тумачити као 
“огледало и летопис свога времена”, како вели Хам-
лет. Школски примјер оваквог поступка је гласовити 
Троминутни Хамлет Тома Стопарда/Tom Stoppard, 
ингениозна методолошка досјетка која поучава како 
представе увијек треба читати у свим смјеровима: од 
напријед према натраг, па обратно, па онда “из среди-
не”, па све наново...

Неке од “поенти” које је Далибор јако волио, пре-
цизно је реконструирала и театролошки компетентно 
прокоментирала Ксенија Радуловић (Стеријини Ро-
дољупци, 1986; Ковачевићева Лимунација, 1979; Селе-
нићево Ружење народа, 1987...; Radulović, ibid.). Феликс 
Пашић учинио је то и за Шекспирову Олују (1987), иг-
рану на дубровачком отоку Локруму 1987, прву Мија-
чеву амбијенталну представу, можда и “најбајковитију” 
од свих његових инсценација (укључујући чак и дјечје). 

Кад бих одабирала, на примјер, само двије од 
Мијачевих сјајних “поенти” – само двије од његових 
многобројних “завршних” сценских метафора – ми-
слим да би то биле финална сцена езотеричне Про-
кићеве драме Homo volans (Народно позориште Сом-
бор, 1986) и, свакако, маестрална кулминативна сцена 
Симовићевих Шопаловића (ЈДП, 1985).

У првом примјеру, на самом се крају представе 
напокон “здружују” пјесник Лаза Костић и његова муза 
Ленка Дунђерска који, држећи се за руке, дуго и дуго 
одлазе са сцене: сва се врата пред њима отварају, зи-
дови се размичу, отварају се чак и врата хинтербине; 
излазе њих двоје из свијета казалишне илузије и не

стају у такозваној збиљи која их засигурно неће моћи 
препознати нити ће знати што би с њима... 

У Шопаловићима, чији су сценски простор Мијач 
и његов сценограф Табачки ријешили “дводјелно” – 
под је прекривен лишћем и цвијећем, видно артифи-
цијелним (“умјетним”), а страшни стражњи зид, који 
се тијеком изведбе помиче на разне начине и у разним 
смјеровима, метални је и одбојно сив, опасан и прије-
тећи. (Увијек сам мислила да је тај зид Мијачева посве-
та Јурију Љубимову и његовом гласовитом Хамлету с 
Таганке, којега смо сви гледали прије четрдесетак го-
дина. Можда и није, али за мене јест!). Глумац Филип 
Трнавац, којега је у праизведби играо нестварно мла-
ди Милан Гутовић, прилази зиду. А зид, истовремено, 
прилази њему, пуцајући из невидљивих оружја. Уми-
рући, глумац ипак успијева стићи до зида и раствори-
ти га. И спознати да тамо, иза, нема ничега. Празнина 
смрти. ‘Кривња’ умјетничког заноса може се једино ис-
купити смрћу (Foretić, ibid.: 251). 

*  *  *
Тако смо, здружено, Далибор и ја одгледали и 

ону прву београдску изведбу Голубњаче – “заплотнич-
ку” илити “демонстративну” – прву након што су је у 
Новом Саду забранили па протјерали. Било је то на 
самом крају децембра 1982, око католичког Божића, 
ваљда “у пет сати предвече”, као у оном Лоркином 
стиху, у дворани Студентског културног центра. Пам-
тим невјеројатну гужву око зграде, гомилу полицајаца 
око улазних врата, пуно редара који су нам вишеструко 
контролирали улазнице... Најежена, нимало казалишна 
ситуација, јасно је показивала како вријеме дефинитив-
но излази из зглоба! Не само кад је о казалишту ријеч. 

Исте вечери, кратко након те прве изведбе, играна 
је још једна – занимање публике било је огромно! – али 
смо Далибор и ја већ јурили према аеродрому. На који 
смо слетјели пар сати прије почетка оне прве – он из 
Загреба, ја из Пуле – јер је нипошто нисмо хтјели&смје-
ли пропустити. Све што се догађало око Голубњаче и с 
њом било је толико бизарно и срамно, да се уистину 
могло очекивати свашта: да буде опет забрањена, чак 



69 >

и најбруталнијим средствима, да не буде играна више 
никад, можда чак ни тога децембарског дана у којему 
ми безглаво јуримо ка Београду... 

У опширном тексту којега је Далибор касније 
објавио у тада врло угледном загребачком “Данасу”, 
експлицитно стоји: То није никакав националистички 
памфлет, то је добра представа (Foretić, 1989: 348). 
А онда се, једнако експлицитно, постављају још нека – 
многа! – важна питања, тада прилично “непримјерена”:

У име које се то политике жели ‘политизирати’ 
театар? С каквог програматског основа? Што уопће 
значи политика у театру и како се она уклапа у ње-
гов умјетнички ангажман? (...) Политика је у театру 
присутна стално, и то у неколико аспеката. Свако ка-
залиште је објект и предмет одређене политике, чак и 
оно које је наизглед противно свакој политичкој идеји 
или је безидејно, забављачко. Али и политика може би-
ти објект казалишним трагањима и стваралачком ан-
гажману (ibid.: 355). 

Инсценирана хајка око Голубњаче – представе 
која је била тек колатерална жртва приземних поли-
тикантских препуцавања међу тадашњим комунистич-
ким врхушкама Војводине и Србије – безразложно се 
развлачила мјесецима а неславно је поентирана, ми-
слим, на 28. Стеријином позорју (1983), епилогом који 
се изводио под насловом “Празна столица”. 

Те је године селектор Позорја био еминентни ма-
кедонски редатељ Љубиша Георгиевски, који је у своме 
завршном извјештају написао како је једна од седам 
“његових” представа изабраних сукладно највишим 
критеријима струке – Голубњача. Али, због свега што 
се око ње догађало и још се увијек догађа, процијенио 
је како је на фестивал ипак не треба довести. Физич-
ки и технички. Него ће њезино мјесто остати – пра зно. 
Дословно празно. 

Што се и догодило. Стеријино позорје је – први 
и посљедњи пут у својој дугој повијести! – одрадило (и 
уредно платило!) један потпуно празан дан. Углављен 
точно посред фестивала: 30. маја 1983, понедјељак.

Неки од нас, немајући баш никаквог разумијевања 
за овај квазиперформативни штос квазифаустовског 

подтекста, одлучили смо да се те вечери не желимо по-
влачити по новосадским кафанама и спиритистички 
призивати духове одсутне Голубњаче, па смо отишли у 
Београд, на једну од завршних проба Манова Мефиста, 
којега је у Народном позоришту управо финиширала 
Вида Огњеновић.

Апсолутни побједник Позорја 1983. на концу је 
био Хрватски Фауст Слободана Шнајдера, одигран у 
чак двије верзије: хрватску, Народног казалишта из 
Вараждина, режирао је Петар Вечек; београдску, Југо-
словенског драмског позоришта – врхунску, у ствари 
антологијску (у сваком смислу!) – Слободан Унков-
ски. Годинама касније, узгредно сам сазнала како је 
управо Дејан Мијач – у то вријеме предсједник (или 
члан?) умјетничког савјета Југословенаског драмског 
позоришта – заправо пресјекао при одлучивању тко 
ће режирати Хрватског Фауста: Љубиша Георгиев-
ски (којега је заговарао аутор Слободан Шнајдер) или 
Слободан Унковски. И пресјекао је – сјајно!

Занимљиво је да су сва тројица нетом спомени-
тих редатеља – и Дејан Мијач, и Љубиша Георгиевски, 
и Слободан Унковски – режију студирала под паском 
истог професора: Вјекослава Афрића. Који је, како 
знамо, криптопротагонист Шнајдерове драме Хрват-
ски Фауст.

Баук фаустизма већ је увелике кружио збуњеном 
и кукавном Југославијом!

But, that’s another story...

*  *  *
На овогодишњем нишком фестивалу Театар на 

раскршћу, Дејан Мијач боравио је кратко и, као увијек, 
крајње дискретно. Одгледао је тек двијетри представе, 
у “пропратним програмима” по хотелским се лобији-
ма није задржавао предуго...

Ипак, некако су нам се “догодила” и два посве 
“неформална”, “узгредна” и – дакако – “непретен-
циозна” разговора, тијеком којих смо обострано, на 
тренутке чак и прилично “ангажирано”, чаврљали о 
балканском казалишту и његовим протагонистима. О 
догађајима и особама које су маркирале посљедњих 
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пет декада казалишне повијести, не само овдашње, а 
сусретали смо их или познавали. Дружили се с њима. 
Цијенили их, мање или више. 

Мијач је духовито говорио о својим првим ис-
кустава у Југословенском драмском позоришту, ње-
говим легендарним звијездама Мати Милошевићу, 
Миливоју Живановићу, Марији Црнобори... Потом о 
великој смјени генерација која се догодила доласком 
“Бојанових беба”...

Говорио је и о давном београдском гостовању 
Брукова Тита Андроника (1956): о фасцинантној глу-
мачкој техници Лоренса Оливијеа – примјерице, о томе 
како је готово наднаравно умио контролирати начин 
ходања, крећући се ситним корацима, искључиво на 
вањским рубовима стопала...

Чаврљали смо о неким од важних представа које 
смо некоћ видјели, а запамтили смо их јер су нам пуно 
значиле. Као Љубимовљев Хамлет, рецимо. Та завје-
са! Још увијек знам име сценографа: Давид Боровски. 
Мијач је “узвратио” реконструирајући почетак пред-
ставе: доље, у ферзенки (нашки: пропадалишту), Ви-
соцки је, уз гитару, започињао шансону на Пастерна-
кове стихове: “Није живот што и поље пријећи....” Кад 
је то уопће било? Прије 45 година!

Мијач прецизно зна колико је Хамлета досад ви-
дио – 37. Нисам могла парирати, своје Хамлете никад 
нисам избројила, сигурна сам да сам само на дубро-
вачком Ловријенцу видјела најмање десет различитих, 
можда и више...

Око Ефросова смо се Вишњика лако сложили – 
опет је знао колико их је видио, различитих; ја опет ни-
сам знала... – једино нисмо били сигурни је ли и Ефро-
сов сценограф био онај “мој” Боровски. А Лопахин је 
био славни Владимир Висоцки: некако сам га упам-
тила као ниског, ситног... неуспоредивог с огромним 
Борисом Исаковићем у Мијачевој режији из 2011... 

У Ефросову су Вишњику стално лелујале бијеле 
завјесе, Мијачев је био са свих страна затворен чвр-
стом дрвеном конструкцијом. Одлучио је да му то бу-

де посљедња режија у каријери. “Једна мора бити по-
следња. Боље да ја одредим која је последња него неко 
други”, рекао је у разговору објављеном 28. септембра 
2011, нашла сам га на интернету. 

Кад су јавили да је стигао аутомобил који ће га 
одвести у Београд, устали смо и срдачно се руковали. 
Он се насмијешио, рекао: “Ето, као некад!” и пошао к 
излазу, усправљен. 

*  *  *

CODA:
Према подацима из биографске јединице Ен-

циклопедије СНПа (https://www.snp.org.rs/enci
klopedija/?p=7138), Дејан Мијач управо навршава 85 
година. 

Кад прије!
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• Foretić, Dalibor, 1989, Nova drama (svjedočenje o jugoslavenskim 
dramatikama i njihovim scenskim refleksima, 1972–1988), Novi 
Sad: Sterijino pozorje–Izdavački centar Rijeka
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У ронили смо у доба у којем се интелектуалци труде 
да ништа не примете. Уметност се предала плуто-
кратији па све више носи амблем декорације и 

дизајнираног израза. Прагматика постаје предлог који 
нас води ка Апокалипси. Позориште тавори у идејној 
скромности и сиромаштву, а појачава се послушност 
према шареном концепту удављеног ствараоца. И код 
нас постоји стара изрека “гледа као теле у шарена вра-
та”. Естетски интензитет се смањио јер се предао за-
бавном карактеру и немоћи имитативног. Никад није 
било слободе, сад нема храбрости. Све је дозвољено, 
сем авангарде! Због тога су теоретичари створили но-
ве термине као што су неоавангарда, постмодерна, 
трансавагарда... речи којима се разблажује продорност 
уметничког активитета. Пробуђеност. Префиксима 
је умртвљена агилност истраживања, находства и не-
спознатљивог у театру. Пикасо је казивао да не слика 
зато да његова платна висе на зиду, већ да би се обра-
чунао са својим непријатељима. Нажалост, ми данас 
препознајемо супериорност аутоцензуре. Аутор није 
мртав, већ сам себе кастрира.

Уметност отети од еснафа и полиције.

Рукавица која није бачена у очи похлепи и оти-
мачини, сопствена је трагедија. Богатство које осиро-
машује већ осиромашени свет претвара се у економ-
ски садизам, уживање у агонији оних који већ немају. 
Данас постоје четири најизразитија проблема која на-
значава савремена цивилизација: Уништење планете, 
Диференцијација богатих од сиромашних, Агресија и 
умртвљивање уметности и Директива да нестане кри-
тичка мисао. Опажање и бунтовност као да више и 
не постоје. Њих је заменила реч – “прихватање”, реч 
која постаје ново идеолошко оружје лингвомилитари-
зма. Ћути и кад приметиш буку. Тишина је предивна 
појава, али ћутање је грешка ауторског самоубиства. 
Империјализовано је подсвесно у човеку и уметници 
су сада вођени одсуством страсти и узбуђења за но-
во. Тоталитаризам потрошачке инвазије измамио је 
човекову нагрнутост на куповину као средство мини-
малне присутности живота: ШТО ВИШЕ КУПУЈЕШ, 
ТО МАЊЕ МИСЛИШ! Некада се говорило – Атина 
без робова, а сада – Робови без Атине! Економија, рат, 
политика, чему то води... У таквом ставу нема питања 
шта је срећа. Шта је револуција радости која први пут 

Пише > Божидар Мандић

Авангарда више никоме не треба
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избегава крв, него се чини из инволуционих потреба 
личног достојанства и жеље за персоналном слободом. 
Заборавило се да постоје Поетика и Природа. Завлада-
ла је овисност о Профиту и Политици! То више и није 
драма, већ трагедија двадесет првог века којем се све 
више затеже омча потпуног уништења.

Ако политичари кажу да је политика Све, а еко-
номисти да је економија Све, и ми, људи из уметнич-
ког лагера, треба да зборимо да је поетика СВЕ!!! И да, 
без страха, не продамо своје убеђење. Уметник никад 
и ни у којим временима не треба да одустане од стра
сти стварања, од еротике увеличавања смисла за лепо-
том, јер без тога све је пуризам. Многи су изазови да се 
крене испред себе. Природа не зна за политичку про-
шлост, она је увек актуелна. А овога пута чак на ивици 
опстанка. Сиромаштво и праведност нису под лупом 
проматрања социополитичке диоптрије, већ брига за 
достојанствен живот. Не делује, више, патетично кад 
се боримо за хуманост и лепоту, јер их више нема. Без 
њих се шири смрад цивилизацијске лешине по свим 
деловима планете. Болест ојачава, а њена инсталира-
ност бива свакодневни оброк у облику лекова. Депре-
сија... Апатија... Бесмисао... Безнађе... Ето изазова за 
нова уочавања.

У једној мојој нереализованој драми (Селотејп) 
класичног вербалног карактера, постоји сонг који глум
ци певају: “Банка... клоња... апотека... Нема лека, нема 
лека...” Болест трчи испред прагматизма! Мото те дра-
ме је – “Кад ми говоримо, нико ништа не чује јер нам 
је селотејп прелепљен преко уста, кад они забрањују, 
нико ништа не примети”. Цензура је то лико нарасла да 
се од њене величине и не примећује. Но, најгора репре-
сија у позоришту је – тако вели и Гомбрович – кад се 
храброст претвори у страх, тој болести више нема лека.

Уметност не мења свет, она га спасава!
Уметност није кланица, него инфузија.
Није ново оно што је умножено, но оно што је не-

признато. Слобода увек викне “слободе нема”, па тек 
онда је ауторски и доказује. Ни у једном времену није 

било да забране мирују, забрана је основа пониженог 
ствараоца који не одустаје, чак ни онда кад је изгубио 
веру у то... Пад је основа издржљивости у безнађу не-
окапиталистичке страхоте. Веруј у слободу која ти је 
одузета. Нова цензура више напредује него слобода: 
све можеш, сем да можеш! Ништа није забрањено јер 
је већ унапред недозвољено. Уметник мора (не мора) 
да “захвали” фашизму, чак и ако је он “шарен”. Кре-
тенска зависност, у овом тренутку, подстицај је да се 
замагли ауторска инсуфицијентност. ’Шљамштећа’ 
култура (или шљаштећа) заслепила је човека који је 
направљен истоветан великом креатору... због тога тре-
ба тежити Камију, Сартру, Хајнеру Милеру, Брехту... 
људима који су грешили да би могли остати на исправ-
ном путу. Уметник би морао да је завистан од незави-
сности. Вапај уметника у чистоти!

Недостатак критике није знак репресивних мето-
да, већ импотенције комфорних призора. Доћи ће (већ 
је дошло) доба кад ће они који се баве позориштем за-
видети онима који се њиме не баве. Спрдања јонесков-
ског карактера води нас у библијску одговорност, ипак, 
зашто? Велико Зашто! Данас уметник следи нужност 
изношења спознаја у присутност из неприсутности. 
Овај свет више није релевантан за процену и одлу-
чивање. Педесет долара биљкама из шуме не значи 
ништа. А том врстом реакције нестаје интелектуалац. 
Опенхајмер се, ипак, покајао. Санскрит га је научио 
да је отворио врата великог пакла. Мада, боље је жи-
вети у паклу са људима, него у рају сам. Усамљеност, 
уједно, значи и не стварати. Ствара се само онда кад 
смо у коитусу. У завету посвећеном другом!

И сам се питам, већ педесет година (данас је 2019), 
због чега по први пут авангарда више никоме не тре-
ба. Страх теоретичара да се придруже онима који ри-
зикују оправдан је али не и одобрен. Страх популоса 
је и знак опортуности... али – питам се – да ли је мо-
гуће да нико више не воли јутро, а мрзи праскозорје. 
Ново рађа ново, тек онда кад се као мртвац покопа у 
гроб. Авангарда је једино непожељна. Страх од напо-
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ра да раскујемо ковчег смрти напорнији је него да га 
освежимо сопственом предајом. У семену смрти је и 
живот. Ковчег служи да нестане нестајање. Авангарда 
више никоме не треба јер смо успавани у софистици-
раној врсти фашизма, конгломерат нас води ка веч-
ном сну. Човек је најзад схватио да је избор ропства 
највећи комфор.

Ропство позоришта је технологија. Занат условљен 
безобредном посветом. Лиотаровски, аутора није са-
мо посетила смрт, него је он одушевљен беживотно-
шћу јер не мора ништа да чини, а – ипак – делимично 

се осећа живим. Обамрлост постаје узор “исправног 
пута” позоришне избледелости. Болест – куга, нису 
више заразе, већ импресије издатости. Авангарда је 
авангарда кад крчи у сваком веку, кад је забрањена, 
кад не мирише послушношћу, већ ремети устајалост 
равног огледала. Авангардиста, данас, не може ништа 
више (прокужен је општим стањем напретка) сем да 
поремети перцепцију омамљеног спектакла, забаве, 
гламура, мејн стрима.

Моје питање о позоришту задире у седамдесете 
кад смо схватили да БадерМајнхоф значе много, али 

Из представе Интима, фото: Сун Мандић
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да постоје и боља решења, кад смо схватили да је на-
да изопштена и да “Омладинска револуција ’68” може 
само кратко да траје. Тада сам – лично – схватио да 
једино инволуција може да не разруши достојанство 
континуитета. Отров и лек чувају се у малим бочица-
ма, појединац има функцију свеопште жртве очувања 
смисла, наде, спиритуалног постојања човека. Због тога 
смо направили представу Интима. До сада смо је иг-
рали двапут у Битеф театру, с надом да ће нас још не-
ко примити на сцену. У представи указујемо да између 
бруталног капитализма и идеолошких заблуда постоји 
процеп могућности. Интима је диседентство наспрам 
апатије, депресије и безнађа. Нада је, исповеда се Ка-
ми, изненадност од које ћемо се и сами изненадити 
у којим ће се количинама појавити. Али човек је не 
примећује. Човек је игнорише. И ње више нема. Али, 
кад је нема, треба је стварати. Нада је стваралаштво 
у свим уметностима, чак и у позоришту. Прва сцена 
наше представе је – моја глумица Драгана Јовановић 
истрчава на рампу и виче: “Моје је име, немам инти-
ме, моје је презиме јеби ме... јеби ме...!”, следе сцене 
против супермаркета, асексуалности, усамљености 
од самог себе.

Већ седамдесетих у Новом Саду са пријатељима 
Слободаном Тишмом, Мирком Радојичићем, Влади-
цом Мандић играм у представи Три три Мирослава 
Мандића о три комплементарне и три основне боје. 
Била је ту и представа Зглоб у којој нисам играо, али 
две представе које су указале да су за естетику важније 
слобода и храброст, него упућеност у информацију. Ду-
боко у нама још постоји интуиција. Она хода испред 
нас. Она не пристаје и надјачава сва знања и моћи које 

нам нуди апарат звани интернет или било каква ими-
тација комунистичкокапиталистичке повезаности која 
резултира манипулацијом масе. Због тога је интима, 
у овом тренутку сјебаног двадесет првог века, једини 
пут који нас води ка осмишљавању човечности. Ма 
колико деловало наивно, у човеку још има човечно-
сти: Бунт, страст, стварање су елементи који разбијају 
нарцисоидну обамрлост и претварају Апсурд у Чудо. 
Зачудно, казивао је Брехт... али и “стварчудно” је на-
гон форме која влада човеком из екстазе и оргазма, у 
топлотној пријатности која пристиже из времена, свет-
лости, емоција и духа...

Ко је неписмен за технологију, писмен је за бу-
дућност. И обрнуто! Интима је представа која надила-
зи политичке конотације и намете, порезе и ане стезију 
савремене пропасти, она – Интима – даје сигнал за 
пробуђене илуминације за етапама цивилизације и чо-
века који поштује Трајање. Апстракција нема доказа 
али њен препознатљив знак је тачност. Пут авангарде 
није да одустане, већ да се неприкосновено бори за 
парадигматске трауме. Треба поћи од немогућег да 
бисмо остварили, како је писао Хајдегер, онтолошко 
порекло. Дато нам је и треба да га предамо, уз све по-
разе и непризнатости, уз сва нетумачења и забране, уз 
сва понижења од ближих естетичара и кувара изоло-
ваних погледа на Ново. Оно што, као роб у јарму, вуче 
ка лепоти разарања свирепе стварности, у којој је све 
дозвољено – сем авангарде!

У представи Интима играју: Драгана Јовановић, 
Мирела Андрић, Зоран Марковић, Катарина Јовановић 
и Божидар Мандић. Режија: Божидар Мандић.
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З а све оне који пишу, режирају или изводе коме-
дије, најосновније правило је да комедију мо-
рају узимати озбиљно. Ако тако не ураде, коме-

дија неће бити смешна, а ако није смешна – није ко-
медија. У сценском упутствима за прву сцену Петра 
Пана писац Џемс Метју Бари описује како би требало 
да се понашају глумци у његовој драми. Бари почиње 
саветима које даје глумцу који игра Нану, псададиљу, 
али своје примедбе наставља да развија и као рецепт 
за играње комедије:

Нана мора да обавља своје дужности на најуоби-
чајенији начин тако да сви знају да она то ради сва-
ке вечери у шест сати; природност мора да буде њена 
страст. То би требало да буде и циљ свих осталих који 
играју у представи. Сви ликови, без обзира на то да ли 
су одрасли или бебе, морају да имају дечији поглед на 
живот, као једини украс који носе. Ако не могу да буду 
смешни, замолите их да оду. Добар мото за све је: “Ма-
ло мање, колико је то много!”

Ако режирате комедију, покушајте да одаберете 
глумце који су духовити, духовити као људи. Ако глу-
мац у себи нема осећај апсурда, ако не уме да испри-
ча виц или улепша анегдоту, да се насмеје на сопствен 
рачун, провоцира власт или изиграва будалу, тада ће 
он сигурно навући црне облаке над комичну личност 
коју игра.

Глумац који по сваку цену и на сваки начин хоће 
да буде смешан, увек ће имати разарајуће дејство на 
комедију – што су већи његови покушаји, све ће жа-
лоснији бити резултати. Комедија од глумаца тражи 
и одређени степен физичке вештине. Никада за коме-
дију немојте бирати трапаве или физички неспремне 
глумце. Они ће врло брзо натерати и колеге на сцени 
да остану без својих вештина.

Комедије су брзе, а како се приближавају свом 
климаксу, постају све брже. Глумци који су успорени 
у говору или мишљењу неће бити у могућности да се 
одрже у таквом темпу, па ће испустити лопту кад им 
је други додају. На пробама комедије, пре него што 
почнете да разматрате било коју комичну радњу, кон-
центришите се на ситуацију. Верујте тексту. Ако су си-
туације по себи смешне, представа ће бити смешна.

Што су догађаји у комедији невероватнији, тре-
бало би да их глумац узима са што већом озбиљношћу. 
Невероватне коинциденције, очигледна прерушавања 
или немогући сукоби интереса, траже од глумаца ис-
казивања снажних уверења како би публика могла све 
то да прогута и у све то да поверује.

Фарса је комедија “на дрогама”. Од самог почетка 
она мора да буде брза и мора да се заврши фуриозно. 
Да би се то постигло, када режирате фарсу, морате на 
пробама да проведете часове драгоценог времена ди

Пише > Небојша Брадић
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скутујући сваки детаљ физичке и говорне радње како 
бисте ослободили смех код публике. Ништа у фарси 
није препуштено случају.

Фарсе готово увек сведоче о људским слабости-
ма које су представљене огољено и ми се смејемо за-
то што можемо да замислимо себе као слабе или су-
рове, а представљене управо на такав начин. У односу 
на све друге комичне форме фарса је најозбиљнија и 
технички најзахтевнија. Добра фарса обавезује публи-
ку да истовремено верује у ликове и догађаје до тачке 
у којој је њено једино уточиште – смех.

Најбоље фарсе су савршено конструисане маши-
не. Ликови попут нас налазе се у немогућим ситуација-
ма препуним ризика, у ситуацијама које су изазвали 

сопственом поквареношћу или таштином. Покушаји 
да себе спасу воде их у нове скандале, док нискост и 
сујета “гурају” радњу до експлозивних климакса смеха, 
до стида и, на крају, до неке врсте срећног разрешења 
или до одговарајуће понижавајуће казне. 

Карло Голдони је 1746. написао класичну коме-
дију која је код нас преведена као Слуга двају господа-
ра. Ричард Бин је употребио стару комедију и од ње 
створио бучну фарсу у којој је користио оригиналну 
структуру са посебним англосаксонским вербалним и 
физичким хумором. Та комбинација визуелне и вер-
балне комедије привукла ме је за режију једне од мојих 
најсмешнијих представа Један човек, двојица газда. Ра-
дећи на старој италијанској драми, нисмо само уна-

Из представе Један човек, двојица газда
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предили ову комедију, него смо открили и аутентич-
но комедиографско злато. И премда је сама представа 
трајала готово три сата с паузом, а други део није имао 
комичне домете првог, публика је од смеха дословно 
падала са столица.

Сваки би редитељ у неком периоду свог живота 
требало да режира фарсу. Све што му је потребно је
сте сатирични смисао за хумор, толеранција за људске 
слабости и љубав према безболном ругању. Не постоји 
лепши звук од ослобађајућег смеха публике коју сте 
у друштву вештих комичара довели до суза. Једном, 

када то урадите, схватићете зашто су неки глумци и 
редитељи озбиљно “навучени”.

Изнад свега, стварност ликова, њихове потеш-
коће и опсесије доживљавајте као истините, аутенти-
чне, властите. Ослобађајући феномен смеха догађа се 
када публика препознаје своје понашање у догађајима 
на сцени. Ови догађаји морају да буду чврсто припије-
ни уз стварност или илузију стварности. Што догађаји 
изгледају стварније, смех ће бити природнији, а пуб-
лика ће се до краја представе слободније понашати.

На проби балета Проклета авлија
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Ж ивотне прилике чувеног научничког пара свет-
ског гласа, а пре свега тужна, тајанствена суд-
бина Новосађанке Милеве Марић Ајнштајн, 

честа су тема у текстовима различитих провенијенција. 
Малобројни сачувани подаци о Милеви, калкулисање 
о њеном уделу у Албертовом научном делу, Албер-
тов груб и игнорантски однос према породици, чине 
ову причу интригантном и привлачном за књижевно 
и сценско уобличавање и уметничку интерпретацију. 
Само у скорије време код нас (и у региону) писали су 
о њој биографи (Радмила Милентијевић у књизи Ми-
лева Марић Анштајн – живети са Албертом Анштај-
ном, Београд, Просвета 2012), романописци (Славен-
ка Дракулић у роману Милева Ајнштајн, теорија туге, 
Запрешчић, Фрактура, 2016), па и драмски писци, на 
пример, Вида Огњеновић (Милева Анштајн, Београд, 
Стубови културе 1998). Савремени словачки драмски 
писац млађе генерације, драматург и сценариста Пе-
тер Павлац (1976), написао је драму у којој се такође 
бави трагичном судбином ове познате Новосађанке, 
што у контексту словачке књижевности и словачког 
позоришта јесте необично, чак јединствено, и стога 
завређује нашу пажњу.

Павлац као драмски писац често успоставља ис-
торијске теме или тематизује биографије значајних 
личности (главна јунакиња Црвенe принцезe је Галина 

Брежњева, док је комад Реч Валкова заснован на био-
графији словачког песника Мирослава Валека). По ми
шљењу Петера Павлаца, позориште је средство помоћу 
кога сагледавамо и исказујемо суштину постојања, та-
ко да се у његовим комадима често успостављају фи-
лозофска питања о конкретном живљењу. Сем наведе-
них дела, Павлац је написао и комаде Deus ex machina, 
Моја мајка је имала брата и Партибрејкерс.

Поглед на јунакињу Милеву Марић Ајнштајн ин-
тересантан је и зато што Павлац није користио словач-
ке, па ни српске изворе, него се ослањао на сазнања 
израелске историчарке Барбаре Волф са којом се неко-
лико година дописивао, па је тако дошао до архивског 
материјала и преписке Ајнштајнове породице која се 
чува на Јеврејском универзитету у Јерусалиму. Мада 
је прибавио много аутентичног материјала и сазнања 
о Ајнштајну и његовој жени, као и о синовима Едварду 
и Хансу Алберту, комад није компоновао као разграна-
ту породичну драму, него је написао интимну причу о 
кључном тренутку и важном животном догађају у овој 
породици – о њиховом последњем сусрету.

Словачка глумица Зита Фуркова иницирала је 
настанак овог комада, али и инсценацију која је усле-
дила, па је и та чињеница приказана како у тексту та-
ко и у уводним репликама кроз које главна глумица 
улази у свој лик те о овој трансформацији разговара 

Пише > Зденка Валент Белић
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с писцем и редитељем. Српском се читаоцу, или било 
ком другом гледаоцу непотпуно упућеном у ову чиње-
ницу, ова аутобиографска секвенца може учинити као 
недовољно оправдан и помало нефункционалан део 
комада. Коначан текст Павлацове Ајнштајнове жене 
настао је у синергији писца, Зите Фуркове и редитеља 
Патрика Ланчарича. Драма Ајнштајнова жена има три 
чина, дванаест сцена и свега четири драмска лика. Ју-
наци драме су чланови примарне породице Ајнштајн: 
Милева, Алберт, Ханс Алберт и Едвард – чиме Пав-
лац наглашава елементарност основне ћелије друшт-
ва. Свођењем броја лица на ова четири актера аутор 
драмског дела наглашава примарност тема које се ус-
постављају унутар овог круга. Павлац тематизује по-
родичне емотивне односе и њихове корелације, али 
пре свега узајамну одговорност чланова породице јед-
них за друге. Сведеност лица функционално илуструје 
празнину, напуштеност, усамљеност, као и друштвену 

маргинализацију у којој је Милева провела последње 
године свог живота. Аутор у драми подвлачи клау
строфобичну тескобу њених животних прилика након 
распада брака и напуштања научне каријере, опсеси-
вног везивања најпре за вољеног мушкарца, затим за 
болесног сина и, напокон, за сопствену животну ролу 
неостварене научнице, напуштене супруге и пожрт-
воване мајке.

За разлику од драме Милева Ајнштајн српске 
књижевнице Виде Огњеновић, која је конципирана 
као проблемска љубавна прича и у којој ауторка при-
казује развој партнерског односа од Милевиних и Ал-
бертових студентских дана и њиховог првог млада-
лачког заноса, па све до распада брака, радња драме 
Ајнштајнова жена Петера Павлаца обухвата врло кра-
так временски период, те је на неки начин можемо 
доживети и као својеврсни епилог претходне. Овде, 
наиме, није приказан цео живот јунака, нити је кроз 
реплике извршена рекапитулација њихових живота. 
Ајнштајнова жена Петера Павлаца се одиграва након 
развода супружника и сведочи о томе шта остаје ка-
да љубав прође, а живот напуштене жене постане тр-
пљење. Знатно је више пажње посвећено односу оца и 
синова те заштитничком односу синова према мајци. 
Радња комада се дешава 1933, петнаест година након 
што се Алберт оженио другом женом, Елзом. Милева 
тада већ има 58 година и све је интензивније суоче-
на са озбиљним, нерешеним егзистенцијалним и фи-
нансијским проблемима и страховима. Њу највише 
опседа стрепња ко ће се, након њене смрти, бринути 
о психички болесном сину Едварду. Извор њених тра-
ума је и потреба да усклади сложене односе унутар 
породице која то одавно није. Константан бол у њој 
изазива непромењен однос према Алберту – и даље је 
пун љубави, наклоности и поштовања. У овом кома-
ду приказан је последњи сусрет Милеве и Алберта у 
Цириху, пре но што се Алберт трајно преселио у САД 
бежећи од нарастајућег антисемитизма. Те, 1933. го-
дине, само неколико месеци пре овог сусрета Милеве 
и Алберта, на изборима у Немачкој победио је Адолф 

Петер Павлац
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Хитлер. Увелико по улицама немачких градова горе 
Ајнштајнове књиге.

Ајнштајнова жена је и драма о поимању прошло
сти, односно о немогућности верне реконструкције 
прошлих догађаја. У уводу Павлац саопштава своју 
ауторску намеру да строго користи историјске изворе, 
али уједно и да оспори могућност истинитог прикази-
вања минулог времена.

Драму, дакле, можемо тумачити и као Павлацов 
коментар на половичну, и утолико трагичнију еманци-
пацију жена и њихову борбу за равноправан друштвени 
положај. Мада је Милева успела да се избори за своје 
образовање и остварила се као научница у високим на-
учним круговима, она ипак није постигла суштинску 
супружничку и партнерску равноправност, као и ком-
плетан терет бриге о деци, а понајпре о несамосталном 
и тешко оболелом сину, па ова брига пада искључиво 
на њу. Немогућност завршетка процеса еманципације 
базирана је и у женској емотивности и одговарајућем, 
женском, поимању света, који би Милева морала да 
порекне. У том односу она је, међутим, била изразито 
инфериорна и обесправљена. Њена људска и партнер-
ска права су листом погажена, а то делимичну еман-
ципацију чини трагичном, апсурдном и бесмисленом.

Музика заузима веома важно место у структури 
ове драме. Она има – како за Милеву тако и за Едварда 
и Алберта – психотерапеутско дејство, али аутор му-
зику користи и за карактеризацију ликова. Кроз му-
зику он приказује развој Милениних психоза. (У току 
мучног разговора с Албертом, Милена, рецимо, пева 
једну српску песму – позитивну, радосну, али с неким 
дубоким, тужним тоном у позадини. Кроз ову песму 
испољавају се дубински слојеви Млилевиног иденти-
тета, а непрекидно понављање музичке теме илуструје 
тешке неурозе главне јунакиње.) Кроз музику аутор 
приказује и Едвардове шизофрене нападе, као и Ал-
бертову надмоћну сталоженост. Вештина којом актери 
владају инструментом сведочи о тананој граници из-
међу генијалности и болести. Музика за њих није са-
мо бег из баналне свакодневице, него има и терапеут-
ску и медитативну функцију. Музиком комуницирају 

са светом, артикулишу властите мисли, разрешавају 
сопствене дилеме и противрече саговорнику. Музика 
говори тамо где речи немају моћ, где је разговор немо-
гућ или непожељан. Психичка болест затвара Едварда 
у његов властити свет, но музика остаје његов канал 
за комуникацију са околином. Па ипак, у тренуцима 
кулминације тешке болести, Едвард разбија свој ин-
струмент те затвара и овај канал, што представља вид 
његове побуне против лицемерја које друштво намеће 
као пожељно.

Главни конфликт у драми заснива се на тензији 
између женског и мушког принципа. Док Алберт поку-
шава да докаже да је све од свега одвојено, да је у дубо-
кој суштини егзистенције свако усамљен, баш као што 
је то случај и са најмањим честицама у свемиру, Ми-
лева покушава да докаже супротно: да је све са свиме 
повезано, те да сваки наш поступак утиче на људе око 
нас изазивајући њихова осећања и њихове реакције. 
Женски принцип, дакле, подразумева одговорност за 
друге, док је мушки заснован на независности.

Ајнштајнове научне теорије Павлац употребља-
ва за тумачење међуљудских односа, апсурдно их ок-
реће у Миленину корист а против њиховог творца. 
Драма се завршава мелодраматичним тоном, Миле-
вином последњом изјавом љубави и сентименталним 
подсећањем на ситуацију када је Алберт последњи пут, 
пред спавање, причао сину бајку, након чега је напу
стио породицу. У последњој реплици Милева, између 
осталог, каже: “Човек врло добро може да замисли бе-
скрајну срећу, па би према томе требало да разуме и 
бесконачност простора. По мени би то требало да буде 
простије. Твоја Милена”.

За драму Ајнштајнова жена аутор је добио На-
граду “Алфред Радок”. На словачком језику комад 
је инсцениран 2014. у позоришту Асторка Корзо ‘90, 
у режији Петра Ланчарича. Драма је објављена и на 
српском језику у антологији Нова словачка драма (Сте-
ријино позорје, 2018).
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ОДАКЛЕ ПОЧЕТИ?1)

Д рамско позориште је од својих почетака настоја-
ло да буде велико (трагедије у античкој Атини 
игране су практично пред читавим градом) и 

“видљиво”. Примењено позориште бави се рубним и 
невидљивим појавама и темама, невидљивим извођа-
чима и невидљивом публиком у жељи да на тај начин 
они који учествују боље разумеју себе и свет око себе. 
За разлику од драмског позоришта које се обраћа чи-
тавој заједници, примењено позориште фокусира се 
на циљну групу с намером да пре свега у самој групи 
изврши промену и тако унесе промену и у ширу заје-
диницу. Насупрот “великом” тј. драмском позоришту 
које је стално растрзано између потребе да се потвр-
ди као опште значајно и сазнања да је ипак ефемерно, 
примењено позориште, идући корак по корак, полако и 
из корена мења наше поимање мањинских група, осо-

1) Академијa уметности Нови Сад и Висока школа струковних студија 
за образовање васпитача Кикинда добили су подршку у реализа-
цији пројекта Примењено позориште у Војводини од 2000. до данас 
на конкурсу који је расписао Покрајински секретаријат за висо-
ко образовање и научноистраживачку делатност за финансирање 
пројеката који се баве истраживачкоуметничким стваралаштвом 
у пољу уметности са територије АП Војводине у 2018. години.

ба са инвалидитетом, одрастање деце кроз уметност... 
Зато што се стално и изнова прилагођава различитим 
потребама, различитим заједницама и различитим мо-
гућностима, примењено позориште има много појав-
них видова: позориште за образовање (енгл. Theatre 
in Education), форум театар, позориште за развој или 
развојно позориште, креативна драма, вербатим теа-
тар, позориште у затвору, инклузивни театар, музејско 
позориште, позориште успомена/сећања за припад-
нике трећег доба, позориште заједнице, психодрама 
и драмска терапија, playback театар, импро театар. 
Термин примењено позориште (eng. applied theatre) 
предложио је кенијски представник Алберт Вандаго 
(Albert Wandago) 2001. на конференцији за драмско 
образовање у Бергену као један заједнички појам (Лу-
кић, 2016, 18).

У нашој теорији и пракси примењено позориште 
јасније се профилише у 21. веку али било је познато 
много раније читаоцима издања Стеријиног позорја. 
Проф. Драган Клаић први пут спомиње термин при-
мењено позориште у књизи Театар разлике. У складу са 
својим предавањима на ФДУ Београд, која нису прати-
ла само main stream позоришне струје и појаве, Клаић 
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указује на запостављеност и потенцијални значај при-
мењеног позоришта: 

 “Све остале врсте театра и све друге примене 
сценских техника и драмских поступака практично 
су изостављене из наставне концепције и програма. 
Запостављени су музичко позориште и синкретичне 
сценске форме, одбачени и позориште за децу, а пого-
тово позориште с децом, и театар у образовању (иако 
они на ограниченим и мало истрошеним педагошким 
и естетичким премисама постоје у пракси. Употреба 
театра у друштвеној акцији, у терапији (поготово по-
себних популација – старих, болесних, алкохоличара и 
наркомана, хендикепираних), добро знана у свету као 
облик примењеног позоришта доказане социјалне ко-
рисности, не постоји ни у наставним плановима, ни у 
животу иако је садржана у појму театра и могла би да 
буде добродошло проширење поља могућег ангажо-
вања дипломираних студената. Спектаклске димен-
зије друштвеног живота, паратеатарски облици, ан-
трополошки, забављачки, религиозни и светковински 
аспекти такође су игнорисани.” (Клаић, 1989: 73, 74)

Клаић је антиципирао будућност примењеног 
позоришта у Србији али са ове временске дистанце 
(књига Театар разлике објављена је крајем осамдесе-
тих година прошлог века) треба имати у виду да је он 
“само” сагледавао прошлост и актуелне појавне облике 
примењеног позоришта осамдесетих година прошлог 
века у свету. 

Током деведесетих стасава читава нова генерација 
уметника и педагога који се интензивно баве разним 
облицима примењеног позоришта. Један од резултата 
тог деловања јесте да почетком 21. века фестивал Би-
теф добија стални пратећи програм Битеф Полифо-
нију на којој учествују уметници и групе које користе 
различите облике примењеног позоришта. Уметници 
и педагози који се баве овом врстом рада окупљају се 
око ЦЕДЕУМа и ASSITEJа Србија како би створили 
платформу за континуирани рад. Почетком друге де-
ценије 21. века у региону се појављују аутори који про-

мишљају различите аспекте примењеног позоришта и 
драме: Дарко Лукић, Увод у Примијењено казалиште/
Чије је казалиште; Ива Грујић, Пролаз у замишљени 
свет/Процесна драма или драма у настајању; Милан 
Мађарев, Креативна драма у Шкозоришту и Милена 
Драгићевић Шешић у књизи Култура, менаџмент, ани-
мација, маркетинг. Треба истаћи да и часопис “Сце-
на” већ пет година, континуирано, из броја у број има 
рубрику “Образовање” у којој се бави различитим ас-
пектима односа позоришта и образовања у чему зна-
чајан сегмент чини управо примењено позориште. 

ПРЕГЛЕД СИТУАЦИЈЕ У ВОЈВОДИНИ 

Све ово заједно омогућило је да група професора 
Академије уметности Нови Сад и ВШССОВ Кикинда 
покрену једногодишњи пројекат Примењено позориште 
у Војводини од 2000. до данас, који је финансијски подр-
жао Покрајински секретаријат за високо образовање и 
научноистраживачку делатност. Разлог за покретање 
овог пројекта био је тај што су управо у Војводини (уз 
Београд) најзаступљенији овакви облици рада. Умет-
ници и педагози који раде у домену примењеног по-
зоришта дају континуирани допринос развоју локал-
не заједнице. Један од првих таквих пројеката био је 
Буквар мултикултуралности који је реализован у пр-
вој половини 2001. широм Војводине. Водитељи и аси
стенти на овом пројекту били су Татјана Туцић, Ивана 
Инђин, Драгана и Михајло Хајдук, Олга Глишин, Љу-
ан Марко Гашо, Далиборка Батернек, Иван Правдић, 
затим Саша Асентић, Мирјана Поптешин, Александар 
Младеновић, Бранкица Бранков, Ивана Кулић, Тамара 
Стојковић, Маргита Францишковић, Зора Рац. Од тада 
низ значајних организација и уметника ради у домену 
примењеног позоришта у Војводини. 

Центар примењеног позоришта у Војводини је, 
наравно, град Нови Сад. Организације попут Центра 
за позоришна истраживања Нови Сад (Весна Ждрња, 
Христина Муратиду и Армин Хаџимусић Јоха), Кул-
тураНова, “Мишоловка”... континуирано воде пројек-



> 84

те из примењеног позоришта. У домену инклузивног 
театра својим дугогодишњим посвећеним радом ис-
тиче се Миша Близанац који са децом из СОШО “Ми-
лан Петровић” у Новом Саду открива не само нову и 
неистражену естетику овог облика примењеног позо-
ришта већ и запретене начине како да кроз креатив-
ни процес активира неслућене могућности деце. Пси-
холог Весна Ерац комбинује плес и примењено позо-
риште да у садејству извођача и публике потпомогне 
лични и друштвени развој на путу ка “развојном по-
зоришту”. Ивана Инђин бавила се различитим алтер-
нативним позоришним и извођачким праксама као и 
различитим врстама инклузивног театра и радом са 
старима. Камерно позориште музике “Огледало” које 
је она водила било је расадник многих протагониста 
примењеног позоришта (Тања Туцић, Бранка Мили-
чић, Саша Асентић). 

Поред Новог Сада значајан центар је и Зрењанин 
у коме организација ЦЕКОМ, заједно са партнерским 
организацијама, спроводи едукацију о креативној дра-
ми и на тим принципима ствара своје представе. Када 
се сагледају резултати истраживања пројекта Примење-
но позориште у Војводини од 2000. до данас намеће се 
закључак да друштвена заједница и даље недовољно 
познаје (уз часне изузетке) делатност протагониста 
примењеног позоришта и сходно томе је недовољно 
цени. Међутим, на примеру Аматерског позоришта 
“Бранислав Нушић” у Шиду види се да тамо где постоји 
прецизно договорена и усаглашена сарадња градских 
власти и позоришта, које користи различите облике 
примењеног позоришта, тада се постижу резултати који 
надилазе индивидуалне покушаје и спорадичне успехе. 

МОГУЋЕ ПЕРСПЕКТИВЕ

Новинари, критичари и теоретичари спорадично 
прате представе примењеног позоришта и имају сличан 
приступ који је владао када се, почетком деведесетих, 
писало о представама алтернативног театра. У то време 
појавиле су се представе по угледу на представе Один 

театра који се залагао за антрополошки театар. Еуђе-
нио Барба увeо је термин драматургијa гледаоца, чиме 
је олакшао разумевање ове врсте театра теоретичари-
ма, практичарима и публици. Драматургија гледаоца 
ослања се на давнашњу идеју Ролана Барта о смрти ау-
тора и на нама временски ближу теорију постструкту-
рализма. Дах театар и Плаво позориште као Барбини 
следбеници деведесетих година прошлог века водили 
су анимациону и едукативну акцију с циљем да едукују 
не само публику већ и критику и теоретичаре који ће 
писати о њиховим представама. Данас таквих акција 
углавном нема кад је у питању примењено позориште 
које делује помало изоловано са својим активностима. 
Позоришна критика полако нестаје у штампаним ме-
дијима али се зато сели на интернет у облику блогова 
и специјализованих веб сајтова. Можда би већ тради-
ционални Критичарски караван Удружења позори шних 
критичара и театролога, који финансира Министарство 
културе Србије, могао, за промену, да погледа и неку 
представу примењеног позоришта осим представа ин-
ституционалних позоришта? 

Основно питање које се поставља јесте како ус-
поставити систем вредновања представа или перфор-
манса примењеног позоришта који не може да буде она-
кав као када се пише о драмском позоришту. Подсети-
мо се да постоје традиционални и савремени принципи 
вредновања у уметности. За присталице традиционал-
ног вредновања основно питање о томе “шта је добро, 
свакако је недељиво од питања шта су то уметности” 
(Ричардс, 164, 55). Став да је вредновање основни за-
датак критике временом је замењен ставом да крити-
ка описом структуралних елемената (а затим целине) 
успоставља процес комуникације. По овој другој тео-
рији, ако нема комуникације, нема ни уметности. У 
случају позоришта, ако извођачи не успоставе кому-
никацију са публиком, ту нема уметности, већ је у пи-
тању херметичан експеримент битан за саме извођаче, 
или је проблем у кодирању уметничког дела. Управо 
је комуникација између глумаца и публике циљ коме 
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су тежили протагонисти театра од настанка до данас. 
Еуђенио Барба, оснивач Один театра каже: “Глумац је 
психолошка јединка која у току представе успоставља 
комуникацију с публиком кроз физичку (и вербалну, 
М. М.) акцију” (Јевтовић, 1992, 78).

Од краја седамдесетих година прошлог века код 
нас је примећено успостављање интерактивног одно-
са професионалаца и аматера (радионице), који се не-
миновно одразио и на садржину и форму заједничког 
продукта. На тај начин променио се и устаљени од-
нос уметника и публике. Слично као у раду са децом 
стављен је акценат на креативни процес, а не толико 
на уметнички резултат, затим на допринос заједници 
и групи чији су део извођачи и публика. Ако постоји 
склад бар два од ова три фактора можемо говорити о 
успешном пројекту. Временом, инсистирање на кре-
ативном процесу у алтернативним представама дове-
ло је до укидања флуидне границе између аматера и 
професионалаца.

“Анимација данас представља покушај превази-
лажења разлика између професионалаца и аматера 
у уметничком стваралаштву. Колективне уметнич-
ке пројекте (позоришне, филмске...) често реализује 
група састављена и од професионалаца и од аматера. 
Тада су професионалци углавном носиоци или ини-
цијатори, али се неретко дешава да пројект оде много 
даље од њихове првобитне замисли. Тиме се истиче и 
значај друштвене функције уметника, која се не сас-
тоји само у стваралаштву, већ и у аниматорском раду 
– помагању другима да у заједничком истраживању и 
реализацији пројекта изразе себе и остваре уметничко 
дело, стално развијајући свој однос према средини у 
друштву у коме живе.” (Драгићевић Шешић, Стојко-
вић, 1996, 30)

На почетку 21. века, када је аматеризам код нас 
запао у озбиљну кризу идентитета, примењено позо-
риште полако је заузело његово место, али с неким но-
вим до сада невидљивим извођачима и неком новом 
публиком. На другој страни примењено позориште 

полако се с руба усмерава према центрима позори
шних збивања у Европи. У последњој код нас објавље-
ној књизи Почети изнова Драган Клаић указао је да до-
лази време када ће представе примењеног позоришта 
бити не само пожељан већ и неопходан део репертоара 
и институционалних репертоарских позоришта. По-
зоришта ће морати да отворе своја врата и за едука-
тивне програме које ће водити њихови чланови, чиме 
ће бити чвршће повезани са публиком и заједницом у 
којој делују. У супротном, освануће дан када ће инсти-
туционална позоришта остати не само без умањених 
средстава за продукцију него и без зграда у којима ће 
се само повремено играти позоришне представе или 
ће њихова намена бити промењена.

Ова област све више буди интересовање код нас. 
Тако је покренут мастер студијски програм примење-
ног позоришта на Академији уметности у Новом Са-
ду. Истовремено се као предмет изучава на Kатедри 
за менаџмент и продукцију позоришта, радија и кул-
туре Факултета драмских уметности, на Факултету за 
специјалну едукацију и рехабилитацију (раније Де-
фектолошки факултет) у Београду, као део предмета 
Креативна драма на Високој школи струковних студија 
за образовање васпитача у Кикинди. Посебан сегмент 
везан је за рад уметничких оргаизација, као и конфе-
ренција у организацији БАЗААРТа (уједно и зборни-
ци доступни на веб сајту www.bazaart.org.rs) у чијој 
су реализацији учествовали и аутори овог пројекта.

Примењено позориште за извођаче појединачно 
и за групу представља пробу за будућност јер повећа-
ва самопоуздање, поверење у себе и групу и повећање 
капацитета за групни рад. Са маргине и руба збивања 
невидљиви извођачи и публика померају се према фо-
кусу јавности, према великим позорницама, према 
новим принципима образовања и ка формирању кри-
тичке рецепције која је још увек у повоју. На основу 
интервјуа, упитника и округлих столова обављених у 
оквиру пројекта може се закључити да се примењеним 
позориштем баве претежно особе са завршеним фа-
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култетима из хуманистичких наука и уметности. Код 
протагониста примењеног позоришта присутна је из-
ражена потреба за целоживотним учењем. За њих је 
примењено позориште облик филозофије живљења, 
што значи да они својим радом желе да иницирају про-
мене које ће утицати на побољшање квалитета живота 
друштва. Историјски гледано, разне партиципаторне 
праксе претходиле су примењеном позоришту, а у ско-
рије време све их је објединио појам примењеног по-
зоришта. Када протагонисти примењеног позоришта 
описују свој рад, често се позивају на партиципатив-
ност, инклузивност, ангажованост и интердисципли-
нарност. Улога примењеног позоришта је да повећа 
сензибилисаност јавности за проблеме и потребе не-
видљивих тема и група, отвореност за другачији начин 
рада, а посебан проблем је финансирање које је неста-
билно и без континуитета. Адекватније финансирање 
свакако би допринело дугорочнијем планирању и ре-
ализацији пројеката. 

Фондови из иностранства који су деведесетих го-
дина прошлог и почетком 21. века потпомагали про-
тагонисте примењеног позоришта усмерили су се ка 
другим подручјима која се сад налазе у ситуацији как-
ва је била на простору бивше Југославије. Због овак-
ве ситуације протагонисти примењеног позоришта у 
статусу слободних уметника налазе се у веома тешкој 
ситуацији. Без помоћи из иностранства и са симбо-
личним дотацијама на државним конкурсима, остаје 
им да се удружују као што то раде и институционал-
на позоришта, у нади да ће дочекати промену, али на-
боље. До тада деловаће као и до сада са симболичним 
буџетима, заговараће умрежавање и развијати свест 
о важности свог деловања. Ако овај напис о примење-
ном позоришту допринесе повећању пажње јавности 
и бољој финансијској потпори, онда се можемо надати 
да ова сцена неће живети само на ентузијазму њених 
протагониста и оних који цене њихов рад. 
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Н а тек основаном а добро осмишљеном позори
шном фестивалу Театар на раскршћу, који је 
од 12. до 19. марта организовало и реализовало 

нишко Народно позориште, у оквиру такође изузетно 
стручно и зналачки, али с прагматичним циљевима ор-
ганизованој Трибини фестивала, заметнула се и прича 
о фестивализацији. Дирнуло се, дакле, у осетљиву тач-
ку у којој се сустичу мишљења (често утемељена) да је 
у Србији све више позоришних фестивала без јасног 
концепта, мисли, идеје, како је све више фестивалских 
копија итд. Извесна концепцијска преклапања сасвим 
су логична појава, а истина је да има и фестивала без 
идентитета. Па све да је и тако – позоришни фестива-
ли јесу допринос обогаћивању позориштима сирома
шне Србије. И уместо заговарања радикалних мера за 
њихово укидање, било би много корисније снагу упо-
требити на поправљање оних накриво конципираних 
фестивала или њихово јасније профилисање, оснажи-
вање идентитета.

У том смислу, нишки Театар на расркшћу, са 
својим ближим одређењем Фестивал позоришта балкан-

ског културног простора, несумњиво је врло прецизан. 
На плану значења покрива више подручја: асоцира на 
Ниш као важну раскрсницу балканских путева, с тен-
денцијом да Ниш, “капија Истока и Запада”, “постане 
место уметничких, културолошких и вредносних про-
фила које негује Балкан” (Дарко Булатовић, градона-
челник Града Ниша). Првенство на овом фестивалу има 
“афирмација сличности и разлика културних иденти-
тета народа и држава који деле исти простор” (Спасоје 
Ж. Миловановић). Манифестација је прокламована као 
“обећавајућа смеша догађаја са изгледима да постане 
легура” (Небојша Брадић), “фронт узајамне подршке 
и солидарности позоришта у региону” (Александар 
Милосављевић), који подржава “културу окупљања 
и укрштања, насупрот раздвајања и раскршћавања” 
(Дарко Лукић).

КОНТИНУИТЕТ ЖЕЉЕ И ПОТРЕБЕ

Било би неправедно да се нe помене и ГлумБал, 
као претходница данашњег фестивала, приређена пре 

Пише > Миливоје Млађеновић 

Демонстрација балканских 
позоришних сила
Театар на раскршћу – Фестивал позоришта  
балканског културног простора, Ниш
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неколико година. Додуше, тај фестивал није прошао 
славно, али доказује да се Нишлијама одавно врзма у 
памети потреба за балканским сусретом позоришне 
врсте. Могуће је да је управо скраћеницакованица 
ГлумБал (са својом праскавом сугласничком језиколо-
мијом) закукуљила и замумуљила идеју о позоришном 
фестивалу балканских земаља.

Зато је сада концепт истакнут у поднаслову – Фе
стивал позоришта балканског културног простора, ма 
ко га смислио (Савет фестивала коме председава Не-
бојша Брадић а чланови су му све театарски доказани 
правоверници, Александар Милосављевић, Дарко Лу-
кић, Дејан Лилић, Дејан Петковић, Дејан Стојиљковић 
или селектор и директор Фестивала Спасоје Ж. Мило-
вановић), врло је јасан и разбија недоумице о прости-
рању граница земаља с “правом учешћа” на овој теа-
тарској фешти. Одредница балкански културни прос-
тор потире и негативну конотацију коју код неких 
изазивају термини Балкан, балканско, балканизација.

Поводом селекторског избора могли су се чу-
ти, додуше усамљени, јетки (понекад и злобни) гла-
сови да нису све представе подједнаке естетске вред-
ности. Истина, упркос томе што је селектор видео 47 
пријављених представа, о избору би и те како ваљало 
расправљати у отвореном критичком дијалогу какав 
је, уосталом, и вођен после свих представа на Округ-
лом столу, врло често и оштро и прекорно. И овај об-
лик “унутрашње критике” позоришта је својврстан 
преседан. Организатори Фестивала “унајмили” су се-
дам позоришних критичара и театролога са задатком 
да анализирају представе и своја гледишта укрсте са 
извођачима и уметничком екипом представе, као и 
публиком. Могуће је да су управо и због тога ово би-
ли најпосећенији, најозбиљније вођени (Јелена Лужи-
на и Филип Вујошевић) округли столови на српским 
позоришним фестивалима. На овом фестивалу све је 
врвело од пратећих програма, виђени су и “стари ву-
кови” и “млади лавови” српског позоришта, медијски 
је фестивал био праћен из часа у час. Показало се да 

не мора бити обавезно оно “што јужније то тужније”, 
јер су логистика, инфраструктура, укупна атмосфе-
ра Фестивала били изванредни, а организација скоро 
беспрекорна.

ПИСАНО ЛОГИКОМ ТЕЛА

На отварању новог позоришног фестивалa Теа-
тар на раскршћу уприличен је уметнички продукти-
ван сусрет позоришних поетика прошлог и овог сто-
лећа. Удешен је леп омаж уметности и двојици умет-
ника – писцу и редитељу Радославу Дорићу и Ернесту 
Бошњаку, али је објављен и нов, у другим представама 
већ наслућиван, поетички смер Кокана Младеновића 
чије је обележје удаљавање од вербалних, у корист ки-
нетичких елемената и благо, привидно затомљивање 
друштвенокритичке оштрице. Репертоарски јасно ар-
тикулисана потреба Народног позоришта Сомбор да 
се једним својим смером посвети значајним личности-
ма које су физички обитавале у маленој војвођанској 
вароши (од средине 18. века слободној!), чије је дело 
значајем далеко надмашивало границе локалног. Умет-
ничка тековина таквог наума су представе које надма-

Народно позориште Ниш
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шују пригодно “осветљавање” завичајног пејзажа. Ри-
скантан приступ драмском тексту Радослава Златана 
Дорића Кад би Сомбор био Холивуд, који се заснива на 
биографији филмског занесењака Ернеста Бошњака, 
Кокан Младеновић успешно изводи усредсредивши се 
на догађајну димензију драме. И то му је омогућило 
ефикасно брисање драмског текста: на истој подлози 
писао је текст представе у којој је вербално замењено 
гестуалним, мимичким, али се тумачи, кад год је нео-
пходно, натписима карактеристичним за епоху немих 
филмова из којих искри Коканова духовитост базира-
на на језичким играма (“Тамо далеко је Војводина”, 
“Сомбор музама не верује” итд). Врлина оваквог по-
ступка је у томе што се Младеновић није бавио само 
испитивањем сродности позоришта и филма што би, 
могуће је, остало на нивоу илустративних, имитатив-
них, “живих слика кинематографа” и заводљиве реди-
тељске досетке, него наводи хармоничан и динамичан 
глумачки ансамбл сомборског позоришта да у слеђењу 
логике тела (кореограф Андреја Кулешевић) активира 

укупан моторички потенцијал усклађен са значењем 
и звучањем музике Ирене Поповић Драговић. Пре-
обликовањем музике немог филма она отвара нови 
асоцијацијски простор, који, опет, ствара складну 
целину с вишезначном сценографијом Марије Ка-
лабић (може да се доживи и као низ од пет сценских 
портала који се у перспективи умањују и сугеришу 
губљење драмског театра и претварају се у обличје 
препотопске камере).

РАШЧОВЕЧЕЊЕ

Употребом позоришних елемената из арсенала 
драмског и постдрамског позоришта, редитељ Флоријан 
Фишер у представи наглашеног друштвеног ангажма-
на, која тематски третира улогу породице у друштву, 
ради на свесном и намерном поништавању емоцио-
налности или укидању слатких лажи о срећном жи-
воту у шта нас убеђују породице. Породица није више 
светиња у коју се не дира, него организам који лучи 
отров звани носталгија, а који, с друге стране, убија 
слободу. У колажу сценских прича, фрагмената (па и 
есеја, инсценираних интервјуа), које чак не уједињује 
ни оранизација сценског простора, с леденом дистан-
цом у игри глумаца спрам деперсонализованог света 
који представљају (Маја Салкић, Снежана Богичевић, 
Тина Кесеровић, Јасенко Пашић, Ади Хрустемовић), 
разматра се застарели, сумњиви концепт породице 
као “основне ћелије друштва”. Одговори на питања 
која подстиче представа (шта је породица, шта после 
породице, шта се дешава унутар породице, насиље у 
породици, нарочито проблем насиља над женским те-
лом, те питање побуне), доводе нас до сазнања да је по-
родица основна затворска ћелија друштва. И ликовно 
решење представе, употребљени материјали (најлон, 
алуминијумска фолија, хладна неонска светлост, пус-
тош равне плохе огромног породичног стола) у служби 
су идеје о рашчовеченој породици. Представа сарајев-
ског САРТРа значајан је покушај артикулације мука 
савременог човека.

Из представе Кад би Сомбор био Холивуд
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ПОЖИВИНЧЕЊЕ

Квартет младих, високоенергетских, темпера-
ментних, посвећених глумаца (Јелена Лабан, Јелена 
Шестовић, Павле Прелевић, Стеван Вуковић), играју 
и певају у бруталној, бучној, гневној, али распеваној 
представи Андраша Урбана. Играју сложене и захтевне 
улоге, моћни су и стабилни, истовремено и покорни 
редитељској партитури. Од Марксовог Капитала, од 
тог грандиозног и једва сагледивог обиља материјала 
који садржи темељно дело марксистичке економске 
логике, Урбан је изградио чврсту, узбудљиву, моно-
литну позоришну творевину. Успео је да сабије марк-
систичку политичку филозофију у позоришну причу 
о раднику који је привезак од меса на машини од че-
лика, у гневну повест о човеку као потрошној роби, у 
отровно сатиричну, саркастичну и ироничну химну 
у славу власника робе. Компонујући у садејству са 
Иреном Поповић Драговић овај брутални позоришни 
концерт у којем подвлачи претећу тенденцију ретра-
диционализације, приказујући нам живописне лико-
ве социјалистичких малограђана и капиталистичких 
скоројевића, Урбан прави општу, беспоштедну прозив-
ку свих “чинилаца” црногорског друштва. При том, у 
складу са својом редитељском поетиком, користи све 
што дохвати – понајпре већ омиљене му стереотипије 
традиције (укључујући и тужбалице, вицеве и друге 
форме), не хајући за претњу да поједине сцене не по-
приме заводљивост скеча. Уистину, то му се може, јер 
конзистенцију телу његове представе обезбеђују музика 
и сонгови на тему неолибералног поживинчења човека.

СТИШАНА АНАЛИЗА

Из судара етичког и прагматичног настаје сукоб, 
и то политички. А чим је у античкој драми реч о поли-
тици, онда се поступак осавремењивања намеће при-
родом саме драме. Тако је и у редитељској поставци 
Софокловог Филоктета на осавремењивање подста-
кла сама идеологија ове драме. И добро је да је тако 
поступио Озрен Прохић: он изоштрава судар етичког 

које персонализује Филоктет (Стојан Матавуљ) и праг-
матичног што је реализовано у лику Одисеја (Љубо-
мир Керекеш). Свежину, актуелност и занимљивост 
појачава прича о одрастању Неоптолема (Карло Мр-
кша). Тако постављена грчка драма о часном војнику 
Филоктету, којег због смрадне и гнојне ране Одисеј 
оставља на пустом Лемну, све до трена док не докона 
да ће рат добити ако се домогне Филоктетовог чуде
сног лука, делује као стишана анализа данашњег стања 
света који се (богови само знају!) ко зна куда креће, 
или, боље рећи, бауља. Хомогени, добро подешен и 
кореографисан хор спасава представу од монотоније 
која, у античкој драми, врло често уме да вреба у по-
таји. Хор не делује као вештачки накалемљен елеме-
нат, јер он не само да коментарише радњу него се у њу 
и укључује, говори и метатекстуална уметања, цитате 
узете с подручја теорије драме и позоришта, који имају 
иронично значење. У истој функцији је поигравање с 
тачном мером, употребљени позоришни знакови, као 
и видеотехника.

Из представе Сумрак богова
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НЕУБЕДЉИВА МЕТАФОРИЧНОСТ

Ни експресије, ни емоција није било у Вишњи-
ку Позоришта из Плевена. А требало би да их има у 
драмској повести о невеселој будућности осиромаше-
не породице, будућности која је већ почела одлуком 
да се прода вишњик који више не рађа као некад, али 
чува своју нежну лепоту. А лепоту ће прогнати купци 
коју могу да купе све. Експресивност и емоционал-
ност у глумачкој игри потиснута је редитељ ским ре-
шењем да се публика, у првом делу представе, поста-
ви на сцену (глумци играју на просценијуму) и бал-
кон нишког позоришта. У другом делу публика је на 
истом месту, али им се глумци приближавају, док је 
иза њихових леђа спуштена завеса; неке сцене оди-
гравају се и у тескобном, застакљеном простору, на-
лик инспицијентској или кабини светлосног мајсто-
ра, која би требало да представља кухињу или оставу 
у којој публика види поређане тегле с прерађевинама 
од вишања, једину тековину некад плодног вишњика. 
Овај опис визуелног аспекта представе је подужи и 
нужан – како бисмо илустровали редитељску намеру 
да вишњик претвори у метафору позоришта и његове 
судбине данас у Бугарској. Та нам се метафоричност, 
вероватно иницирана запаженом Чеховљевом тежњом 
да у својим драмама досегне тоталитет човекове око-
лине који ће бити адекватан тоталитету живота који 
се у драми представља, па се судбина позоришта ре-
дитељски представља као судбина вишњика, чини по-
доста натегнута и неуверљива, јер се веза између појма 
и предмета који је означава веома тешко успоставља. 
Све редитељске концепције, углавном, утемељене су у 
мотивацији или у местима неодређености која су да-
та у драмском тексту и на основу њихове ефектности 
мери се, махом, уметничка успелост представе. У на-
мери руског редитеља Василија Сењина та је мотива-
ција неуспешна. У овако истумбаном, редитељски више 
збуњујућем но инвентивном поступку, којим се мера 
илузивног, истинитог и природног приказивања утиша-
ва, и глумачка игра изграђена је тако да у потпуности 

пориче идентификацију, уверљивост и доличност. А 
тиме се поништава ефекат који би представа требало 
да постигне. Вишњик је драма наглашене осећајности, 
у којој нема ерупције великих страсти које потресају 
човечанство, али у животима ликова Вишњика сигурно 
постоје блештави емотивни ватромети који нису били 
приређени у Нишу.

ДНЕВНО АЖУРИРАНА ПАРАНОЈА

Ако нешто у Србији наших дана “бележи значајан 
раст”, то је, сасвим извесно, свакодневни пораст про-
изводње државних непријатеља! Друштвена параноја 
дијагностификована у делу Душана Ковачевића пре 
више од три деценије не само да траје него се и заху-
ктава. Редитељка Тања Мандић Ригонат интервени-
сала је у подручју драмског текста онолико колико је 
захтевало време у којем се представа изводи. Најпре 
је додала кабаретски оквир, па уместо текста који је 
допирао из offа, односно с радија, слушамо живи ор-
кестар и певачицунараторку, али с истим функционал-
ним обележјем какво је било и у оригиналном тексту, 
да успостави везу на документарној равни. Предста-
ва се, изгледа, дневно “ажурира” јер се документари-
стички слој мења у складу са догађајима које диктира 
актуелна стварност. Осим што је овом интервенцијом 
представа постала музички атрактивнија, а на фор-
малном плану добила обрисе брехтовске атмосфере, 
постигнуто је и да њено значење и дејство буду изо-
штренији. Употребљени шлагери, сладуњаве песмице у 
контрасту са комичким збивањем, делују на чула пуб-
лике тако да представљена стварност постаје још суро-
вија и сировија. Преинакама на драматуршкој равни, 
разрадом Ковачевићеве антологијске максиме “Све је 
супротно од онога што јесте”, постала је доминантнија 
и улога медија у стварању параноичне друштвене ат-
мосфере. Даље, променом родне ознаке лика тако да 
Илија Чворовић уместо брата има сестру близнакињу, 
постигнут је значајан ефекат. На плану значења овом 
се интервенцијом указује да друштвена параноја јед-
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нако захвата и мушко и женско (уосталом и Даница, 
“здрава и права” поприма такве одлике). И на плану 
глумачке игре видљив је напредак: комички је дејстве-
нија појава да припадница нежнијег пола делује су-
ровије, опакије од мушког. Душанка Стојановић Глид 
игра сестру Ђурђу (Ђуру) виртуозно, лако и природ-
но, као и Љубомир Бандовић који ваја лик Илије Чво-
ровића у складу с именом које га одређује – громко, 
с потмулим одјецима. Нела Михаиловић је студиозно 
изградила Даницу, патријархалну жену коју слепо ве-
ровање претвара у параноичну особу. Једнако заносно 
играју и Милутин Милошевић, Катарина Марковић и 
Вања Милачић. Илија Чворовић нашао се тачно тамо 
где му је место. Балкански шпијун дошао је да извиди 
ситуацију на позоришном фестивалу балканског кул-
турног простора, обрео се тамо где је чвориште њего-
вог карактерног устројства.

УЗБУДЉИВО И ПОТРЕСНО

Видели смо узбудљиву, потресну представу која је 
заснована на провокативној, савременој теми. У ствари, 
ово је позоришна верзија сценарија за филм Фе стен. 
Сложену психолошку причу о високом грађанском 
друштву, разобличавању лажи и реакцији појединца на 
ту наталожену лаж испод које је прикривени злочин 
у породици (инцестуозност и сексуално злостављање, 
расизам, педофилија), у ненаметљивој режији Зоје 
Бузалковске, изводи убедљиво и у глумачком изразу 
снажан али одмерено нијансиран, добро оркестриран 
и у региону високо цењени глумачки ансамбл Драм-
ског театра Скопље. Сценски простор који су мудро и 
функционално, према захтевима приче и радње, с лако 
измењивим а симболички значајним елементима орга-
низовали Тодор Дајевски и Зоја Бузалковска, омогућио 
је глумцима да га у потпуности укључе у благо стили-
зовану али дубоко простудирану игру. Драмски сукоб 
у представи настаје у тренутку када наздравичарску, 
свечану атмосферу прославе шездесетог рођендана 
оца, главе моћне породице, син Кристијан не поре-

мети својом “игром истине” и не разоткрије мрачну, 
патолошку породичну тајну. Кристијан (Александар 
Степанулески), “уникатно момче” узаврелог ума, који 
не разликује фантазију од реалности, својом акцијом 
подсећа на лик хамлетовског кова. Његово откриће 
непријатне истине изазива различите реакције, али и 
такве да изражавају пристајање. Насупрот хамлетов-
ски узнемиреном Кристијану стоји агресиван али од-
лучан Михаел (Дејан Лилић). A све то наткриљено су-
гестивном равнодушношћу мајке (Љиљана Вељанова) 
и хладним, немилосрдним оцем (Диме Илијев). Шо-
кантној, демонској и мистичној атмосфери представе 
доприноси обичност свакодневних догађаја, мирноћа 
с којом слуга, у јутро након разобличеног зла, равна 
песак у башти. Упркос томе што представа приказује 
проблематику моралне болештине богаташке поро-
дице, чита се и као метафора лицемерјем захваће-
ног друштва. Редитељски поступак предвидео је и ус-
постављање комуникације с публиком (непрестани 
изласци из гледалишта и уласци, повремено директ-

Из представе Капитал
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није обраћање публици мимиком), али се у овој у по-
зоришту пречесто употребљаваној досетки не назире 
дубљи значај. Напротив.

БЛИСТАВИ ВРХУНАЦ ФЕСТИВАЛА

И у свом позоришном облику Сумрак богова чу-
ва актуелност великог Висконтијевог филма који је 
настао пре пола века. Успон и пропаст, морални ра-
сап империје немачке породице Ешенбек, праћен је 
од ноћи паљевине Рајхстага и убиства њеног најмоћ-
нијег представника Јоакима. Од тог часа настаје гра-
бежљива борба за наслеђе током које се испољавају и 
најрањивије стране људског бића и сва изопачења и 
извитоперења подстакнута дејством воље за моћ. Дека-
дентна аристократска породица персонификује наци-
стичку државу. Представа Драме Словенског народног 
гледалишча Марибор гледаоцу се доима као снажна 
метафора моралне деградације, асоцира на данас све 
присутнију нетолеранцију и мржњу које велике капи-
талистичке корпорације испољавају према раднич-
кој класи. Представа асоцира и на све турбулентнија 
збивања те све присутнију опасност од повампирења 
нацизма. У режији Далибора Матанића глумачки ан-
самбл делује монолитно, градећи снажне и експре-
сивне сценске слике које у себи садрже и специфич-
ност филмског језика. Директним преносом сценског 
збивања постигнута је још изразитија сугестивност, 
њиме су потцртани и надограђени и у крупном плану 
представљени тренуци највећих унутрашњих збивања 
ликова. Снажан визуелни утисак оставља сценографија 
Марка Јапеља. Током представе из позадине се извија 
злослутни дим из челичане која поступно добија обри-

се крематоријума пред којим ће се на крају наћи гола 
тела чланова породице, осим сина Мартина који пре-
узима власт. Матанићева представа оштро засеца у ор-
ганизам данашњег друштва, упозоравајући да се дуги 
ножеви са сметлишта историје могу повампирити ако 
се не заустави оргијање неокапиталиста. Да капитал 
производи мржњу и себичност које уништавају свет до 
самоуништења, упечатљиво је приказано у три важне 
представе првог фестивала Театар на раскршћу, међу 
којима је мариборски Сумрак богова блистави врхунац.

*  *  *
Театар на раскршћу је био више но успешна де-

монстрација моћи балканских позоришних сила. Ма-
нифестација врло потребна, која служи побољшању 
онога што културни стратези називају културним ди-
верзитетом. Важна је и из других разлога. На пример, 
све балканске земље имају своје дијаспоре управо у 
земљама Балкана. Па зар не би било згодно заврте-
ти тај круг националним идентитетом означених фе
стивала? Тад би се у тој својеврсној театарској вртеш-
ци могли осмотрити специфични балкански трендо-
ви, и упоредити их са онима из остатка Европе. А све 
то с најопштијим циљем да се подстакне нов, млад, 
талентован позоришни свет на Балкану, да се афир-
мишу нове естетике, побољша професионални ниво 
у позориштима, концентришу нове или недовољно 
афирмисане, специфичне извођачке праксе. Тако би 
се, макар донекле, надвладао нападни дискурс о Бал-
кану као “неразвијеној и примитивној, тамној страни 
Европе”. Па да Балкан постане мање искључив и мање 
искључен из Европе.
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У Нишу је одржан први фестивал балканског кул-
турног простора Театар на раскршћу, чија је на-
мера да Ниш промовише у центар позоришне 

умтности региона. Учесници и гости су се, осим по-
зориштем, бавили и темом Балкана. Шта тај појам 
и простор значе данас? Најчешће је цитирана книга 
Имагинарни Балкан бугарске историчарке Марије То-
дорове у којој, између осталог, пише: “Један баук кру-
жи културом Запада – баук Балкана. Све силе ушле су 
у савез да би истерале ту авет: политичари и новинари, 
конзервативни научници и радикални интелектуалци, 
моралисти свих врста, родова и облика...”

Питање значења појма Балкан актуелизовано је 
пре неколико година, након што је холивудска глуми-
ца Анђелина Џоли режирала свој први филм У земљи 
крви и меда, наводећи да име Балкан потиче од тур-
ских речи бал – што у преводу значи крв и кан – мед. 
Стручњаци, међутим, кажу да то није тачна одредни-
ца. Реч Балкан води порекло од старе турске речи која 
значи планински гребен. Поменута историчарка слаже 

сe с овом одредницом, а Балкан повезује и с презиме-
ном које постоји у Бугарској и Турској.

Бугари верују да је реч Балкан келтског поре-
кла, добијен из речи “бал кан” што би значило вели-
ка мајка. У званичну употребу, као географски појам, 
Балкан је за европске крајеве јужно од Дунава и Саве 
уведен 1809. Како креатори, учесници и гости Фести-
вала промишљају ову тему?

НЕБОЈША БРАДИЋ, председник Савета фестивала: 
“Када говоримо о простору званом Балкан, показало 
се да различите културе и концепти култура на Бал-
кану могу да коегзистирају заједно са свим различи-
тостима и сличностима. Мислим да ће овај фестивал 
бити добра платформа за будуће сарадње, да се кроз 
сусрете уметника дефинишу нови пројекти и идеје за 
будућност овог простора.”

СПАСОЈЕ Ж. МИЛОВАНОВИЋ, уметнички директор и 
селектор фестивала: “Мислим да народи који овде живе 
имају заједнички идентитет, са свим својим различи-
тостима. Наша намера је да промовишемо сличности 

Пише > Оливера Милошевић

Ниш је добро раскршће
Театар на раскршћу – Фестивал позоришта  
балканског културног простора, Ниш – Фрагменти о фестивалу 
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и разлике, а позориште је заједнички садржилац који 
може да нас окупи и помогне да се боље разумемо.”

ЈЕЛЕНА ЛУЖИНА, театролошкиња: “Морамо пре
стати да се стидимо имена Балкан, као што морамо 
престати да се њиме претерано дичимо. Логично је 
да имамо балкански позоришни фестивал, као што је 
логично да и овај велики простор буде повезан без об-
зира на све разлике које постоје.” 

ИВАН МЕДЕНИЦА, театролог, позоришни критичар 
и професор: “Занимљиво, у различитим балканским 
срединама перцепција Балкана је различита. Постоје 
средине које су поносне на свој балкански културни 
идентитет, као што су, рецимо, Бугарска или Северна 
Македонија, а постоје и средине које се ограђују од свог 
балканског контекста. Па и ми у Србији више волимо 
себе да сматрамо делом Европе но Балкана, о Хрват-
ској да не говоримо. Тамо би већинско становништво 
и културна елита одбили да припадају балканској кул-
тури. Тако да ни ми, Балканци, немамо јединствен од-
нос према Балкану.”

ДАВОР ХЕРГА, глумац: “Мада живим у Словенији, 
Словенац сам, због својих година и свог искуства не 
могу да кријем да сам Југословен и да долазим с Бал-
кана. То је зато што сам у својим најбољим годинама 
основу личности изградио на том простору. Запад ма-
ло умишља простор Балкана, као у књизи Марије То-
дорове. Фино им је да ту дођу на море и опусте се, а 
када оду кући, кажу да ту живе дивљаци. Ја се са тим 
не слажем!”

Има логике да Ниш буде центар окупљања позо-
ришне уметности Балкана. То је највећи град у југо
источној Србији, у њему живи око 260.000 становника. 
И име фестивала је логично Театар на раскршћу. Ниш 
има изузетно богату историју административног, вој-
ног и трговинског центра различитих држава и царста-
ва којима је припадао током своје дуге историје. Овде 
су се укрштали путеви, културе, цивилизације. Према 
најчешће навођеној тези о етимолошком пореклу име-
на града, Ниш су именовали Келти са значењем Вилин 

град. Ниш данас пулсира у ритму савремености и има 
све услове да постане важан центар балканске култу-
ре. Фестивал је 11. марта, на Дан Народног позоришта 
Ниш отворила легенда нишког позоришта, глумица 
Мима Вуковић Курић.

КАКО О ОВОМ ГРАДУ МИСЛЕ  
ГОСТИ ФЕСТИВАЛА? 

ДАРКО ЛУКИЋ, театролог и професор, члан Саве-
та Фестивала: “Ниш је град са великом и обавезујућом 
историјом, а градови са таквом историјом, посебно код 
нас на Балкану, нису срећни градови. Историја је на 
Балкану била више оптерећење но богатсво. Али она 
мора бити путоказ према будућности и култури која 
се овде види стотинама година уназад. Због тога је оба-
веза и Фестивала, људи који ту раде, и свих нас који 
овде долазимо да се с поштовањем односимо према 
традицији која се и овим фестивалом даље развија. А 
овако велики догађаји не настају тек тако, ни из чега. 
Они се увек наслоне на традицију, на стотине година 
културног наслеђа и нађу плодно тло да ухвате корен. 
Ниш је добро раскршће, како је у наслову Фестивала и 
означен, то је раскршће култура, светова, народа, про
стора које сад може да користи не само за раздвајање 
но и за спајање и повезивање. На раскршћу можемо 
да се растанемо али и да се састајемо.”

АЛЕКСАНДАР МИЛОСАВЉЕВИЋ, позоришни крити-
чар, театролог, члан Савета Фестивала: “Ту где постоји 
урбана атмосфера, већ постојећа културна жаришта, 
па и студенти и други радозналци, неопходан је ова-
кав фестивал. Није случајно његов наслов Театар на 
раскршћу. Ниш је раскршће и у метафоричком и у ст-
варном смислу, а фестивал је пре свега показао коли-
ко је публика жељна да види нове представе, суочи се 
с другачијим изазовима, да комуницира, учествује... 
Веома је важно што је Ниш добио овакав фестивал, а 
још је важније да буде реализовано његово друго из-
дање, што је некад теже од оснивања.”
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Андреј Носов, редитељ: “Мислим да је овај фе
стивал за Ниш од прворазредног значаја. Прво зато 
што у добром смеру покреће град, ангажује локалну 
средину те ствара простор за друге важне ствари које 
повезују људе балканског културног простора. Ниш 
има посебно место: географски положај; људи који 
овде живе и историја позоришта које град има, њего-
ви су потенцијали. Чини ми се да је Ниш био непра-
ведно занемарен и изван театарских дешавања. Овај 
фестивал враћа га на место које му припада. Можемо 
много шта да замеримо првом издању, али важно је да 
је фестивал покренут и да га је подржала стручна јав-
ност из различитих делова Балкана.”

НЕБОЈША БРАДИЋ: “Ниш је добро место за овакав 
фестивал. Има добру позоришну традицију, ваљану 

позоришну зграду, с инфраструктуром, има публику 
која је дефинисана на свој начин. Ту је много људи за-
интересованих за културу и сусрете с онима који ће 
овамо да дођу. Речју, нишки фестивал је занимљива и 
узбудљива дестинација која је недостајала граду.”

ВАСИЛКА БУМБАРОВА, театролошкиња из Бугарске: 
“Овакав фестивал је веома важан зато што је Балкан 
јединствени културни простор али, с друге стране, ми 
једни о другима ништа не знамо – раздаљина између 
Ниша и Софије је 200 километара, али на супротној 
страни границе не знамо шта се дешава у позоришту 
у Нишу, а ни ви не знате које се позоришне тенден-
ције развијају у бугарским позориштима, тако да је 
овакав фестивал, који је заиста на раскршћу, веома 
важан за све нас.”
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Фестивал има намеру да афирмише сличности 
и разлике културног идентитета држава и народа који 
деле исти простор, да подстиче међународне култур-
не размене, промовише позоришну уметност, размену 
идеја и позоришних пракси те да буде посвећен иза-
зовима и перспективама савременог позоришта. Пи-
тање је, међутим, коме су данас потребни фестивали?

АЛЕКСАНДАР МИЛОСАВЉЕВИЋ: “Фестивали су по-
требни публици. То је прилика да публика види пред-
ставе које иначе не би видели. Потребни су и локалним 
позориштима зато што представе које долазе из дру-
гих средина подижу критеријуме и едукују и публику 
и позоришне професионалаце. Фестивали су потреб-
ни и политичарима јер су облик њихове промоције.”

ТАЊА МАНДИЋ РИГОНАТ, редитељка: “Фестивали су 
важни за локалне заједнице и укупан позори шни жи-
вот зато што омогућавају да нешто вредно буде виђе-
но. Овај фестивал је одлично конципиран. Од селек-
ције представа зависиће будућност Фестивала, али и 
од људи који буду позивани у жирије да верификују 
квалитет представа. Нишко позориште је прелепо, оно 
има могућност да прими представе различитих израза 
и сценографија, а оне не смеју бити у било ком смис-
лу оскрнављене, што се не може рећи за нека друга 
позоришта и градове где се дешавају фестивали. Ниш 
има пун капацитет да развије савремени фестивал и 
ово је тек увод у оно што следи на плану квалитета.”

НЕБОЈША БРАДИЋ: “У току је фестивализација 
широм света. Фестивали се шире и њихов број је на 
десетине пута већи но што је то било пре неколико 
деценија. Ова чињеница створила је другачију слику 
културе. Има то добрих али и лоших страна: у градо-
вима се смењују спектакли, а институције стагнирају. 
Сада имамо нови фестивал који шаље занимљиве по-
руке и намерава да комуницира с регионом, с умет-
ницима и онима који могу да допринесу другачијој 
слици о региону.”

АНДРЕЈ НОСОВ: Фестивал је добар простор за младе 
ауторе, за савремене драме. Чињеница је да на Балкану 

говоримо различите језике и дијалекте, што је за драм-
ски театар од изузетног значаја, јер је неговање језика 
веома важно. Овај фестивал гура Ниш у први план ка-
да је о позоришту реч, бар за време трајања фестива-
ла, али је важан и за будућност театра на југу Србије.”

МИА БЕГОВИЋ, драмска уметница и чланица жи-
рија: “Уверена сам да је оснивање Фестивала један од 
повјесних тренутака глумишта и казалишта ових про
стора. Овде су присутни сви који нешто значе у позо-
ришној умјетности – редитељи, критичари, театролози… 
креатори представа. То је толико битно: да се сретне-
мо, да разменимо искуства, упоредимо различитости 
и учимо једни од других. Ми сами за себе ништа не 
значимо. Један глумац на сцени ништа не значи, али 
у оваквом контексту значи много.”

КАКАВ ЈЕ ЗНАЧАЈ ФЕСТИВАЛА ЗА РЕГИОН? 

БРАНИСЛАВ МИЋУНОВИЋ, редитељ, амбасадор Црне 
Горе у Србији и председник жирија: “Веома сам срећан 
што сам део овог фестивала јер оваквог фе стивала, ка-
да је балкански простор у питању, нема. То је озбиљна 
шанса за Ниш. Много је фестивала, но спадам у оне 
који верују да фестивала никад није доста, поготову 
када је конципиран као Тетар на раскршћу. Видимо 
овде завидну позоришну продукцију, а знамо и да је 
Балкан богата колевка глумачког, редитељског и спи-
сатељског дара. Зато очекујем да ће Фестивал имати 
мисију која ће надићи позоришне естетике и допри-
нети да се на Балкану односи међу земљама и људима 
одвијају на начин који нас уједињује. Постало је до-
садно да се ту много више ради на разједињавању но 
на уједињавању. Спадам међу оне који мисле да позо-
риште не може променити свет, али може донети мир. 
Зато је овај фестивал потребан целом Балкану. Колико 
год били критични према овом простору, увек сам га 
посматрао као велику инспирацију и богатство, наро-
чито као креативан простор којем многе цивилизације 
могу да позавиде.”
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ДЕЈАН ЛИЛИЋ, глумац, члан Савета фестивала: “Ва-
жно је да на Балкану имамо овакав фестивал. Најпре 
зато што најчешће на овим просторима ми из позо-
ришта немамо довољно финансија да бисмо шире 
промовисали оно што радимо. Овакви фестивали су 
идеални да се сретнемо, видимо где смо и докле смо 
стигли с позориштем. Ја сам и за то да разменимо 
глум це, редитеље, писце, да заједно направимо вели-
ке копродукције. У Европи се тако ради, тако настају 
значајна уметничка дела.”

КАТАРИНА КОЦЕВСКА, драмска уметница и члани-
ца жирија: “Изузетно ми је драго што постоји овакав 
фестивал. То је прлика да се окупимо и разменимо 
представе, идеје... Срећна сам што сам део првог из-
дања фестивала и надам се да ће имати дуг век. Овде 
сам срела драге људе из региона које баш дуго нисам 
видела, а с њима сам водила корисне разговоре о по-
зоришту.”

У Нишу је одржана и дводневна трибина на којој 
су учествовали ствараоци, театролизи и критичари из 
земље и региона. Наслов трибине био је Театри Балка-
на – Сарадња на раскршћу. Разматрана је могућности 
сарадње: размена представа, превођење драмских тек-
стова, планирање заједничких продукција, идеја о бла-
канској фестивалској мрежи...

СПАСОЈЕ Ж. МИЛОВАНОВИЋ: “Морамо још више 
да радимо на бољој комуникацији, језичком препо-
знавању и разумевању. Измештање представа у непо-
знату средину ствара извесне баријере. Радићемо на 
томе да публика, критичари и стручњаци превазиђу 

те баријере. Сусрети људи и комуникација су основа 
за даљу сарадњу.”

АЛЕКСАНДАР МИЛОСАВЉЕВИЋ: “У држави у којој 
не постоји дефинисан систем позоришног живота ва-
жно је дефинисати сарадњу и омогућити фестивали-
ма да сарађују између себе, размењују информа-
ције, па можда и да заједнички реализују пројекте 
и копро дукције.”

ДАРКО ЛУКИЋ: “Како увезивати људе и идеје, по-
везивати догађаје, размењивати продукције и инфор-
мације, о томе смо овде у Нишу разговарали формал-
но и неформално. То је, осим представа, веома важан 
сегмент фестивала.”

На Фестивалу Театар на Раскршћу изведено је 
десет представа из осам земаља, а представе је видело 
око 5.000 гледалаца. 

ЕНВЕР ПЕТРОВЦИ, драмски уметник и члан жирија: 
“Захвалан сам, у име свих уметника Балкана, на овом 
фестивалу. Уметници ће се с великом задовољством 
окупити око ове идеје, сигуран сам у то. Култура мора 
ићи испред политике, мора бити храбрија. Свако треба 
да крене од себе, колико је урадио за своје поднебље. 
Имам довољно храбрости и чиним оно што ми је од бо-
га дато, а то је да будем уметник. Ја не бих звао умет-
ником некога ко своју професију употребљава за то да 
растура народе и потпирује мржњу. Уметник треба да 
уједињује људе и шири љубав. То је задатак уметника, 
а то чини и овај фестивал. Зато сам у Нишу.”

МИА БЕГОВИЋ: “Морам да истакнем овдашњу пуб-
лику. Она је изузетна! То је публика која дише са сва-
ком представом.”
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О вогодишње 16. издање Београдског фестивала игре дало нам 
је још једну драгоцену прилику за промишљање потенцијала 
и домета савремене уметничке игре, као и порозности њених 

граница у које се потпуно природно уливају елементи театра и пер-
форманса. За разлику од претходних година када је нагласак био на 
ликовности, новим технологијама и акробатици, можемо констато-
вати да је ове године у први план дошла перформативност плесача. 
Тако, у шеснаест представа које је публика могла да гледа у Београ-
ду, Новом Саду и Вршцу, извођачи маестрално плешу, подједнако 
успешно говоре текст, глуме, презентују, вичу, дахћу, интонирају… 

Ово дисциплинарно спајање природна је последица еволуције 
кореографских приступа и метода где у први план долази органско 
јединство тела и гласа, као и њихова директна веза са емоцијама и 
интелектуалним концептима. Овакав приступ одлично репрезентује 
прва представа фестивала Фрактус V, дело белгијског кореографа Си-
ди Ларби Шеркаујиа и његове трупе Истмен. Шеркауји, који се може 
сматрати једним од најоригиналнијих аутора данашњице (добитник 
Европске награде за позориште, 2018), креира дело у коме се разли-
чити изражајни језици – плес, покрет, глас, музика и текст, користе 
да истраже одређено егзистенцијално питање везано за начине пре-
живљавања човека у савременом друштву. Он инспирацију тражи у 
радовима Ноама Чомског и Алена Вотса, који бацају светло на раз-

Пише > Тина Перић

16. Београдски фестивал игре 

Јасни концепти,  
катарзичне емоције
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Eastman: Fractus V
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Рашид Урамдан: Вртешка
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личите аспекте овог проблема. Дело је конципирано 
као интимно истраживање и концентрише се првен-
ствено на мушку енергију, будући да су на сцени пет 
мушкараца, укључујући и самог Шеркауија. Плесачи 
су делови или одраз аутора, његова бројна Ја, што сли-
ковито дочарава мноштво идентитета који обитавају 
у савременом човеку и могу бити извор како његовог 
унутрашњег богатства тако и располућености. На фор-
малном плану, унутрашњи гласови представљени су 
соло наступима или групном игром у којима извођачи 
ступају у различите односе, од конфликтних ситуација 
и обрачуна до хармоничне коегзистенције.

Вишегласје које се истражује покретом паралелно 
се развија и у музици и у визуелном идентитету пред-
ставе, који настају на сцени. Органско јединство елеме-
ната међусобно разнородних и пореклом из различитих 
поднебља, производ је суптилног тимског рада у коме 
су сви учесници аутори, а Шеркауји диригент процеса. 
Нема ничег илустративног, декоративног, мање важног. 
Сви елементи се траже и међусобно прожимају, ства-
рајући неопходну тензију за катарзу… Тамо нас ипак 
поведе музика, чаробан спој различитих мелодијских 
линија и ритмова, који својим узлетом као да дају је-
дан могући одговор на питања човекове егзистенције. 

Вртешка Рашида Урамдана је комад стилски доста 
сведенији од Фрактуса V, али на њега подсећа по до-
следности ауторског приступа који се клони заводљи-
вог спољног ефекта и рискантно упушта у просторе 
чистог присуства. Рађен за две плесачице и о њима, 
кореограф им је наизглед само омогућио да на сцени 
покажу оно што јесу – кроз плес, интимну исповест и 
једноставно бивање на бини. Међутим, била је потребна 
јасна визија целине и истанчан осећај за меру да би се 
на сцени тако деликатно укрстиле две посебне људске 
и извођачке судбине. Оквир за радњу је разоткривање 
два лика извођача: најпре оног јавног, који гламуро
зно, са широким осмехом плени под блештавим свет-
лима позорнице, и оног приватног, тихог и упитаног, 
који је ту кад аплаузи и светла утихну. 

Плес Ени Ханауер обележен је, између осталог, 
чињеницом да она има протетичку руку, тако да је ова 
плесачица америчког порекла у складу с тим развила 
и свој карактеристичан начин игре. У одређеној мери 
то се односи на техничка ограничења са којима она 
мора да се носи, која, на изненађење нас лаика, нису 
толико упадљива будући да Ханауерова с невероват-
ном лакоћом и виртуозношћу изводи захтевну коре-
ографију. С друге стране, то се тиче особености њене 
личности и њеног искуства, укључујући и посебност 
њеног тела. Све то комуницира са публиком лично и 
директно, кроз чула и емпатију, а мимо аналитичког 
и интелектуалног… Лора Јудкаит, литванска плесачи-
ца такође има особени плесни израз који није настао 
као пуки естетски избор, већ је део ритуала који она 
практикује још од детињства: окретање по кругу. Њена 
централна соло тачка окретања траје бескрајно дуго, а 
ефекат који се постиже померањем руку и главе при-
ликом ротације визуелно је у тој мери фасцинантан да 
готово не можемо тако нешто ни да замислимо мимо 
виртуелног света. И тада, док сцена окретања траје и 
траје, догоди се оно што се може назвати градацијско 
прелажење граница: гледаоце обузме најпре неверица, 
па транс, а онда потпуно усхићење. Као да је балери-
на за све нас савладала природне законе и довела нас 
у неку врсту бестежинског стања… 

Из опуса канадске кореографкиње Мари Шуинар, 
лауреата награде “Јован Ћирилов – за корак даље”, ви-
дели смо фрагменте (Сола и дуети), што није идеална 
прилика да се дубље упустимо у целовит доживљај де-
ла, али нам је, с друге стране, дало могућност да ви-
димо бројне секвенце које представљају чисте бисере 
извођачке уметности! Шуинарова, мада дубоко уко-
рењена у плесу, ствара призоре велике драмске сна-
ге, често карикатуралне и гротескне. Нарочито је за-
нимљиво њено експериментисање са гласом. Било да 
је музички артикулисан, или је у питању шум, смех, 
уздах, глас је проточан, прецизан, истрениран попут 
тела плесача. Посебна пажња посвећена је и визуел-
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ном аспекту, од сугестивних, маштовитих костима до 
поигравања естетиком спектакла и видео уметношћу. 
Један од фрагмената је, на пример, интригантан ви-
део перформанс у коме камера снима, а ми на вели-
ком платну у позадини бине гледамо крупни план ли-
ца извођача који прави гримасе; у другој сцени два 
пара шака које формирају необичне констелације, 
док се нама чини да прсти плешу неку кореографију. 
У оба случаја материјалност људског тела растаче се и 
трансформише у апстрактне слике, док се наша пер-
цепција ломи између реалног и виртуелног света. Из 
обиља надахнутих, духовитих, сугестивних сцена, из-
двојили бисмо још плес са маскама које представљају 
увећане главе различитих старосних доба, где зачудна 
диспропорција између величине и доби тела и главе 
буди многе сензације и асоцијације…

Мало је простора да се у овом приказу осврне-
мо на све представе фестивала, па ћемо поменути још 
само неке карактеристичне приступе. Занимљиви су 
радови два аутора који тело користе за презентацију 
ауторских концепата, а то су Без игре нема раја Шпанца 
Переа Фаура, рад посвећен феномену плеса и Корак 
Амбре Сенаторе, која кроз плес истражује друштве-
но понашање и игре. По чулности и пуноћи израза 
издвојили бисмо италијанску трупу Спелбоунд која 
нам је представила своје Росинијеве увертире. Вели-
ке трупе као што су Холандски театар игре, Дрезден 
Франкфурт компанија игре, Балет X из Филаделфије 
и Батшева ансамбл из Тел Авива, показале су у складу 
са својим реномеом високо умеће и квалитет игре, док 
је ова последња делом Садех21 одушевила београдску 
публику посебном атмосфером и неконвенционално-
шћу плесног језика. Компанија ЕунМе Ахн из Сеула 

приказала је Игру Северне Кореје, необично остварење 
бременито културним референцама које нама није 
лако да у потпуности ишчитамо, али које је визуелно 
свеже и занимљиво, нарочито делови који су инспи-
рисани традиционалном уметношћу.

За крај, не можемо да се мало дуже не задржимо 
на представи Жизела Даде Масило, која би и сама већ 
била довољна да оправда назив овогодишњег издања 
фестивала “Емоције 16 мл концентрат”. Енергија и ха-
ризма младе кореографкиње из Јоханесбурга која иг-
ра и насловну ролу толико је превратничка, да баца у 
други план све остале елементе вредне хвале: ориги-
нални плесни језик, субверзиван концепт, сјајну игру 
ансамбла… Ово је већ четврти подухват деконструк-
ције класичног балета у који се Масилова упустила са 
жељом да ликовима подари дубину и снагу, да преи-
спита психолошке шаблоне, а причи дâ нови колорит и 
замах које црпи из афричког поднебља. Све то заиста и 
бива тако у представи која функционише беспрекорно 
на свим нивоима. Али тиме се не да објаснити магија 
која се деси када девојка ситног, дечачког стаса и об-
ријане главе заплеше енергично, па затим враголасто, 
умиљато, болно, бесно, убилачки… То је ода страсти, 
вртлог бујних и директних емоција, које као да су нес-
тале са ове наше планете, па је дошло мало чудесно 
створење из Јужне Африке да нас на њих подсети. А 
за њом ансамбл који је следи готово у стопу, комби-
нујући афрички бит и бели балет. У Дадином случају 
постаје јасно више него иначе да оно што нас покреће 
док гледамо плес није чисто физички и естетски ас-
пект покрета, већ личности и дух плесача који се у тај 
покрет уливају.
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Ч етири фестивала која су у најбољем светлу дефи-
нисала позоришно пролеће у Србији умногоме 
су показала селекторску униформност у читању 

позоришних остварења у Србији стављених у контекст 
фестивалских опредељења и концепција – стиче се ути-
сак да је чак и тамо где је било могуће, где концепција 
дозвољава, изостала селекторска инвентивност. Пре 
свих ова констатација се односи на до сада потентан 
репертоар фестивала Позоришно пролеће у Шапцу, 
али могуће оправдање свакако је пренапрегнути ра
според манифестација и настојање организатора да 
што раније објаве селекцију. Све у свему свака пред-
става одиграна на овом фестивалу је премијерна, али 
свакако не би било лоше показати мало више селек-
торске инвентивности, храбрости и концепцијске др-
скости како би се избегла понављања поготово оних 
представа чији домет и није баш за фестивале.

“ЂУРАН” ЗА МЛАДОГ КОМЕДИОГРАФА

Дани комедије одржани су 48. пут у Јагодини 
(селектор Небојша Брадић). Овај фестивал јасне кон-
цепције одржао је ниво који је стицао годинама, уз 
услов који поставља текући репертоар – успешна или 
мање успешна продукција у сезони. Генерално, иску-
ство приљежног праћења представа у Србији говори да 
није било правих “хитова” у жанру комедије, те се мо-
же рећи да је селекција у потпуности одговорила ни-
воу овогодишње комедиографске продукције. За бољи 
фестивал мора постојати и снажнија продукција. Зна-
чајно је да Брадић није подлегао некаквом селектор-
ском концепту, него се определио да изабере најбоља 
комедиографска остварења у сезони.

Стручни жири прогласио је за најбољу комедију 
Ноћна стража Федора Шилија у режији Бориса Лије-
шевића (Атеље 212 Београд). Шили спада у ред све 

Пприредио > Милош Латиновић

Четири фестивала, један “Тартиф”
Дани комедије Јагодина; Глумачке свечаности “Миливоје Живановић” Пожаревац; 
Фестивал професионалних позоришта Војводине Зрењанин;  
Позоришно пролеће Шабац
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присутнијих младих драмских стваралаца и његово 
комедиографско дело овом наградом добиће подстрек.

По мишљењу публике најбоља предства је Тенор 
на зајам аутора Кена Лудвига у режији Оливере Ђорђе-
вић коју је извело Народно позориште Сомбор.

Награду “Златни ћуран” за животно дело ове годи-
не добила је истакнута уметница Љиљана Драгутиновић.

ЗНАЧАЈАН ФЕСТИВАЛ  
ГЛУМАЧКИХ ДОСТИГНУЋА

Пожаревац је домаћин глумачких свечаности које 
су уприличене у славу барда нашег глумишта Мили-
воја Живановића. Ове године свечаности су одржане 
24. пут с јасном назнаком да овај фестивал, после из-
весног лутања, постаје све значајнији и респектабил-
нији. Град Пожаревац, мада без професионалног теа-
тра, очито има све услове за организацију значајних 
манифестација, а близина престонице свакако је један 
од потенцијала који би у наредном периоду требало 
користити и у организацији фестивала али и конти-
нуираног позоришног живота у овом граду. Ового-
дишњи селектор Миливоје Млађеновић предложио је 
респектабилан репертоар водећи рачуна о јасно дефи-
нисаном концепту фестивала и задатку жирија (Тања 
Бошковић, Татјана Њежић, др Мирослав Радоњић) да 
“трага” за најбољим глумачким остварењем у изведе-
ним представама.

Стручни жири прогласио је Јелисавету Секу Са-
блић за лауреаткињу 24. глумачких свечаности “Ми-
ливоје Живановић” наградивши је статуом славног гл-
умца за улогу Богданке у представи Врат од стакла 
ауторке Биљане Србљановић, у режији Јагоша Марко-
вића, продукција Југословенског драмског позоришта.

У обазложењу стоји да је Саблићева “софисти-
цирано, слојевито, темељно и вулкански креирала 
Богданку, духовиту, реску и наоко неустрашиву. Сваким 
гестом ове ванредне глумачке креације Секе Саблић, 
између осталог, снажно пулсира распетост човека на 
историјској ветрометини и некад и сад, а страх ме је 

рећи, и у будућности. У заносној позоришној игри, уз 
изванредне колеге, то треба истаћи, Сека Саблић је 
својом Богданком, још једним бисером у својој, кван-
титетом и квалитетом раскошној каријери, изнедрила 
ДНК наших живота, наших судбина, нашег времена, 
и изнова отвара питање какви су то системи закључно 
са овим данашњим, у којима се као велики грех ис-
поставља мало жудње за животом”.

“ТАРТИФ”, ПОСЕБНО ВИЂЕЊЕ

Селектор Слободан Савић концепцијски је јасно 
заокружио Војвођански фстивал професионалних по-
зоришта који је одржан у Зрењанину, одређујући ма-
нифестацији слоган “Позориште у стигматизованом 
друштву”. Дефинишући своју селекцију Савић наво-
ди да је “тенденција стигматизације здравог разума и 
његовог свођења на нулу данас толико видљива да се 
просто не може избећи”, те је позвао шест представа 
које, по његовом мишљењу, у потпуности одговарају 
актуелном тренутку.

Из представе Петријин венац, фото: С. Крстић



> 108



109 >

Из представе Тартиф, фото: Александар Рамадановић



Ноћна стража, фото: Бошко Ђорђевић
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Најбоља представа најстаријег фестивала на на-
шим просторима (69) према мишљењу жирија – Вида 
Огњеновић, Миодраг Табачки и Предраг Момчиловић 
– јесте Тартиф Молијера у режији Игора Вука Торби-
це (копродукција НП Сомбор и СНП Нови Сад) Ново 
виђење овог класичног комада оцењено је као врхунски 
домет, а посебност редитељског и драматуршког читања 
је у његовом измештању не само ка савремености, што 
је нужност, него и према новим карактеролошким осо-
бинама које обележавају оне који користе демагогију 
као јединствено оружје, трансферишу кривицу, црпе 
нашу енергију притискајући тастере слабости или та-
буа. Тартиф је према Торбици “сваког дана са нама”. 

Игор Вук Торбица награђен је и за режију, а Ха-
на Селимовић и Саша Торлаковић добили су награде 
за глумачка остварења што је употпунило тријумф ове 
копродукције на војвођанском фестивалу.

ШАБАЧКЕ ПОЗОРИШНЕ ПРИЧЕ

Од самог старта добро осмишљени фестивал у 
Шапцу ове године имао је своје четврто издање и на 
њему је виђено неколико театарских остварења која 
су већ имала фестивалка одмеравања и потврђивања. 
То се пре свега односи на представе Балкански шпијун 
Душана Ковачевића у режији Тање Мандић Ригонат 
(Народно позориште Београд) и Корешподенција Бо-
рислава Пекића у режији Горчина Стојановића (Зве
здара театар Београд). 

Образлажући селекцију оснивач и селектор Зо-
ран Карајић наводи да је у први план стављен један 
од главних задатака театра: да буде озбиљан крити-
чар друштва и власти. У центру свих представа је ма-
ли човек који би желео да решава велике, чак светске 
и цивилизацијске проблеме, а ипак – како је то писа-

ла Исидора Секулић – “сви завршавају живот поразом 
и заборавом”.

Мора се рећи да је ова накана остварена у пуној 
мери па је селекција оправдала очекивања. Шабац јесте 
изузетно развијена позоришна средина, па је постојање 
овог фестивала само још један у низу значајних кул-
турних догађаја у овом месту и крају. Због тога ваља 
очекивати да ће наредна издања Позоришног пролећа 
бити на још вишем нивоу пошто је очито да фестивал 
има снажну подршку и потенцијал. На самом крају 
треба рећи да је и овај фестивал обележила представа 
Тартиф у режији Игора Вука Торбице (НП Сомбор и 
СНП Нови Сад).

Из представе Корешподенција, фото: Никола Вукелић
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Пише > Радивоје Динуловић 

Сан о новој сцени: ближе  
или даље, након сто година?

Казалиште је свуда и у свему.
Теревсат1)

П рвог априла 1919. Валтер Гропијус је именован за 
директора Високе школе лепих уметности Великог 
војводства Саксоније (Grossherzoglich Sächsische 

Hochschule für bildende Kunst). Тада је, спајањем са Акаде-
мијом примењених уметности (Kunstgewerbeschule), об-
разовног института Музеја примењених уметности Бер-
лин (Unterrichtsanstalt des Kunstgewerbemuseums Berlin) 
основана Државна школа Баухаус (Staatliches Bauhaus) 
у Вајмару. За четрнаест година деловања, ова школа је, 
као “део модерног покрета, али и његов медијатор”2) 
постала најутицајнија образовна институција нашег 
времена, барем када је реч о архитектури и дизајну, 

1) Бранимир Донат (ур.): Совјетска казалишна авангарда, Цекаде, 
Загреб 1985, стр. 98. Први Теревсат, театар револуционарне са-
тире (Теревсаты – театры революционной сатиры), основао је 
Михаил Пустињин (Михаил Пустынин) јануара 1919. у Витеб-
ску, на Западном фронту, с циљем “васпитања широке публике 
помоћу сатире”. Позориште је 1920. пресељено у Москву, а 1922. 
под уметничком управом Мејерхољда фузионисано је са Москов-
ским драмским театром и од тада наставља да делује под називом 
Театар револуције.

2) https://www.bauhaus100.com/thebauhaus/phases/theorigins/, 
приступљено 9. 4. 2019.

односно, разумевању, читању, тумачењу и промишљању 
простора уопште. Годину дана касније, у Москви је ос-
нован совјетски парњак Баухауса – Вхутемас (Высшие 
художественно-технические мастерские), институција 
настала на готово идентичан начин, спајањем Прве и 
Друге државне слободне уметничке радионице, од-
носно, Московске школе сликарства, вајарства и ар-
хитектуре (Московское училище живописи, ваяния и 
зодчества) и Академије примењених уметности Стро-
ганова (Московская Государственная Художественно-
-Промышленная Академия им. С.Г. Строганова). Уз 
свест о значајним разликама, Баухаус и Вхутемас у це-
лини можемо посматрати упоредо, као школе сродне 
по организацији, методима рада и циљевима. Обе су 
почивале на израженој вери у колективно – заједницу 
су чинили наставници (међу њима Шлемер, Кле, Кан-
дински и МохољиНађ, на једној страни, а Родченко, 
Ел Лисицки, Попова, Маљевич, на дугој), чинили су је 
студенти, али и обе групе међусобно. Школе су биле 
посвећене и ширим заједницама – друштвима, онима 
у чијим оквирима су деловале, али и онима којима су 
тежиле, односно, у чијој су изградњи учествовале. За 
нас је најзначаније, међутим, да установимо још јед-
ну кључно важну заједничку линију – уверење да ра
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зличите уметности међу собом, а, затим, уметности, 
технологије и занати, граде јединствен стваралачки и 
едукативни корпус, где свака појединачна вредност 
почива на свести о другим вредностима, и где је теш-
ко (и непотребно) раздвајати процес од исхода, утицај 
од инспирације, имагинацију од истраживања, као и 
стваралачке претпоставке од последица. Везе између 
архитектуре, позоришта, филма, визуелних уметности 
и дизајна овде су сасвим природне, подразумевају се и 
на њима се инсистира, па све ове стваралачке области 
делују у заједничком истраживачком пољу.

Отуд два велика, ако не и највећа пројекта позо-
ришних простора XX века долазе готово непосредно из 
ових школа: студија Тоталног позоришта (Totaltheater) 
Ервина Пискатора и Валтера Гропијуса и пројекат 
Мејерхољдовог позоришта (Театр им. Бс. Мейерхоль-
да) у Москви архитеката Михаила Бархина и Сергеја 
Вахтангова.

Гропијус је 1927. године објавио текст “О модерној 
градњи позоришта, с обзиром на новоградњу Piscator
Bühne у Берлину”3) где се, успостављајући сопствену 
класификацију типова простора позоришне представе, 
он залаже за објекат у ком се “осмишљеном техничком 
опремом омогућује режисеру коришћење перспективне 
позорнице, просценија и округле арене, односно свих 
њих симултано, унутар једне представе”4). Гропијусо-
во решење засновано је на примени сложеног система 
сценске механике, која, путем две независне ротирајуће 
платформе, омогућава све три конфигурације које он 
наводи. Истовремено, идеја о тоталном позоришту од-
носи се и на физички оквир представе, просторне гра-
нице којима су дефинисани не само сцена и позорни-
ца већ и гледалиште. Подстакнут начином на који је 
Пискатор користио филмске пројекције у својим позо-
ришним представама, Гропијус дематеријализује фи-
зичку структуру куће уводећи још тада у архитектуру 

3) Тај текст наводи интегрално Ервин Пискатор у својој књизи Поли-
тичко казалиште, Цекаде, Загреб 1985.

4) Ibid., стр. 94.

ново средство које сматрамо продуктом савремених 
технологија: медијске фасаде, примењене, овде, у енте-
ријеру. Зидови сценскогледалишног простора су, наи-
ме, биоскопска платна иза којих је постављен сложен 
систем пројекционих кабина и уређаја са задатком да 
читав простор амбијентализују, а карактер ентеријера 
учине потпуно ефемерним, стварајући “инструмент 
покретања публике у један технолошки свемир, спо-
собан да говори”5).

С друге стране, Бархин и Вахтангов “претпоставке 
новог театра, унапређене укупним позоришним радом 
Вс. Е. Мејерхољда”6) формулишу у пет тачака: обједи
њавање гледалишног и сценског простора у истој дво-
рани (одсуство сценског лука); аксонометријско опа-
жање радње (амфитеатар); обухватање радње гледао-
цима са три стране (просторни развој на сценистади-
ону); увођење у композицију дворане свих елемената 
за опслуживање представе (кабине глумаца, оркестар, 
технички део); и, приступ на сцену механичком транс-
порту и манифестацијама”7). Овај простор, међутим, 
у архитектонском и амбијенталном смислу сасвим 
је различит од Тоталног позоришта Гропијуса и Пи
скатора. Не само да се Бархин и Вахтангов не одричу 
ам бијенталности и функције архитектонског језика 
грађевине у позоришној представи, они их у великој 
мери и предодређују. То је могуће и оправдано, јер су 
принципи конструктивистичке архитектуре у потпуном 
складу са идејама и приступима савремених сценогра-
фа (Љубов Попове, на пример), и самог Мејерхољда, 
па се овде – барем у намерама, односно, у пројекту – 
успоставља потпуно јединство архитектуре, сценогра-
фије и позоришне игре.

5) Манфредо Тафури и Франческо Далко, Арцхитеттура Цонтем-
поранеа, Елецта Едитрице, Венеција 1976, стр. 149.

6) Бархин и Вахтангов, према Јурију Гњедовском и групи аутора, 
Архи тектура советского театра, Стройиздат, Москва 1986, 
стр. 36.

7) Ibid.
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Овај нас приступ води традицији на први поглед 
сасвим супротној од “позориштамашине”, принципи-
ма које су развијали Жак Копо и Луј Жуве.

Копо, глумац, редитељ, драмски писац и проду-
цент и Жуве, глумац, редитељ, сценограф и технички 
ди ректор, основали су још 1913. у Паризу Позориште 
Вје Коломбје (Théâtre du VieuxColombier) инспириса-
ни традиционалним јапанским Но позориштем, у ко-
ме глумци искључиво својим гласом и покретима, без 
икаквих спољашњих средстава, стварају драмски чин 
и успостављају сценско дејство. Копо и Жуве, сма-
трајући да “одређена архитектура призива, захтијева и 
намеће одређену драмску замисао и стил изведбе који 

јој је примјерен”8), 1919. реконструишу позоришну 
дворану, уклањајући из ње све што су сматрали суви
шним (портални зид, рампу, декоративне елементе...) 
и уводећи залучени степенасти просценијум како би 
нагласили потребу за што непосреднијом, интензив-
ном комуникацијом између извођача и гледалаца. 
Они успостављају и перманентни декор, грађевинску 
(а не сценографску) физичку структуру платоа, степе-
ништа и вертикалних елемената, изливену од бетона, 
која својим обликом није следила ни један конкретан 

8) Žak Kopo, Le Théâtre Populaire, prema Borisu Senkeru, Redateljsko 
kazalište, str. 180.

Оскар Шлемер, Тријадни балет, Баухаус, 1926.
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историјски модел, али је карактером и интенцијама 
била најближа елизабетинском театру. Ова је сценска 
конструкција могла бити истовремено “и јединствена 
и многострука, то јест, могла се симултано подијелити 
на вањску и унутрашњу, горњу и доњу сцену. Била је 
истодобно стална и промјењива, опћенита и посебна, 
неодређена и одређена. Дијелови су јој у свакој пред-
стави или сваком призору исте представе означени (ре-
семантизирани) својом функцијом, а не изгледом”9). 

На који начин мислимо и стварамо данас, читав 
век касније, у односу на ове сасвим различите, па ипак 
сродне идеје о новом позоришту у ком ће се драма и 
позорница поново срести, и тај сусрет неће бити само 
“идеал, само као нешто би требало остварити, али није 
могуће”10)? Другим речима, да ли смо научили нешто 
од пионира прве авангарде, у архитектури позоришта?

Ако је судити по дометима архитектуре великих 
позоришта, оних чији су аутори глобалне архитектон-
ске звезде (Starchitects), чини се да нисмо. Готово да 
нема значајних грађевина (у смислу вредновања ар-
хитектуре) намењених позоришту, а изграђене су сто-
тине и хиљаде. И када је реч о најуспешнијим објек-
тима њихова вредност исказује се пре свега у односу 
према урбанитету (Позориште “Карло Феличе” у Ђе-
нови, Алда Росија), меморабилности (Сиднејска опе-
ра, Јорна Утзона), третману јавног простора (Опера 
у Ослу, групе Снохета), или јавности простора позо-
ришта (Национално позориште у Лондону, Дениса 
Лаздана), кроз спектакуларност (Харис театар у Чи-
кагу, Френка Герија) или поетизацију форме (Опера у 
Лиону, Жана Нувела). По правилу, у овим пројектима 
концепт сценскогледалишних простора није главна 
истраживачка тема, а, ако и јесте – онда не за Стар-
хитекте, већ за једну сасвим другачију групу ствара-
лаца – позоришне консултанте (Фестивалска опера у 
Гланборну, на пример, архитекте Мајкла Хопкинса и 

9) Ibid.

10) Ђерђ Лукач, Историја развоја модерне драме, Нолит, Београд 1978, 
стр. 59. (прво издање: Kisfaludy Társaság, Будимпешта, 1911).

главног консултанта Ијана Мекинтоша). То значи да 
се у савременој продукцији великих позоришних кућа 
архитекти начелно одричу одговорности за карактер, 
потенцијал и дејство простора игре, ослањајући се на 
традиционалне концепте, или на нове технологије. У 
свему томе интереси великих компанија, произвођача 
и испоручилаца сценских техничких система, никако 
нису на последњем месту.

Јасно је да су технологије увек биле покретач 
промена у позоришту, а посебно у односу на позори
шни простор. О томе импресивно говори реконструк-
ција биоскопа “Универзум” у Берлину, изграђеног по 
пројекту Ерика Менделсона 1929. године, који су за 
потребе берлинског позоришта Schaubühne am Lehniner 
Platz од 1975. до 1981. реконструисали Клаус Вевер и 
Јирген Савадес, “достижући, у концепцијском смислу, 
граничну вредност функције простора и могуће упот-
ребе сценске технике и технологије у савременом по-
зоришту”11). У овој кући, коју видим као савремену ре-
ализацију идеја Гропијуса и Пискатора, али, истовре-
мено – ма колико то парадоксално звучало – и Копоа 
и Жувеа, простор и догађај су у сталном дијалогу, ар-
хитектонски језик је чист, јасан и снажан, док конфи-
гурација сценскогледалишног простора постаје тема 
сценографије и режије сваке појединачне представе.

На другој страни су реконструкције, реутили-
зације и адаптације простора и објеката различитих 
намена, за позориште. У начелу, овде је реч о малим 
позориштима, која, најчешће, настају на основу кон-
кретних ауторских потреба за позоришним просто-
ром или потреба локалних заједница за позориштем. 
Из различитих разлога, ови подухвати испостављају се 
неупоредиво успешнијима, попут Teat(r)o Oficina у Сао 
Паулу (Лина Бо Барди и Марсело Сузуки, 1983), или 
Бруковог позоришта Bouffes du Nord у Паризу, (Жан Гиј 
Лека, 1974), па и Лекаовог Картонског позоришта за 
Сценофест, на Прашком квадријеналу 2007. 

11) Радивоје Динуловић, Архитектура позоришта XX века, Клио, Бе-
оград 2009, стр. 122.



Валтер Гропијус, Тотално позориште



> 118

Прашки квадријенале је, без сумње, референтна 
раван за посматрање и вредновање промена које су се 
догађале у позоришној архитектури, али и промена у 
посматрању и вредновању улоге архитектуре у позо-
ришној представи и позоришту уопште. Пуне четири 
деценије, од оснивања 1967, Квадријенале је имало 
поднаслов International Exhibition of Stage Design and 
Theatre Architecture, а изложени пројекти селектова-
ни су у оквирима националних наступа. Архитектон-
ска секција је, у начелу, представљала рефлексију та-
да веома утицајне и угледне Комисије за архитектуру 
OISTATа12), чији су чланови, попут Тима Фостера, Кло-
да Пајара, Јурија Гњедовског или Виктора Јацкијеви-
ча били пројектанти најзначајнијих позоришних кућа. 
Дванеасти Квадријенале, међутим, 2011. мења назив у 
Prague Quadrennial of Performance Design and Space, го-
тово сасвим се одваја од OISTATа (до тада сталног са-
организатора Квадријенала), а Архитектонска секција 
(Architectural section), има посебног кустоса – Дориту 
Хану, која креира концепт и дизајн изложбе у амбијен-
талном (а не галеријском) простору цркве Свете Ане. 
Истовремено, Орен Сагив реализује ауторски пројект 
Архитектура на раскршћу (Architecture of the Intersection 
Project), у јавном простору, на тргу иза Народног позо-
ришта, који постаје место изузетно занимљивих сцен-
ских догађаја и, у великој мери, оставља у сенци глав-
ни програм Квадријенала. У следећем издању, 2015. 
године, кустоски пројекат Сержа ван Аркса Performing 
Space or Ephemeral Section of Architecture не успева, па 
није ни реализован. У такмичарским категоријама, ис-
товремено, архитектури су посвећене две тематске це-
лине: Performance Architecture (награђена је Словачка, 
за просторну инсталацију Reflection of an Image, аутора 
Милана Чорбе) и Use of Space for Performance (награђе-
на је Хрватска, за ауторски пројекат Intangible). Фокус 
Квадријенала се, дакле, померао од монументалних 

12) OISTAT је међународна асоцијација за сценографију, позоришну ар-
хитектуру и технологију (Organisation Internationale des Scénographes, 
Techniciens at Architectes de Théâtre).

(по величини и значају) позоришних грађевина Ни-
мајера, Грајнера, Ајзенора, Ансимова или Јанагиса-
ве, преко алтернативних простора попут позоришта 
Спрала у Прагу, или Уметничког позоришта “Каролос 
Коун” у Атини, све до концептуалних уметничких ин-
сталација. Ове, 2019. године, секција Performance Space 
Architecture Exhibition поново има кустосе, Јана Клоса 
и Матеја Чинчеру, који желе да изложе “широку скалу 
могућих исхода позоришне архитектуре, од изабра-
них или трансформисаних простора, до великих на-
ционалних пројеката, али и привремених структура у 
јавном простору, а посебно оних радова који укључују 
или повезују области у којима ствараоци простора не 
морају нужно бити архитекти. Савремене представе 
одигравају се у многим просторима ван конвенцио-
налних позоришта, који могу бити једнако узбудљиви 
и вредни попут оних у традиционалним вишенамен
ским објектима културе које стварају искључиво ар-
хитектонске компаније”13).

Шта је, дакле, дала архитектура савременом по-
зоришту, у последњих сто година? Не много, чак ни 
на плану идеја. Истовремено, савремена архитектура 
постала је више него театрална – при томе, овај појам 
не наводим са било каквом иронијом. Невоља је само 
у томе што театралност има многа и различита зна-
чења, која није тако лако ни схватити, а ни применити. 
Савремена архитектура, наиме, постала је појавно, а не 
суштински театрална. То значи да од позоришта, осим 
изузетно, није преузета драматургија (Јеврејски музеј 
у Берлину, Данијела Либескинда), па ни сценски начин 
мишљења (Teatro del mondo у Венецији, Алда Росија), 
већ сценска, спектакуларна и декоративна средства и 
форме. Наравно, логика и механизми друштва спек-
такла у коме већ дуго живимо, томе су дали велики 
подстицај и подршку.

13) https://www.pq.cz/2018/03/22/performancespacearchitecture
exhibition/, приступљено 9. 4. 2019.
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Пишу > Јелена Вукмановић и Луна Шаламон 

Путовање седам гласника

П риповетка Седам гласника Дина Буцатија, једног 
од најистакнутијих књижевника италијанске мо-
дерне, била је предложак за уметнички рад који 

је, под истим називом, изведен у Сценској лаборато-
рији “Борислав Гвојић” (СценЛаб). Седам студенткиња 
мастер студија1), различитих година, уметничких ис-
кустава, личних и професионалних историја, бавило 
се испитивањем граница између извођачких и визу-
елних уметности, архитектуре и нових медија. Ком-
плексним спајањем и прожимањем различитих ства-
ралачких средстава и форми, просторних, ликовних, 
музичких и драмских, настало је заједничко уметнич-
ко дело сценског дизајна. Наше схватање појма сцен-
ски дизајн блиско је дефиницији Марине Радуљ која 

1) Ауторке рада Седам гласника који је настао у оквиру синтезног 
пројекта, на мастер уметничким студијама Сценске архитектуре 
и дизајна Факулета техничких наука Универзитета у Новом Саду 
су Анђа Брстина, Зоја Ердељан, Маја Ивановић, Милица Мирко-
вић, Мирјана Рис, Луна Шаламон и Јелена Вукмановић. Изведен 
је 8. фебруара 2019. под менторством Татјане Дадић Динуловић, 
Даниеле Димитровске и Владимира Илића.

га одређује као “опросторење приче”, као уметничку 
праксу и образовни модел који “осваја простор између 
дисциплина и уводи тријаду просторпричарадња или 
извођење”2). Кроз овај пројекат разматрале смо однос 
драматургије приче и драматургије простора, као и 
однос извођача и уметничког дела, а у контексту при-
суства, позиције и улоге публике. Рад нас је довео до 
питања да ли граница између позоришне црне кутије 
и галеријске беле коцке још увек постоји и, ако постоји, 
када и како она нестаје? 

Драматургија приче, као и драматургија просто-
ра чиниле су основу за истраживање структуре, ритма, 
тока радње и динамике догађаја изведеног у СценЛабу, 
у приземљу Факултета техничких наука. Рад је осми
шљен и реализован као једновечерњи догађај у специ-
фичном простору СценЛаба који истовремено има ка-
рактеристике позоришне црне кутије, испуњене сцен-
ском техничком опремом, као и галеријског простора 

2) М. Радуљ према Т. Дадић Динуловић: Сценски дизајн као умет-
ност, Клио, Београд 2017, стр. 70–71.
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који два транспарента зида одвајају од хола факултета, 
иначе, у овом раду, укљученог у активан простор по-
ставке односно извођења – то јест догађаја. Простор у 
коме је реализован уметнички рад Седам гласника је 
мултифункционалан: то је учионица, простор за рад 
студената, за креативне радионице, као и за различи-
те јавне догађаје. Карактер овог простора релативизује 
границе између позоришног и галеријског рада, па је 
перформативна инсталација за нас представљала нај-

тачнији начин да се “опростори прича без ограничења 
на средства и медије.”3)

Реконструкција осмогодишњег путовања Прин-
ца, главног лика приповетке Седам гласника, која је, 
након анализе текста, представљала прву фазу нашег 
заједничког рада, пренета је, кроз низ стваралачких 

3) М. Радуљ: 4,5 Д БА(О)СНА: амбијентални сценски догађај, доктор-
ски уметнички рад на Групи за сценски дизајн, Универзитет умет-
ности у Београду, Београд 2011, стр. 7

Извођење рада Седам гласника, Сценска лабораторија “Борислав Гвојић”, (ФТН, фебруар 2019), фото: Александра Пештерац
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поступака, у простор Лабораторије. И тај простор био 
је предмет проучавања, па је, у споју простора и приче, 
настало седам перформативих инсталација, поставље-
них на седам покретних платформи задатих димензија. 
Свака од нас седам истраживала је географски једну 
претпостављену деоницу Принчевог путовања, одређе-
ну трајањем пута – од једне до три године. Путања коју 
смо замислиле почињала је у Скандинавији, тачније, 
на југу Норвешке, и развијала се даље, преко земаља 

Централне, Западне Европе и Балкана, западне и ис-
точне обале Африке, Блиског истока, Индије, Кине, 
Јапана, све до најисточније тачке Русије. Емотивна и 
психолошка стања Принца која су се кроз путовање и 
у протоку времена драматично мењала, била су нам 
посебно важна тема. Спознаје и искуства које је сти-
цао отварали су нова питања, наводили њега, а и нас 
да преиспитујемо већ донете одлуке. Тај процес који 
смо назвале “унутрашње путовање Принца”, донео нам 

Извођење рада Седам гласника, Сценска лабораторија “Борислав Гвојић”, (ФТН, фебруар 2019), фото: Александра Пештерац
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је представу Принчевог емотивног света и полазну ра-
ван за успостављање поизиција и међусобних односа 
инсталација у простору. 

До односа према простору излагања, односно, из-
вођења, дошле смо путем драмских и ликовних вежби, 
студија и питања на која смо одговарале интуитивно, из 
личне перспективе. Проучавале смо покрете принче-
вог тела у датим тренуцима сваке појединачне деонице 
путовања, да бисмо га сместиле у имагинарни простор, 
али конкретно, географски одређен. Место на ком се 
налазио било је у блиској вези са Принчевим тренут-
ним осећањем. На исти начин, место које је свака од 
нас у простору налазила, као и релације са местима 
других, говорила су о нашим међусобним односима, 
као и о односу према целини. Физичким повезивањем 
тих места најзад смо материјализовале путању, осми-
слиле драматургију кретања кроз простор и спојиле 
радњу приповетке с нашим радовима. 

Драматургију поставке посматрамо као везу из-
међу приче, простора, извођача, инсталација и пуб-
лике. Спој драмских и сценских вежби са излагачким 
карактером простора довео је до стварања новог окру-
жења, заснованог на сценском начину мишљења. Тако 
је изграђена сложена, четворострука веза између ра-
дова, ауторки, простора и публике која је добила мо-
гућност да постане учесник. Како каже Содја Лоткер 
публика добија могућност да постане учесник – “непо-
средни, физичким уласком у простор дела, кретањем 
кроз простор или реакцијом на дело, или – посредни, 
што подразумева менталну активност, осећајну, емо-
ционалну или интелектуалну.”4)

Поред појединачног позиционирања наших седам 
перформативних инсталација, било нам је значајно да 
прикажемо њихову целину, утемељену у Буцатијевом 
тексту, као и хронологију саме приче, односно, ток 
принчевог путовања. Да бисмо истакле ту целину, на 
самом почетку смо свих седам радова поставиле у низ 

4) С. Лоткер према: Т. Дадић Динуловић, Op. cit., стр. 77.

и објединиле их заједничким звуком, који је обухва-
тао све звучне елементе појединачних радова. У том, 
заједничком, пулсирајућем звуку доминантна је била 
тема четири основна природна елемента: воде, ваз-
духа, земље и ватре. Затим смо, хронолошким редом, 
раздвајале и позиционирале радове у просторне тачке 
чији смо положај одредиле уз помоћ драмских и ли-
ковних вежби. Дизајн светла и звука посматрале смо 
као органски део драматуршке целине. 

У уводном делу догађаја видљив је неосветљен 
простор, зато што прича почиње из мрака. Наше сећање, 
материјализовано у перформативним инсталацијама 
било је довољно; ми нисмо биле извођачице, биле смо 
присутне, али не као активне учеснице. Радови су са-
ми по себи и у интеракцији са публиком били извођа-
чи. Кроз две стране стакленог зида публика је могла 
да сагледа и посматра издвајање инсталација из низа, 
њихово постављање на одређене тачке, промену свет-
ла, то јест, појединачно хронолошко осветљавање, као 
и да наслути заједнички звук. Разграничењем простора 
гледалишта од простора излагања и извођења изграђе-
на је заинтересованост публике, док се унутрашњи ор-
ганизам мењао уз светло и звук. Из полумрака је прво 
осветљена инсталација за прву годину путовања, те за 
другу, и тако редом до последње, након чега су врата 
отворена и публика је могла да уђе у простор извођења. 
Истовремено, уводни, заједнички звук прешао је у поје-
диначне звуке инсталација, који ипак нису остали изо-
ловани једни од других. Дошло је до мешања звукова из 
појединачних извора и њихових преклапања, и тако је 
настала нова звучна целина, комплексан амбијентал-
ни звук са појединачним дескриптивним елементима.

Екстерно позиционираном посматрачу дат је пре-
досећај који се, након постављања и осветљавања радо-
ва, могао продубити уласком у сам изложбени простор. 
Сам почетак догађаја било је потребно изоловати, ка-
ко би сви посматрачи у публици могли једнако да са-
гледају уметничке инсталације и буду уведени у наше 
приче. Мета Хочевар у књизи Простори игре говори о 



123 >

Извођење рада Седам гласника, Сценска лабораторија “Борислав Гвојић”, (ФТН, фебруар 2019), фото: Александра Пештерац



> 124

граничном простору или међупростору, истовремено 
установљавајући однос према четвртом зиду простора 
игре и четвртом зиду простора гледања. Она овакво ок-
ружење објашњава као простор “ни споља, ни унутра. 
Негде између, напољу или унутра на истом месту, а 
можда истовремено напољу и унутра… На рубу. На 
улазу. На излазу… Руб или гранични простор је на из-
вестан начин увек пун напетости, он је онај који изази-
ва, онај који не допушта помирење, агресиван је, пун 
енергије, очекивања и снаге.”5) Границе су посредне, 
јер покрећу доживљај и потребне су да би се покре-
нула машта. “У односу на разматрање области сцен
ског дизајна, граничне просторе можемо да одредимо 
као простор граничног стања свести, тј. простор који 
подржава, прати или генерише неко гранично стање 
имагинације.”6)

Цео процес осмишљавања поставке и догађаја 
био је непрекидно покретање имагинације кроз им-
пулсе и путоказе који су нам отварали нове начине са-
гледавања исте полазне приче кроз различите методе. 
Сценски дизајн уводи различита тумачења простора, 
повезује драматургију приче и простора. Комплексан 
је појам, који обухвата мноштво дефиниција, у зави
сности из ког аспекта се сагледава. “У времену у којем 
смо преокупирани сликама, вриједност приче и при-
чања приче чини се кључном за будућност. Исприча-
ти причу значи макар на тренутак успоставити неку 
невидљиву структуру, везе које помажу у разумевању 
бивања, постојања, мене, тебе, њих, овог простора или 
времена.”7)

У каталогу, креираном тако да омогући гледао-
цима нови увид у радове, њихово читање и тумачење, 
представљен је целокупан процес, сагледив кроз раз-
личита изражајна средства и форме. Истраживале 
смо текст Дина Буцатија кроз географске и времен-

5) М. Хочевар: Простори игре, ЈДП, Београд, 2003, стр. 56

6) Т. Дадић Динуловић, Op. cit., стр. 88.

7) М. Радуљ, Op. cit., стр. 7–8.

ске одреднице, природне елементе и појаве, културе 
и националности људи који живе на тим географским 
подручјима, емотивна стања Принца, као и своје ли-
чне приче. Каталог је саставни део изложбе и кључна 
је веза између радова и публике, још пре самог почет-
ка догађаја. 

Ми смо ушле у процес испитивања граница, као 
што је Принц у приповеци Седам гласника кренуо на 
пут да истражи границе краљевства свога оца. После 
осам година путовања, учења, преиспитивања и ана-
лизирања, дошао је до закључка да такве границе не 
постоје. Бавећи се овим текстом кроз драматургију 
приче и простора, наш закључак је сличан Принчевом. 
Ако граница између позоришта и перформативне ин-
сталације постоји, онда је она врло танка, флуидна, у 
процесу је преплитања и на путу да ишчезне. Границе 
престају да постоје онда када то простор омогући и ка-
да се опростори прича без ограничења на средства и 
медије, што је био случај у нашем раду Седам гласника.

Данас је тешко одредити се једнозначно према 
стваралачким дисциплинама, па и према просторима 
излагања и (или) извођења, јер ни они нису више јед-
нозначни. То су гранични, “активни, динамични, не-
уједначени и нестални простори, који настају у синер-
гији конкретног реалног просторног оквира, конкретног 
уметничког догађаја који се у њему одвија и способ-
ности посматрача да осети, препозна и искористи све 
релације које настају у датом просторновременском 
оквиру зарад доживљаја уметничке визије.”8)

8) М. Зековић: Ефемерна архитектура у функцији формирања гра-
ничног простора уметности, докторска дисетрација, Департман 
за архитектуру, ФТН, Нови Сад, 2015, стр. 37.
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Док искуство пријелаза у којему пут јест циљ 
означавам као естетско, искуства пријела-
за која представљају пут ка неком “другом” 
циљу означавам као неестетска искуства.

Е. ФишерЛихте

Књига Савремено позориште: Естетско искуство и 
преступничке праксе (објављена у едицији “Екс-
позиција”, Стеријино позорје 2018), аутора Влат-

ка Илића је значајно теоријско штиво за разумевање 
и прихватање естетских узуса у позоришним пракса-
ма које не робују уобичајеним/ устаљеним/ традицио-
налним/ доминантним театарским правцима. Илић је 
овој, релативно честој теми, у свом делу дао посебно 
осенчење које је стечено не само теоријским промиш-
љањем него и активним уметничкоистраживачким, 
практичним радом у позоришту. Његове режије (Сам 
крај света, Мало позориште “Душко Радовић” Бео-
град; Ана Франк, НП “Стерија”, Вршац) и заједнички 
пројекти (с Војиславом Клачаром у Србији и Немач-
кој) значајно су допринели кристализацији и јасноћи 
ауторових ставова на задату тему која већ деценијама 
узбуђује, одбија и привлачи позоришни свет.

Влатко Илић своју анализу започиње теоријом 
о кризи/крају позоришта, подразумевајући под тим 
слабљење доминације једног модела стварања и опажања 
уметничког театра, што се у одређеном смислу мо-
же дефинисати и као условност/нужност због делања 
грубих фактора актуелног економског поретка. Доми-
нација профита, тврди Илић, евидентна је те се, след-
ствено томе, и свака активност своди на исто. Наравно 
и експлицитност и конкурентност других медија тезу 
о кризи театра продубљују и чине је важном у позо-
ришној теорији. Прихватајући ова одређења Илић на-
води обиље примера, од театарских исказа site specific 
театра, преко тешко дефинишућих интерактивних ре-
жија Шлингензифа, те представа АпсАрт центра, до 
перформанса Криса Бурдена или француске уметни-

Пише > Милош Латиновић

Естетска моћ преступа

Влатко Илић
САВРЕМЕНО ПОЗОРИШТЕ: 
ЕСТЕТСКО ИСКУСТВО И ПРЕСТУПНИЧКЕ ПРАКСЕ
Стеријино позорје, Нови Сад 2018.
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це Орлан, чија театарска пракса подразумева и опе-
ративне захвате на сопственом телу.

У контексту наведеног (мада је много занимљи-
вих/битних примера остало међу корицама књиге) ау-
тор недвосмислено конкретизује и констатује естетску 
вредност у театарском новуму, те преступничке праксе 
подразумева као уметнички валидне с обзиром да бе-
скрајно поље уметности (контаминирано и угрожено 
идеолошким поретком, друштвеним контекстом, по-
литиком и медијима) генерише доживљаје другачије од 
оних условљених доминантном идеологијом. Јер, наво-
ди Илић, савремено позориште се догађа, чак и уколико 
повесни процеси нису још увек довели до тога да у пот-
пуности разумемо силе које га обликују. 

Књига је подељена у пет целина и написана је 
занимљивим језиком који доприноси разумљивости 
и, верујем, популарности овог дела у контексту ши-
ре читалачке публике, а низ примера садржаних у 
динамички јасно структуираним областима не само 
да омогућавају проверљивост ауторових ставова него 
говоре и о великом гледалачком искуству, што књизи 
Влатка Илића даје ноту динамичног и, за читање, за-
нимљивог штива.

Пише > Жељко Јовановић

Приближавање себи

В ећ сам наслов Пут извођача: од Ја ка Сопству 
Тине Перић сугерише да је реч о необичној и, 
како каже рецензент др Иван Меденица, књизи 

ретке интердисциплинарне тематике. Истраживање у 
овој студији односи се на само “збивање” унутар гл-
умца, на сам процес током припреме и рада на улози. 
На његову свест, самосвест, психу, интелект, осећање 
ствари, света, доживљај текста, колега, разумевање и 
успостављање лика.

Ово истраживање тим је необичније и значајније 
јер се бави анализом процеса кроз који глумац про-
лази бавећи се улогом односно њеним, колоквијал-
но говорећи, савладавањем. Ауторка читаоца уводи 
у материју дефинишући најпре значење и саму упо-
требу речи Ја и Сопство. Значење Ја схваћено је као 
“сопствена граница глумчевог Ја као физичког бића”, 
као субјект искуства у коме је, и то је други пол овог 
истраживања, Сопство. 

Термин Сопство означава “субјекат који надила-
зи Ја” и оно се “квалификује искуством тоталитета и 
дубоког јединства, како унутар појединца тако и у ње-
говом окружењу”. Поступак тог, како га ауторка зове, 
привременог удаљавања од Ја, постепен је и заправо 
је тајна линија и неистражена нит којом се ова студија 
бави. Како изгледа пут од несвесног ја, овде замишља-
мо глумца пред драмским текстом и неки лик који је 
пред њим, и процес који је потребно прећи до конач-
ног циља, до “универзалног у човеку”.

Ауторка се потом усмерава на истраживање тог 
процеса бавећи се најпре његовим “трансформативним 
потенцијалом” који подразумева спајање изгубљених 
делова у целину, затим следи “играње себе”, флуидно 
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Тина Перић
ПУТ ИЗВОЂАЧА: Од Ја ка Сопству
Стеријино позорје, Нови Сад 2018.

јединство које све заједно води према “лиминалном и 
тоталном искуству”, односно процес од тренутка “кад 
се упали прва свећица” до “прелажења прагова”. Сле-
дећи корак тог растакања појединачног на путу пре-
ма општем, како је, поред осталог, могуће разумети 

процес о коме је овде реч, јесте удаљавање од себе или 
приближавање себи.

У одељку Принципи и технике, испитује се однос 
свести и свесности, преображај и такозвано прелажење 
границе. Све то води ка главном циљу који се зове улога 
и лик, ка процесу у коме долазе до изражаја контрола 
и дистанца, емоције, занат и занатско контролисање 
емоција, као и ефекти и ризици психолошке иденти-
фикације, неминовног отклона и, наравно, могућност 
магијске идентификације. 

Следећи Шекнерова достигнућа Тина Перић у 
овој студији истражује када и како постоји глумац. Ис-
тражујући пут и распон од Ја ка Сопству, она закључује 
да “глумци постоје на пољу двоструке негације. Они ни-
су оно што јесу, али нису ни лик који представљају. По-
зоришна представа се одвија између ‚Не ја и не не ја‘“. 

Ако је дозвољено приметити, без обзира што циљ 
ове студије није обухватање неке друге равни од про-
цеса о коме је реч – од Ја ка Сопству – јесте то да се 
можда можемо запитати шта се збива са талентом.
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О д свих облика фасцинираности позориштем и 
његових бројних појава, најнезахвалнији, али 
истовремено и најодговорнији ангажман јесте 

бити његов хроничар. То значи не само посматрати, 
памтити и бележити, него у дугом, несталном и дина-
мичном животу театра – по правилу је саздан од са-
мих промена – очувати бистрину расуђивања, задржа-
ти интегритет праведног и промишљеног критичара, а 
бити прихватљив и веродостојан многима који су у ње-
говом стварању учествовали и од којих се многи неће 
сагласити ни са поретком ствари, нити са сенком коју 
позориште оставља у времену из перспективе хрони-
чара. Стога и Роналд Харвуд у уводу своје Историје 
позоришта самоиронично поставља питање душевног 
здравља оног који се таквом послу приклонио. Моно-
графија Мисија достојна поштовања: Народно позо-
риште Ниш, 1988–2017. у издању нишког Народног 
позоришта, обележила је почетак овогодишњег кул-
турног и позоришног живота у Нишу.

Реч је о амбициозном списатељском подухвату 
Слободана Крстића (1947), позоришног критичара и 
публицисте, који дуже од четири деценије прати и ко-
ментарише позоришни живот на југу Србије, претеж-
но у Нишу, као и разнородан фестивалски програм 
диљем суседних региона. Настајала током последње 
две деценије истраживачког и критичарског рада ау-
тора, монографија на 740 страна текста и фотографија 
доноси вредан и систематичан преглед репертоарских, 
али и бочних дешавања која су обележила позоришни 
живот на овим просторима, уз настојање да се проко-
ментаришу најважнији али и најосетљивији тренуци 
у којима је театар доживљавао своје успоне и падове. 
Монографија је конципирана као хронолошки запис 
свега што је из сезоне у сезону пратило текућу продук-
цију Народног позоришта у Нишу, узимајући у обзир 
и сва доступна критичка реаговања, као и друштвену 
улогу коју су поједине представе оствариле у датом 
тренутку. Монографија посебно истиче успехе, на-
граде – глумачке и колективне – гостовања редитеља, 

Пише > Дејан Петковић

Поглед унатраг  
достојан поштовања

Мисија достојна поштовања:  
НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ НИШ, 1988–2017.
Народно позориште Ниш, Ниш 2019.
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глумаца и многобројних других позоришних делатни-
ка. Због обиља материјала и детаљне театарске фак-
тографије, ауторски индекс садржи више од стотину 
имена, и исто толико евидентираних појединачних 
позори шних пројеката од којих је сваком посвећена 
пажња – коментар или критички осврт.

Историја нишког позоришта коју Слободан Кр-
стић препоручује, само је једна од безброј могућих ин-
терпретација трајања ове важне институције културе у 
временском захвату од скоро три деценије. Да изазов 
буде већи, а посао хроничара одговорнији и комплек
снији, назначени период у животу Позоришта предста-
вља мапу на којој су спојене можда и најосетљивије 
тачке у његовој 132 године дугој историјској мисији. 
Монографијом обухваћен период означава фазу тегоб-
них промена и непрекидних напора да се позориште 
уведе у зону стабилне продукције и услова у који-
ма уметнички капацитети долазе до пуног изражаја. 
Обимна и исцрпна, монографија Слободана Крстића, 
дугогодишњег критичара нишких “Народних нови-
на”, који је већ деценијама неуморан у тражењу број-
них одговора на различите изазове театра и његових 
двојника, показује да је у преломним, и у тренуцима 
на известан начин пресудним за живот једног града, 
позориште постајало готово насушна потреба, место 
прихватања, укрштања, а потом и разрешења многих 
друштвених и индивидуалних конфликата, истинско 
раскршће судбина, разноврсних уметничких биогра-
фија, необичних подухвата, у којима се путовало од 
заљубљеничких извођачких прегнућа, па до заумних 
исказивања вечне човекове драме и његовог места у 
вихору историје.

Критичару Крстићу не промиче судбина предста-
ве ни када је она саздана само на сензибилитету глу-
маца, као што му не промичу ни потресни друштвени 

догађаји, на чијој позадини рука позоришног редитеља 
оставља дубок али несталан, покаткад и краткотрајни 
траг. У значајној мери Крстић задржава неопходност 
критичке дистанце и закључке доноси уз обиље аргу-
мената, сагледавајући позоришни чин у контексту ши-
рих уметничких и друштвених оквира. Када је обузет 
импресионистичким усхићењем, у којем му понекад 
недостаје јасна перспектива, он напослетку остаје ка-
дар да своди резултате по најважнијем позоришном 
критеријуму – сензибилитету аплауза. Упркос повре-
меним колебањима (па и непрецизностима) у појмов-
ном апарату и театролошкој терминологији, аутор 
ипак између редова успева да вешто провуче свој по-
глед на сценско дело и смелу претпоставку о његовом 
будућем животу и трајању. Он нема предрасуда пре-
ма новим ауторима и извођачима, као што не зазире 
ни од афирмативног апострофирања свих иновација 
које су проговориле аутентичним језиком и током ду-
жег времена успеле да задрже пажњу публике. Крстић 
не одваја живот позоришта од његових управничких 
криза, као што се не либи да дискретно означи прота-
гонисте који позориште нису хтели, могли или умели 
да разумеју, али су о њему и у његово име одлучивали.

Ова богата и свеобухватна хронологија позориш-
ног живота Слободана Крстића појављује се у тренут-
ку оснивања првог нишког међународног позоришног 
фестивала Театар на раскршћу. Монографија Мисија 
достојна поштовања: Народно позориште Ниш, 1988–
2017, као својеврсно раскршће позоришних путева 
на којима се последње три деценије срећу, окупљају 
и размењују своје непоновљиво искуство бројни по-
зоришни ствараоци, уз разнородне пројекте који ће 
тек обележити текућу годину, несумњиво се већ сада 
препоручује као један од културних догађаја сезоне.



Н О В A  Д Р А М A

ЂОРЂЕ  
КОСИЋ



Ч А С О П И С  З А  П О З О Р И Ш Н У  У М Е Т Н О С Т
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Р ођен 1996. у Београду. Завршио друштвенојезички смер Че
твртe београдске гимназије. Тренутно похађа четврту годину 
студија драматургије на Факултету драмских уметности. До-

битник награде “Јосип Кулунџић” Катедре за драматургију ФДУ за 
остварен изузетан успех у области позоришта, радија, филма, те-
левизије или критике. Радио на позоришним представама Пошто 
гвожђе (ФДУ, Атеље 212 – драматург и писац оригиналних сонго-
ва), Шкловски: Енергија заблуде (Хартефакт фондација – асистент 
режије и драматургије), Реално, што да не? (УК “Вук Караџић” – 
адаптација текста), Пентхаус: Обичан човек (СОКОЈ, СКЦ, Универ-
зитет уметности у Београду – драматург), 35 калорија без шећера 
(Студио Центар, Дом oмладине – драматизација).

ЂОРЂЕ КОСИЋ
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Ђорђе Косић

Сада није јули

ЛИЦА: 

ОН (20)
ОНА (20)
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 Радња се дешава на острву и на путу до острва. Све 
време, чак и када се радња дешава унутра, осим у 
тренутку када је посебно наглашено да је другачијe, 
сија немилосрдно, летње, подневно сунце.

ПРОЛОГ

 Ескапизам: бег од живота, тражење смирења; спаша-
вање од одговорности, бег од стварности; одлазак до 
неких имагинарних поднебља, звезданог неба и сунча-
них отока.

Маријан Матковић

ОН: Вијоре заставе. Гледам их и мислим: ја сам на остр-
ву. Око мене је само вода.

 Врло лако бих могао замислити да сам у некој пот-
пуно далекој земљи. А није. Није врло далека.

 Бели мермер. Сунце.
 Два дечака: Сарго. Сарго. Шта мислиш оћемо играт 

данас?
 – Оћемо.
 Пролази родитељ, носи наочаре за сунце, гура ко-

лица са дететом. То је море. То је застава. А то је 
човек.

 Изгледа да мисли на мене.
 Слушамо га задивљено и дете и ја.
 Тај човек уме назвати ствари правим именом.
 Заставе. Море. Дете.
 Прво: Назвати ствари правим именом. Не звучи 

тешко. Али да бисте нешто именовали, морате пр-
во помислити, а да бисте прво помислили, морате 
престати да се усеравате у гаће од онога што вас 
тамо можда чека.

 Прво: Ескапизам. 
 Дуго сам мислио да ескапизам подразумева бити 

негде другде, замислити неки други предео, дру-

ге догађаје, друге људе. У ствари је за ескапизам 
довољна једна ствар: негација. Гледати у лице оно 
што вам се дешава и тражити угао из ког ћете што 
лошије видети. 

 Као када у полумраку собе, као дете, угледате сто-
лицу на којој су ствари, и видите човека.

 Врло је лако, само понављајте у себи: сада није.
 Сада није крај месеца и време да платим рачуне. 

Сада није време да се извиним. Сада није време да 
се опростим.

 Врло је лако, само понављајте у себи: сада није.
 Као када у полумраку собе, као дете, угледате сто-

лицу на којој су ствари, и видите човека.
 Друго: Лето. 
 Друго: Недавно сам на станици чекао аутобус. Уп-

раво је био пао пљусак, летњи, а сада је изашло сун-
це, летње, сурово, и испарења су гмизала ка небу. 
Пришао ми је средовечни човек, косе прошаране 
седим власима, кошуље упасане у шортс, и рекао, 
као да настављамо малопре прекинут разговор:

 – Значи, тридесетјединица неће овде више прола-
зити?

 – Прошла је сад скоро, сад ће следећа.
 Значајно клима главом, окреће се, направи два ко-

рака, па стане, и виче:
 – Ово лето, ко га измисли, јебем ли му.
 Нико не реагује. Осврће се, чека реакцију, па по-

навља:
 – Ово лето, ко га измисли, јебем ли му. Ко га изми-

сли, да га бог смрви – овако! И температура одмах 
на нулу.

 Није случајно звезда Сиријус лети жестила псе и до-
водила их до бесног, пенећег лудила. Није случајно 
кожа бедуинима смеђа и затегнута а кости изражене.

 Прво: Ескапизам.
 Друго: Лето.
 Прво: Сада није.
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 Друго: Јули.

 Сада. Није. Јули.

 Као када у полумраку собе, као дете, угледате сто-
лицу на којој су ствари, и видите човека.

 Она улази на сцену.

ОНА: Хеј.

ОН: И коначно, треће: несрећна љубавна прича.

ОНА: Да ли је више љубавна или несрећна, то је већ 
питање.

ОН: Он и Она су из истог града. Нашли су се у тренут-
ку када су били сами. Обоје.

ОНА: Њему је требао неко, њој је требао неко.

ОН: Игром случаја, обоје јесу били “неко”. И по тој ос-
нови су се спојили. 

ОНА: Када је тај “неко” почео да добија велико почетно 
слово, проблеми су почели да се множе.

ОН: Растали су се. Свако на своју страну.

ОНА: Са договором да ће се на лето опет срести, на јед-
ном острву, у ишчекивању драматичног и коначног 
расплета.

ОН: Какав год он био.

ОНА: Сцена: Аутобус.

1. СЦЕНА: АУТОБУС

ОНА: У којој Он путује на острво аутобусом. Повод за 
путовање: волонтирање на филмском фестивалу. 
Разлог за путовање: сусрет са мном. Тема разми
шљања: воли ли.

ОН: Тебе.

ОНА: Мене. 

ОН: Њу.

ОНА: У ствари: питање рачуна.

 Он и Она заузму позиције.

ОНА: Ventiquattro mila baci. Он седи сам. Путује се по 
цео дан. Размишља: 

ОН: Шездесет пута у минути, пољуби ме шездесет пу-
та у минути. 

ОНА: На који се начин мери каквоћа једне љубави? Ка-
ко се једна љубав сецира, анализира, тестира да ли 
је то уопште љубав или нешто сасвим друго.

ОН: Шездесет пута у минути, то је три хиљаде и шесто 
пољубаца на сат.

ОНА: Ако се каквоћа не може измерити, онда се може, 
у ствари сме, мислити само на количину, само на 
грамажу у којој се она изражава.

ОН: Три хиљаде и шесто пољубаца на сат је шесто пута 
двадесет четири то је шест пута двадесет четири па 
додам две нуле... и колико ми ту сад нула остаје?

ОНА: Он седи у аутобусу и разбија главу рачуницом јер 
не зна како другачије да измери љубав, ако то уопште 
и јесте љубав, а не нешто сасвим друго. 

 Као када у полумраку собе, као дете, угледате сто-
лицу на којој су ствари, и видите човека.

ОН: Осамдесет шест хиљада и четиристо је тачан број 
и то не бих никада решио без дигитрона а како бих 
у које курчево име успео да избројим толико пољу-
баца у минути у сату у дану?

ОНА: Он је озлојеђен.

ОН: Ако поткраде један пољубац, добро, у реду, остаје 
ми осамдесет шест хиљада триста деведесет и де-
вет. Али ако поткраде по један сваки дан кроз само 
месец дана бићу у приметном дефициту.

ОНА: Он покушава да се сети времена кад љубав није 
рачунао јер није било потребно, јер је љубави било 
у изобиљу и он ју је просто пуштао да се расипа и... 
нешто му у том присећању не иде.

ОН: Ако ме случајно пољуби више од једном у секунди, 
рецимо, сто једним пољупцем, онда ћу кроз стоти-
ну секунди бити у суфициту с пољупцима. Не же-
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лим то. Да стављам себе у позицију да некоме ду-
гујем пољупце. А како се пољупци уопште враћају? 
На кредит? На чекове, па љубиш папир док ти се 
усне не осуше као ђон па испуцају као тиква и ис-
крваре као кучка кад се коти. И како је који курац 
тај глупи курчев Италијан, жабар, фашиста, крмак 
дебели који живи само на пици и оригану и виче 
кад вози, виче док му жиле на врату не набрекну 
и поплаве, како је та неопевана скотина дошла на 
идеју да тражи шездесет пољубаца у минути и тако 
себи закомпликује живот?

ОНА: Заправо у оригиналу тражи двадесет четири хиља-
де пољубаца на сат, а то је једва нула зарез дваде-
сет пет пољубаца у секунди, односно око шеснаест 
у минути. Што би и знао да си некад научио неки 
језик. А ниси.

ОН: Научио сам немачки, помало, таман довољно да 
питам да ли могу да пређем на енглески, на који 
онда свакако пређем јер заправо никад нисам на-
учио немачки.

ОНА: А могао си.

ОН: Научићу га сигурно, колико сутра ћу научити не-
мачки, затим руски па француски, онда ћу путо-
вати свугде по свету и говорићу немачки, руски и 
француски.

ОНА: Бићеш награђен, тако су ти рекли.

ОН: Du willst nagrađen werden, das ist was sie haben mir 
gesagen. Sprechen wilst du mit mir?

ОНА: Не.

ОН: Требало би некако надокнадити све губитке. Испу-
нити сва дата обећања. Не изневерити ничија очеки-
вања. Кажу: љубав је слободна. Лаж! Не дају ли се 
обећања већ пољупцем, смешкамо се потајно већ 
састављајући прећутне уговоре са свим ставкама и 
прећутно верујући да их је онај други већ потписао.

ОНА: Надокнадити све губитке. Не бити изневерен.

ОН: И притом неко да израчуна колико да надомести. 
Нисам добро израчунао. И да јесам не знам шта бих 
са тим. Колико ми пољубаца следује? Шта ако их 
буде превише? Излизаће ми се уста, излизаће ми 
се језик, и нећу моћи да говорим немачки руски и 
француски који сам с толиком муком научио.

ОНА: Ако бих добила још један пар ногу, имала бих два 
пара ногу, а како се мушкарци, то је барем познато, 
и даље окрећу за добрим паром ногу, онда би се ду-
пло више окретали за мном, и онда бих доживља-
вала дупло више оргазама, у просеку. 

ОН: Треба ствар посматрати са ведрије стране. Неки 
људи имају нула пари ногу. Из тога произилази да 
у просеку ниједном не сврше.

ОНА: У просеку.

ОН, ОНА: Шездесет пута у минути

 Око ми ножем размути

 И да га не једу мрави

 Баци у бездан плави.

ОНА: Њега, као што се може јасно видети, плаши су-
срет. Плаше га острво и жега. (Њему, као детету.) 
Плаши ли те јули?

ОН: Уопште не.

ОНА: То звучи необично храбро за тебе.

ОН: Не плаши ме јер ме не чека никакав сусрет, ни 
острво, ни јули. И ја нисам у аутобусу. На планини 
сам и пада снег.

ОНА: Сада јесте јули. А напољу је лето и евентуално 
па дају старице од сунчанице. А ти престани да из-
мишљаш.

ОН: Не плаши ме јер и тај сусрет што ће се десити, то је 
нешто успутно, и није ми до тога стало, више идем 
из етичке обавезе, схваташ, а ако ми и јесте стало, 
нема везе, јер ће све сигурно бити у реду, схватићу 
да је Она љубав мог живота и живећемо срећно до 
краја живота и после.
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ОНА: Сада јесте јули. Напољу јесте лето, не пада снег, 
али евентуално падају старице од сунчанице. Тре-
се се песак из шорца. Црвени се кожа од трења о 
кожу. Смрде пластичне кофице.

ОН: Јули је за мене добио призвук хадски, псеће гро
знице, жеге која измучи човека, фатаморгане, хлад-
ног зноја на леђима. Све је то тако како си ти рекла. 
Али у мојој глави још не сме бити јули.

 Друга сцена: Авион.

2. СЦЕНА: АВИОН

ОН: У којој Она путује из сличних разлога као и Он, али 
много краће и удобније. 

ОНА: Разлози њеног пута су, може бити, можда чак и 
исти, с тим што је све то, чини ми се, много мање 
брине.

ОН: Тема размишљања: како опет заволети.

ОНА: Приметићете да је она корак испред и не негира 
своје емоције, она зна да се они можда већ не во-
ле, али размишља прагматично, примењено, како 
решити и спречити – уопште, врло рационално.

ОН: У авионима пролазе мушке стjуардесе. Они је са-
лећу питањима и пажњом: желите ли сендвич, ки-
кирики, чоколадицу, сок, кафу, сношај? 

ОНА: Био је јули кад смо се први пут срели, сада је опет 
јули. Идилу квари то што смо се виђали и у међу-
времену. 

ОН: Слушање личне исповести није у понуди, али стју-
арди ипак слушају, јер Она има врло лепу косу. А 
ни они Њој нису незанимљиви.

ОНА: Био је јули, и нашли смо се као рука у рукавици, 
само рука која много пута улази и излази из рукави-
це и онда свршава у њу док не остане ни кап ни ка-

пљица и све у свему то јесте узбудљиво али је осећај 
сам по себи као кад се пишки, што ће рећи безвезе.

ОН: Желите ли сенглич, кирикики, локочадицу, сокафу, 
сношај? Синоними. Синоними за сношај.

ОНА: Остали смо заједно целе године јер нисмо имали 
ништа паметније да радимо. И онда смо се рази-
шли. И сада ћемо опет да испробамо јули. Иако ће 
болети. Лудачки ће болети. Шта нас је то држало 
на окупу? Каква космичка, фатална сила?

ОН: Сношај, секс, туцање, јебачина, коитус, карање, пр-
цање, бамбусање, скакутање, дрнмрн, хопацупа, 
тамовамо, горедоле, леводесно, унутраизнутра.

ОНА: Обући ћемо јули као кошуљу од трња. И ту ко-
шуљу ћемо обући када будемо изашли у ресторан 
на риви, ја ћу се испрсити да ми се истакну сисе а 
он ће се испрсити да изгледа мање склеротично, 
можемо и рукаве да засучемо, мушке руке изгле-
дају толико сексипилније када су рукави кошуље 
засукани а тек када су руке изгребане, подеране, 
израњаване, огрубеле, од тог трња изгребане, ис-
такнутих вена, набубреле, отупеле, а и даље неж-
не, нежне, нежне. Обући ћемо јули као кошуљу од 
трња, и искористићемо бол да се разбудимо, поно-
во заволимо, и изнова распалимо нашу љубав, наш 
жар, наш пламен итд. итд.

ОН: Сцена: брод.

3. СЦЕНА: БРОД

ОНА: Он и Она се после дужег времена поново срећу. 
И покушавају да евоцирају неке старе, романтич-
не емоције. 

ОН: Ако их је некада било.

ОНА: Ако их је некада и било.

ОН: О.
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ОНА: Здраво.

ОН: Хеј!

ОНА: Где си!

ОН: Па где си ти!

ОНА: ‘Де си.

ОН: Хеј.

ОНА: Зар ниси већ рекао хеј.

ОН: Недостајала си ми.

ОНА: И ти мени.

ОН: Пољуби ме.

ОНА: И ти мене.

 Не пољубе се.

ОН: Волим те!

ОНА: И ја тебе!

 Ћуте.

ОН (Сети се.): Много ми значиш.

ОНА: И ти мени.

 Ћуте. Крећу испочетка:

ОНА: Недостајао си ми.

ОН: И ти мени.

ОНА: Пољуби ме.

ОН: И ти мени.

 (Не пољубе се.)

ОНА: Волим те.

ОН: И ти мени.

ОНА: И много ми значиш.

ОН: И ја тебе.

 Збуне се и ућуте.

ОН: Не разумем.Све је како треба, и брод је ту, и ве-
тар, и море.

ОНА: Чак ни музика није лоша.

 Не чује се никаква музика.

ОН: Можда сам уморан. А како и да не будем. Седам-
наест сати у аутобусу.

ОНА: Можда је до мучнине од летења.

ОН: Ти патиш од мучнине од летења?

ОНА: Не.

 Размишљају.

ОН: Евоцирајмо емоције кроз сећања. 

ОНА: Од кад ти смеш да се присећаш, кад присећање 
подразумева анализу, а ти би се пре бацио на стену 
начичкану морским јежевима него да анализираш 
своје поступке?

ОН: Кроз сећања на филмске сцене.

ОНА: О.

ОН: У Ени Хол када једу јастоге, то је доста емотивна 
сцена.

ОНА: Стварно јадно.

ОН: Не? Онда нешто мејнстрим.

ОНА: Ени Хол јесте мејнстрим. 

ОН: Титаник. Вода куља кроз напуклу шкољку огромног 
чуда од брода. Ходници постају базени за комаде 
намештаја који се праћакају и пливају по њима 
прсно леђно и свакако. Стари пар у кабини брода 
који тоне, леже на боку, он је пребацио руку преко 
ње. Смирује је, пољуби је у образ. Виолина свира: 
Nearer, my God, to thee.

ОНА: Ближе теби, мој Господе.

ОН: Свирају виолине. 

ОНА: Ледени брег крцка дрво и метал брода, и на ту 
пукотину коју је пенетрирао ледени брег у броду 
вода куља, куља унутра као да покушава да оплоди 
сада већ олупину.

ОН: Замисли... Држимо руке. Цео живот је иза нас. 

ОНА: Цео заједнички живот. 

ОН: Снажна сцена.

ОНА: Тако упечатљива.
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ОН: Праисконска.

ОНА: Не осећам ништа.

ОН: Ни ја.

ОНА (Гледа око себе.): Брод је штрокав. Ти си штрокав.

ОН: Угојила си се.

ОНА: Треба да поставимо шатор кад стигнемо. Ово ће 
ти бити први пут да спаваш у шатору.

ОН: Да. Подлога ће бити од крупног шљунка који ће да 
нам боде леђа, гузове и главу.

ОНА: Камен у глави, камен у бубрегу.

ОН: Онда ћемо купити душек на надувавање, онај 
скупљи, јер ћемо касно чути да има дупло јефти-
нији, и онда ће да нам пукне чим легнемо на њега. 
И ноћу ће бити превруће па ћемо ујутру чим сване 
избацити главе кроз отвор да не умремо од врућине. 

ОНА: Знаш ли уопште да поставиш шатор?

ОН: Пробао сам у башти, испред куће. Ако из прве ус-
пем и буде ишло прелако, срушићемо га и почети 
испочетка.

ОНА: Сцена: Подрум.

4. СЦЕНА: ПОДРУМ

ОНА: Он и Она су већ стигли на острво и мање или више 
срећно се сместили. Сада – раде. Сада – испуњавају 
своју волонтерску сврху.

ОН: Он и Она лепе налепнице. Оно што пише на њима 
је неважно; важно је да је њихова радња монотона, 
бескрајна и бесмислена.

ОН: Дошли смо овде као волонтери. Волонтери добијају 
кутак да легну и спавају. Волонтери добијају хра-
ну да доручкују, и храну да ручкају. Волонтери до-
бијају да стоје на сунцу по читаве дане. Волонтери.

ОНА: Одлепи, залепи, одлепи, залепи, одлепи, залепи.

ОН: Волонтери деле летке. Када у штампи погреше да-
тум јер су штампали прошлогодишње летке, тада 
волонтери добијају налепнице са исправљеним да-
тумима, и на свих милион летака лепе своје волон-
терске налепнице.

ОНА: Одлепи, залепи, одлепи, залепи.

ОН: Волонтери добијају волонтерски подрум без прозо-
ра. Клима хлади да би волонтерима било пријатно. 
Напољу је вруће, а унутра пријатно.

ОНА: Одлепи, залепи.

ОН: Уђеш врућ, па изађеш топао. Уђеш хладан, па изађеш 
пропао. Уђеш топао, па изађеш врућ. Изађеш узађеш, 
уђеш, иђеш. Волонтери добијају кутак да легну и 
цркну. Волонтери добијају храну да се загрцну и 
цркну. Волонтери добијају храну за доручак да цр-
кну за доручак, и онда храну за ручак да цркну за 
ручак. Волонтери добијају да стоје по сунцу по чи-
таве дане, и онда да цркну. Волонтери деле летке, 
и онда цркну. Волонтери цркну. Одлепи, залепи.

ОНА: Ако погрешиш датум, прелепиш други. Ако по-
грешиш особу, прелепиш је другом. Ако не уме да 
једе, научиш га како. Трапаво хода – научиш га ка-
ко. Не уме да прича – научиш га како. Мајка му је 
кретен – ту већ нема помоћи. 

ОН: Одлепи, залепи, одлепи, залепи.

ОНА: Не уме да мисли – научиш га како. Не уме да воли 
– научиш га како. Не уме да јебе – научиш га како. 
Не уме да плива – научиш га како. Гледа друге жене 
– научиш га како. Не уме да учи – научиш га како. 
Научиш га како. Ако погрешиш датум, прелепиш га 
другим. Ако погрешиш особу, прелепиш је другом.

ОН: Одлепи, залепи, одлепи, залепи.

ОНА: Погрешиш особу, прелепиш је другом.

ОН: Одлепи, залепи, одлепи, залепи.

ОНА: Прелепиш је другом.

ОН: Одлепи, залепи.



141 >

ОНА: Прелепиш је другом!

ОН: Одлепи, залепи, одлепи, залепи, одлепи, залепи, 
одлепи, залепи, одлепи, залепи, одлепи, залепи, 
одлепи, залепи, одлепи, залепи, одлепи, залепи, 
одлепи, залепи, одлепи, залепи, одлепи, залепи, 
одлепи, залепи.

ОНА (Истовремено.): Погрешиш особу, прелепиш је дру-
гом, погрешиш особу, прелепиш је другом, погре-
шиш особу, прелепиш је другом, погрешиш особу, 
прелепиш је другом, погрешиш особу, прелепиш 
је другом, погрешиш особу, прелепиш је другом.

 Он и Она стану у истом тренутку. Ћуте.

5. СЦЕНА: ПЛАЖА

ОН: Сцена: Плажа.

ОНА: У којој њега полако стиже схватање да му уопште 
није стало, јер не сме себи да призна да је један 
прост сексуални импулс претворио у фаталну љубав.

ОН: Мислим да је битније да се у овој сцени Њој наба-
цује старији, плавооки глобтротер.

ОНА: Који, додуше, и не изгледа много рђаво. 

ОН: А ко не зна шта значи “глобтротер”, или никада није 
читао “Мансарду”, или никада није седео беспослен 
ноћу на плажи, без одеће, мокар, на хладном ветру, 
и пио чисту вотку.

ОНА: Стварно си прави, несхваћен човек, свака част.

ОН: У овој сцени, Он, што ће рећи Ја, неће бити дотич-
ни плавооки глобтротер, јер је Њему испод части 
да се претвара да је једна таква беспослена сподо-
ба, па била она и плавоока.

ОНА: Он се такође неће претварати да је плавооки глоб-
тротер, јер када је дотични плавооки глобтротер 

пришао Њој и почео јој се набацавати наочиглед 
Њему, Он није умео да покаже зубе.

ОН: Своје оштре, крваве, мужевне зубе.

ОНА: Видите? Увредила сам га. Сада ће се светити док 
не осети да је претерао.

ОН: Своје оштре, крваве, мужевне, фалусне, науљене, 
мишићаве, претеће, чврсте, пенетративне, неглоб-
тротерске зубе.

ОНА: Добро, онда ти испричај.

ОН: Драге воље. Он се, дакле, неће претварати да је 
дотични плавооки глобтротер, јер Он сматра да је 
дужност сваке девојке да, када јој приђе страни уд-
варач, посебно ако је то у присуству њеног изабрани-
ка, дакле да та иста девојка без икаквог социјалног 
обзира тог новог удварача, то страно тело одбаци 
на исти начин на који материца одбацује фетус при 
побачају, рефлексно, неочекивано и без пардона, по 
могућности у WЦ шољу.

ОНА: Она то треба да уради и када је њен изабраник 
притом хладан као скот?

ОН: Да.

ОНА: Она то треба да уради и када је њен изабраник 
пријатан према свим другим девојкама, пријатнији 
према сваком странцу, према продавцу сладоледа, 
него према њој?

ОН: Апсолутно.

ОНА: Она то треба да уради и када појам “изабраник” 
заправо у себи носи и клицу свог поништења, јер 
ако некога изабереш, исто тако можеш да одлучиш 
и да га одбациш.

ОН: Да. Зашто ме питаш глупа питања?

ОНА: Она то треба да уради и када њен изабраник мож-
да жели да она то не уради, како би могао да је про-
кле на хиљаду језика, да је закопа до врата у песак 
и да остави плими да доврши посао, како би могао 
да јој каже да је курва и да јој врати истом мером 
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јер толико је лепих девојака на овом острву а вре-
мена тако мало.

ОН: А времена превише.

ОНА: Ниси ми одговорио.

ОН: Шта?

ОНА: Да ли то треба да уради и тада?

ОН: Да, наравно.

ОНА: Да ли би желео да она то уради?

ОН: Не знам.

ОНА: Реци лепо – не бих.

ОН: Не знам. Не знам.

ОНА: Реци лепо – не бих, јер бих онда коначно био ра
зрешен притиска, могао бих пред собом поново да 
будем велики и племенити витез, љубавник, инамо-
рато, издат и презрен, несрећан, али на крају краје-
ва, и даље поносан. Признај. Признај!

ОН (Брзо, као аутомат.): Те ноћи сам се скинуо са
свим, била је ноћ, ушао сам у воду, вода је била цр-
на и ништа се у њој није видело, иначе ме је увек 
страх, али сада ме није био страх, сада ми је само 
нешто мало, можда неки мали страх, страхић, чу-
чао у стомаку. Пливао сам, пливао, а испред мене, 
преко воде, сијао се град, сијао се град, изгледало 
је као да могу до њега допливати, али знао сам да је 
предалеко, и да би ме струје однеле у мрак дубљи 
од мрака и дубљи од океана и дубљи и од најдубље 
рупе коју дете може да ишчачка у земљи одломље-
ном ораховом граном. Пливао сам, вода је била црна 
и ништа се у њој није видело, онда сам се окренуо 
ка плажи и плажа је била ту, и ти си била ту негде, 
али ни тебе нисам видео, а могло је да се деси да 
се окренем и да нема плаже, да нема тебе, да нема 
светла ни музике ни звука стопала на каменчићи-
ма, и онда бих пливао рукама, пливао као жабица, 
одржавао се на површини, никада не бих изашао на 
површину, никада не бих пио чисту вотку и никада 
не бих сазнао да ћу се сутрадан разболети.

ОНА: И зашто си нам све то сада испричао?

ОН: Да не бисмо причали о плавооком глобтротеру.

ОНА: Тако сам и мислила.

ОН: Мрзим га.

ОНА: Ти га не знаш.

ОН: Зато га и мрзим. Зато, и зато што има дугу косу и 
обликовану брадицу.

ОНА: Знаш да га не мрзиш. Ти никога не мрзиш. То-
лико знам.

ОН: Откуд знаш?

ОНА: Зато што не умеш ни да волиш. 

ОН: Глобротер – мушки род, енглески. Човек који, спор-
та и задовољства ради, путује око света, путник око 
света.

ОНА: Ето. Ти би и на лакат проговорио. Као нека жена.

ОН: Твој плавооки глобтротер још је додатно одбојан, јер 
он се глобтротерством бави професионално. Поред 
тога бави се силовањем дечака, крађом дементних 
старица, мушком проституцијом, копањем гробо-
ва и јебањем лешева, убијањем врабаца, терањем 
мачића, прдењем у лифтовима, пљувањем по ула-
зима, пишањем по улицама, чешањем муда у јав-
ности, гажењем пешака по улицама, остављањем 
прљавих судова за собом, мирисањем сопствених 
прљавих гаћа, содомизовањем живине, проучавањем 
вештине набацивања девојкама на журкама (он то 
назива “уметност”!), жицкањем цигарета, дркањем 
на слике другарица на инстаграму, ако такав изрод 
уопште има другарице, бацањем отпада по улица-
ма, напијањем и повраћањем по туђим свадбама.

ОНА: Драго ми је због тебе.

ОН: Због чега?

ОНА: Што барем умеш да мрзиш.

ОН: Сцена: докови. Бунцање једне грознице.
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6. СЦЕНА: ДОКОВИ

ОН: Сцена у којој Он упада у делиричну грозницу због 
сунчанице коју је добио када је делио летке по риви, 
у подне. Сцена садржи причу, једну љубавну алего-
рију о фокици и моржу.

ОНА: Вруће је.

ОН: Када рекламни леци закасне два дана, потребно 
је још дуже ходати по сунцу. Иначе, та два дана ће 
бити у неповрат изгубљена.

 И добри људи неће знати када и где да дођу.

ОНА: Од врућине се лако разболи.

ОНА: Речи почињу да мењају значење, као зделе које 
су замениле садржину.

ОН: Одеш у клупицу и хладнеш у сед.

ОНА: Седнеш у хлад.

ОН: Гледаш у броде и морове.

ОНА: Море и бродове.

ОН: Морже и фокове.

ОНА: Фоке и моржеве.

ОН: Фока зарони.

ОНА: А морж је појури.

ОН: Где си, драга фокице?

ОНА: Тражи њене окице.

ОН: Фока у дубину.

ОНА: Морж за њом.

ОН: Види само реп.

ОНА: И трачице од сунца.

ОН: Реп нестаје у мраку.

ОНА: А њему фали ваздуха.

ОН: Дно је још далеко.

ОНА: Ни небо није близу.

ОН: Ако зарони у мрак можда је и нађе.

ОНА: Па цркне.

ОН: Ако крене да испливава – 

ОНА: Премало је ваздуха. Па цркне.

ОН: Ако остане у месту?

ОНА: Онда све супер.

ОН: Стварно?

ОНА: Не, и онда цркне.

ОН: Не свиђа ми се ова прича.

ОНА: Ти си је започео.

ОН: Али не могу да станем.

ОНА: Моје.

ОН: Мисли.

ОНА: Неће.

ОН: Да.

ОНА: Ме. 

ОН: Слушају.

ОНА: Само.

ОН: Саме.

ОНА: Лете.

ОН: Неће.

ОНА: Да.

ОН: Ме.

ОНА: Слушају.

ОН: Шта уради зец?

ОНА: Зец скочи на коња.

ОН: Шта уради коњ?

ОНА: Коњ скочи на човека.

ОН: А човек?

ОНА: Човек на нож.

ОН: А нож?

ОНА: Нож зарђа.
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ОН: А рђа?

ОНА: Рђу скине брусилица.

ОН: А брусилица?

ОНА: Брусилици пукне камен.

ОН: А камен?

ОНА: Камен постане песак.

ОН: А песак?

ОНА: Песак уђе у гаћице.

ОН: А гаћице?

ОНА: Гаћице скине рука.

ОН: А рука?

ОНА: Рука пође жилету.

ОН: А жилет?

ОНА: Жилет просече руку.

ОН: А рука?

ОНА: Рука испљуне крв.

ОН: А крв?

ОНА: Крв се проспе по мермеру.

ОН: А мермер?

ОНА: Мермер је врео од сунца.

ОН: А сунце?

ОНА: Сунце никад не престаје да сија.

ОН: А крв?

ОНА: Крв цврчи на мермеру.

ОН: А сунце?

ОНА: Сунце сија и одлаже вече.

ОН: А крв?

ОНА: А крв никад не престаје да тече.

ОН: Али ја и даље седим на клупи, нема ни фоке ни 
моржа ни зеца ни коња ни човека ни ножа ни рђе 
ни брусилице ни камена ни песка ни гаћица ни руке 
ни жилета ни крви, само сунце неуморно пече.

ОНА: Али лакше је?

ОН (Са олакшањем.): Лакше је.

ОНА: И тако пролази грозница.

ОН: Како се охладити ако те сунце бесконачно много 
угреје?

ОНА: Тако што се бесконачно много охладиш.

ОН: Шта је све бесконачно много хладно?

ОНА: Свемир.

ОН: А сладолед?

ОНА: Сладолед се истопи.

ОН: Свемир.

ОНА: Знаш шта је још бесконачно много хладно?

ОН: Море?

ОНА: Море.

ОН: Волео бих да могу да легнем на дно мора, загрлим 
камен, загрлим камен као да сам беба у стомаку, 
да слушам како таласи преврћу дно и каменчиће, 
и да пустим све хладне струје овог света да прођу 
преко мене.

ОНА: И тако пролази грозница.

СЦЕНА: ОТВАРАЊЕ ФЕСТИВАЛА

ОНА: Сцена у којој се коначно догоди свађа. Повод: он 
се јуначи и одводи једну девојку у амбуланту, иако и 
даље има грозницу. Разлог: јер је свађа почетак краја.

ОН: Једна девојка је добила сунчаницу. Мршава је, 
ћутљива, као да је изашла из “Баладе” Мике Антића. 

ОНА: Еј, зашто ниси порасла виша, 

 Бар виша за пола педља.

ОН: Људи у грозници раде луде ствари.

ОНА: А неки је користе као оправдање.

ОН: Девојка са сунчаницом има и име. То име стоји јој 
много лошије него: девојка са сунчаницом.



145 >

ОНА: Неко треба да је води у амбуланту.
ОН: Логично је, то ћу бити ја.
ОНА: Од свих људи на свету, ти, са својом грозницом 

треба да седнеш на неки камен и да не мрдаш.
ОН: Немогуће. 
ОНА: Како?
ОН: Једино ја од свих волонтера не волонтирам, већ 

сам овде против воље не само свог мозга него и це-
локупног организма који би најрадије био у топлом 
удобном кревету а можда и на дну мора, то још ни-
сам одлучио.

ОНА: И због чега још?
ОН: Зато што девојка са сунчаницом има све што ме-

ни треба.
ОНА: Шта теби треба?
ОН: Да сам ја некоме потребан.
ОНА: Каква глупа потреба.
ОН: Теби нисам потребан.
ОНА: Ниси.
ОН: Није ствар суштине.
ОНА: Ствар је функције. 
ОН (Сложно.): Ствар је функције.
ОНА: Одлепи, залепи.
ОН: Носим се мишљу да се утопим само да бих поново 

осетио да сам у некаквом центру пажње.
ОНА: Знаш, сви ви који себе називате интровертима, 

недружељубивим, асоцијалним, заправо само не 
можете да поднесете да будете у друштву са неким 
коме је неко трећи занимљивији од вас самих. И 
онда објашњавате ревносно како у ствари волите 
изласке у малим друштвима, удвоје, јер тада заиста 
можете да се посветите оној особи преко пута и да 
је разумете, мислим, да је ЗАИСТА разумете, раз-
умеш, али онда у ствари само седнете преко пута 
ње и уживате у томе што не постоји нико други ко-
ме саговорник може да се окрене када га удавите 
а то ћете сигурно урадити и то у што краћем року.

ОН: Потпуно си у праву. Волео бих да те допуним. Сви 
ви који себе називате екстровертима, дружељиби-
вим, социјалним, заправо само не можете да под-
несете да будете насамо са неким довољно дуго да 
увиди колико сте досадни. И онда објашњавате рев-
носно како живите у слободним временима, загова-
рате полиаморију и остале полне болештине, и све 
своје пријатеље и љубавнике волите и прихватате 
такве какви јесу, мислим ЗАИСТА их волите, све их 
волите, разумеш, све без изузетка, али онда у ства-
ри само одете довољно брзо како не бисте осетили 
било какву тежину људског контакта а притом сте 
убеђени да нисте површни што ћете сигурно све 
више постајати и то у што краћем року.

ОНА: Потпуно си у праву. Волела бих да те допуним: 
сви ви који себе називате асоцијалним, тренутно у 
мени будите само гађење, и ако и постоји некаква 
жеља да не одете, онда та жеља нема везе са вама, 
већ са страхом од самоће.

ОН: Волео бих да те допуним: ако жеља нема везе са 
нама, већ са страхом од самоће, онда би се такво 
друштво могло врло лако заменити неком домаћом 
животињом или фалусоидним кактусом.

ОНА: Волела бих да те допуним, али мислим да ту не-
ма више шта да се дода.

ОН: Сцена: амбуланта.

СЦЕНА: АМБУЛАНТА

ОН: Амбуланта. Девојка са сунчаницом седи пред Домом 
здравља и повраћа. Дом здравља је једна невелика 
барака од цигле. Испред ње, две плаве жене и њи-
хова немачка деца јурцају. Никога нема у ходнику. 
Нема рецепционара. Сви чекају да се врата отворе, 
нико не зна да ли се куца, моли, запомаже, урла или 
ћути. И тако сви чекају. Долази један грађевинац. 
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Боли га око. Скакао је у воду, и метални крст који 
носи на ланцу око врата ударио га је у око. Сада не 
може да га отвори. Волео бих да је у питању алего-
рија, али он се заиста ударио у јебено око јебеним 
ланчићем на коме је крст на коме је разапет Исус, и 
ја се мислим како је замало ослепео од вере, и како 
је изгледа једини лек од тога некаква магична кре-
ма какву имају доктори у Дому здравља, а док ја о 
томе размишљам, Девојка са сунчаницом повраћа 
поред мене у траву, ја јој придржавам главу, квасим 
јој чело мокром марамицом, лепа је, девојка. Грађе-
винац пита “је ли носећа”. Девојка са сунчаницом 
скупи снаге да подигне главу и одговори “Не, Исусе” 
пре него што опет погне главу и почне да повраћа 
не из стомака, него онако, од срца. Верујем да није 
свесна ироније тога што је управо изговорила. Че-
ло јој гори. Носи хаљину са голим леђима. Леже у 
траву. Дижем је и уводим у чекаоницу. На леђима 
су јој залепљене гранчице и травке. Тресем их. Ос-
тају удубљења у кожи. Сунце и даље пржи.

 (Он погледа увис, ка рефлектору.)

 Када је лоше, помислим: данас је лош дан.

 Помислим још и: све је то било добро због нечега.

 Помислим: Сада није јули.

 Понављам то као дете које покрије лице рукама у 
нади да га тако неће видети.

 Мислим: кад се ја смејем, сви су срећни.

 Као што сви знамо, дете није ни свесно колико је у 
том тренутку глупо.

 Покрио сам лице да не видим јули. Али он није нестао.

 Сви смо криви. Сад чекамо пресуду. 

 И нешто је од тога било добро због нечега, али већи-
на је била једно велико срање, без кога се могло у 
животу, и из чега се извукла лекција која је могла 
много лакше да се научи. Али то и није баш лепа 
мисао. Свакако не звучи превише елегантно, ни до
стојанствено. Заправо, звучи потпуно бесмислено.

 (Он погледа у рефлектор. Рефлектор згасне и пређе 
у плаво, ноћно светло.)

 Девојка са сунчаницом отишла је сутрадан са деч-
ком. Касније ми је писала да су се разишли и звала 
ме да дођем. Писала о крофнама. Нисам отишао и 
не намеравам. 

 Последња сцена.

ПОСЛЕДЊА СЦЕНА

ОН: Последња, и четврта у којој се Она и Он сусрећу. 

ОНА: У њој долази до великог очекиваног климакса 
који свака љубавна прича мора да доживи, па и она 
најтужнија. Што ова свакако није. 

ОН: У ишчекивању великог расплета. Морало је нешто 
страшно да се деси?

ОНА: Као шта, на пример?

ОН: Да ти, рецимо, трагично затрудниш са плавооким 
глобтротером, да те затим трагично остави, а да 
ти трагично родиш његово дете. А ја да се, нарав-
но, убијем.

ОНА: Истина. Тада бисмо имали леп, симетричан крај.

ОН: Ти би имала нов живот поред себе, живот за смрт, 
живот на површини мора у замену за смрт на дну 
мора. 

ОНА: Морам да признам да би то било доста згодно.

ОН: Било би.

ОНА: Али то нисам урадила.

ОН: Ниси. Нисам ни ја. 

ОНА: Шта још?

ОН: Шта још нисмо урадили? (Размишља.) Нисам ни-
кад ишао на нудистичку плажу.

ОНА: А ја нисам никада потпуно гола возила бицикл.
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ОН: Нисам никада направио кућицу на дрвету.
ОНА: Нисам никада пецала из чамца.
ОН: Хтео сам да кажем да никад нисам пецао харпу-

ном, али то би била лаж.
ОНА: Никада ниси убио ниједног од момака на које си 

био љубоморан?
ОН: Никада нисам пуцао ни на једног комшију који 

пушта гласну музику лети тако да не могу да отво-
рим прозор па ми је вруће.

ОНА: Никада ниси схватио када треба рећи не.
ОН: Али барем има изгледа да ћу научити.
 (Уздахне.)
 Уморио сам се. 
ОНА: Још мало.
ОН: Још мало.
ОНА: Слушање личне исповести није у понуди.
ОН: Тренутак слабости.
ОНА: Шездесет пута у минути, пољуби ме шездесет пу-

та у минути.
ОН: Рука пође жилету.
ОНА: Сладолед се истопи.
ОН: И много ми значиш.
ОНА: Мрзим га.
ОН: Снажна сцена.
ОНА: Праисконска.
ОН: И трачице од сунца.
ОНА: Када се спомене јули, мислим на азурно плаво.

ОН: Зашто си то сад урадио?

ОНА: У Ени Хол када једу јастоге, то је доста емотив-
на сцена.

ОН: Реч.

ОНА: И со на кожи. 

ОН: Нећу те се увек сећати.

ОНА: И нећу те заувек заборавити.

ОН: И то ће бити то. 

 Сунце поново почне да пржи. Обоје погледају у њега, 
па једно у друго. 

ОН: И после тог красног закључка...

ОНА: Неки цимбали почну да звоне...

ОН: Огласите трубе и тромбоне...

ОНА: Рикање звери и цвркутање птица...

ОН: Крици жртава и кикотање убица.

ОНА: И док год сам жива.

ОН: И док год сунце сија...

ОНА: И пржи, и реже...

ОН: И док дани беже и беже, понављаћу када се будем 
сећао, као мантру за умирење, једну фразу без кон-
ца и краја, кад процветају зумбули, и кад пролеће 
већ увелико трули, и кад кожа почне да се гули од 
сунца и када су се последњи уздаси чули, и кад су 
сви у кући и сви гласови у глави коначно уснули... 
понављаћу док не заспим и ја: 

 Сада није јули. Сада није јули.

КРАЈ
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Д рама Сада није јул припада кругу савремених 
комада с наглашеним отклоном од типичног 
драмског израза. Јунаци овог, могло би се рећи 

догађања на путу, јесу двоје младих, ОНА и ОН, који 
се срећу и удаљавају једно од другог углавном у пар-
чићима сећања. Њихова “прича” у основи је сачиње-
на од делова стварности која може али не мора има-
ти везе са реалношћу. Тачније, њихова стварност не 
сме имати никакве везе са реалношћу, са реалистич-
ким приступом драмском штиву, са традиционалном 
формом као ни неку нарочиту везу са конкретним 
жанром, тако да је највећи “непријатељ” овог комада 
управо “убацити” га у жанровски или стилски оквир. 
Својеврсни тлоцрт догађаја у комаду састоји се у то-
ме да ОНА и ОН путују према неком острву, на неком 
мору, током врелог јула. Све остало дефинисано је пр-
вом реченицом хрватског писца Маријана Матковића 
којом драма Сада није јул почиње: “Ескапизам: бег од 
живота, тражење смирења; спашавање од одговорно
сти, бег од стварности; одлазак до неких имагинарних 
поднебља, звезданог неба и сунчаних отока.” 

Стиче се утисак да је ескапизам овде схваћен као 
извор инспирације, а не као бег од живота или реално-
сти, како гласи речничка дефиниција термина ескапи-
зам од кога комад полази.

Јунаци комада ОНА и ОН виђени су очима ле-
та. У најкраћем, то је попис појединачних, тренутних 
ста ња, мисли и осећања двоје јунака поређаних у ка-
кавтакав низ. Што би се рекло – ни најекстремнија 
форма не може избећи садржај. Оно што се уобичаја-
но зове драмска радња и дијалози реализовани су као 
делови свести јунака приче. На пирмер, путујући ау-
тобусом чији празан простор испуњава италијанска 
канцона “Вентикватро мила баћи” која допире са воза-
чевог радија, ОН, уместо да разгледа крајолик, што би 
било типично решење сцене путовања, рачуна у себи 
колико је то пољубаца у минути, колико у једном са-
ту и колико треба времена да се “постигне” бројка од 
неколико хиљада пољубаца. Сцена у аутобусу и сцене 
на броду, у авиону и на путу према острву, где ће се 
јунаци суочити сами са собом и једно с другим, у ст-

Пише > Жељко Јовановић

Драматуршка белешка

Очима лета
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вари је вешто описано преиспитивање и развој једног 
односа који је сав у кризи.

Ако је драма израз свог времена, огледало тре-
нутка итд., а многи би се заклели да јесте, онда је ка-
рактеристика нашег времена сажетост, сублимираност 
искуства и једноставност изражавања, о чему сведочи 
и овај рукопис. Савремени млади писци пишу сведе-
но, њихови јунаци изражавају се у шифрама, описи су 
поједностављени али све заједно то није без резултата. 

На пример, “ОН каже: Не разумем. Све је како 
треба, и брод је ту, и ветар, и море. ОНА: Чак ни му-
зика није лоша”, што значи – не иде им. 

Ову у основи љубавну причу аутор завршава 
очекивано једноставном припремом и наговештајем 
краја који гласи: “Сцена у којој се коначно догоди свађа. 

Повод: он се јуначи и одводи једну девојку у ам-
буланту, иако и даље има грозницу.

Разлог: јер је свађа почетак краја.”
И на крају је крај.
Пред читаоцем је истинит крај једне драме у којој 

њени јунаци имају “људску портебу да некоме буду по-
требни”, чак и у овом нашем отуђеном свету, без об-
зира што је велико питање када и у ком времену људи 
нису били отуђени.
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