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И за нас је по свему зла година, која је своје ружно 
лице нарочито окренула према уметности и кул-
тури, а пре свега према оном важном сегменту 

испољавања које се очитује у манифестовању, презен-
товању, садејству, синергији...

Уметност позоришта била је посебно “нападнута” 
и, свакако, не и први пут, пронашла је начин да очува 
“виталне функције” и прилагоди своје постојање “но-
вој нормалности”.

У реченици пуној цитата, општих места и нејасних 
формулација, нажалост, садржана је истина нашег вре-
мена и нашег опредељења. Ипак, изборити се за своје 
место у безваздушном простору рестрикција, забрана 
и опасности, очито је још једна уметничка порука. Те-
атар је вечан, верујемо сви ми који се њиме бавимо, 
али и они који у његовим креацијама и достигнућима 
уживају, то је доказано у претходном времену, јер по-
зоришта јесу застала на тренутак, али ни једно није 
стало, престало да постоји, да ради, да смишља и оп-
рема театарске продукције. Био је то слотер кроз који 
смо морали проћи, али прошли смо. Истина, ситуација 

није сјајна, јер сале су због мера заштите полу празне, 
гостовања представа у другим срединама готово да не-
ма, фестивале, поготово међународне, тешко је орга-
низовати, али ради се о опстанку. Није лако, али када 
је било лако...

Свесна те чињенице редакција Сцене, уз подрш-
ку Стеријиног позорја, наставља рад са још већим ан-
гажманом. Верујемо да ћемо и у овој години понуди-
ти низ тема и предлога који ће унапредити делатност 
људи од позоришта и театарских кућа, да ће у Сцени 
бити места за креативне људе и њихове идеје, те да ће-
мо афирмисати нека нова лица – драмске писце, пре-
водиоце, теоретичаре, који ће уметности позоришта 
донети свежину и другачија размишљања.

Часопис Сцена има обавезу, али и опредељење да 
подржава новум у театарској уметности, али и да бра-
ни његову вековну традицију. Верујем да ће то бити ви-
дљиво у овом и у наредним бројевима нашег часописа.

УЗ НОВИ БРОЈ



Хуан Пабло Ерас Гонсалес (Juan Pablo Heras González)

Савремени светски драматичари

Хуан Пабло Ерас Гонсалес
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Ш пански аутор (Мадрид, 1979). У свет позоришта 
прво улази као глумац где у пракси учи како да 
направи представу. Постаје свестан да може више 

да допринесе као аутор него као глумац, те почиње да пи-
ше током студија на Филолошком факултету Комплутенсе 
у Мадриду, где је касније и докторирао, започињући низ 
истраживања о позоришном раду републиканаца из 1939. 
прогнаних у Мексико. У првој деценији 21. века објављује 
значајне награђиване драмске текстове попут Вероватан чо-
век (Награда Arte Joven, 2002), Речи (Награда Teatro Exprés, 
2004) и Мерлини бркови (Награда Универзитета Politécnica 
Madrid, 2004). Од тада Ерас Гонсалесова дела постављају се 
и објављују како у Шпанији тако и у целом свету.

Сви путеви је једно од његових најзначајнијих дела за 
које добија награду Valle-Inclán (позоришна награда коју 
додељује Универзитет Комплутенсе, 2008), преведено је на 
енглески, италијански и мађарски језик. Не мање битна је 
и његова драма Превентивни напад (2005), која је доживе-
ла бројне поставке како у Шпанији тако и у иностранству.

У сарадњи са другим ауторима написао је Касандри-
на ноћ (2000), као и позоришну адаптацију романа Хосе 
Луиса Сампедра Етрурски осмех. 

Последњих година комбинује позориште са предава-
њем средњошколцима. Пуних десет година (2008–2018) уп-
рављао је омладинском трупом “Театраула” која је освојила 
важне награде на пољу школског позоришта, укључујући 
и изведбу његовог дела О причи (2014).

Ерас Гонсалес је писао и есеје Позориште и границе: 
Разговор о сексу (2005), Нек не служи ничему (2017) и Књи
жевност и политика (2015).

Тренутно предаје Сценске уметности у Средњој шко-
ли “Антонио Маћадо” у Алкали де Енарес.

Хуан Пабло Ерас Гонсалес
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Хуан Пабло Ерас Гонсалес

Сви путеви

Превела са шпанског > Ања Ромић

Епистоларна трагедија

Todos los caminos (Juan Pablo Heras González)

ЛИЦА
ОНА, око тридесет година.
ОН, око педесет година.
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 Радња се одвија у Риму, почетком XXI века.

 Радња се дели на две врсте сцена, представљених 
речима “сада” и “пре”. 

 Сцене представљене речју “сада” смештене су у 
садашњост ликова и одвијају се унутар ЊЕГОВЕ 
куће, у празаном простору који заузимају само две 
столице.

 Сцене “пре” одвијају се годинама, данима и мину-
тима непосредно пре тога. Простори су разноли-
ки: понекад неодређени, други пут у близини Коло-
сеума или унутар Римског форума. Вербални описи 
пројектовани на празну сцену су довољни, али при-
каз простора може се употпунити пројекцијама 
или материјалним елементима.

 Да ли радимо ствари само да бисмо их се сетили? 
Живимо ли само да бисмо имали успомену на свој 
живот? Будући да се дешава да је чак и нада сећање, 
а да је жеља успомена на оно што долази.

Хајме Сабинес, Песме у прози. 

 Сваки човек треба да има публику, наши преци су 
осећали да су богови бдели над њима, наши очеви су 
живели да би били цењени од стране људи. За Це-
зара не постоје богови и није му битно мишљење 
његових људи, његових ближњих. Живи за мишљење 
оних који треба да дођу после њега. Његови биографи, 
Корнелије, ви сте његова публика. Ви сте основни 
импулс у његовом животу. Цезар покушава да про-
живи једну велику књигу, али није довољно уметник 
да би увидео да живљење и књижевни склоп не могу 
једни другима пружити аналогије.

Торнтон Вајлдер, Мартовске иде 

Један. Сада.

 (Мушкарац и жена седе једно наспрам другог. Хладно 
је, али њихови капути висе на столицама. Тишина. 
Гледају се.)

ОНА: И ја желим да умрем. 

 (Тишина.)

ОН: Предлажем ти једну игру. Само један може да по-
беди и не постоји могућност изједначења. Пре не-
го што сване, једно од нас двоје ће умрети. А онај 
ко остане жив посветиће остатак свог живота да 
исприча свету ко је био овај други.

 (ОНА се смешка.)

 (Мрак.)

Два. Пре.

 (ОНА, одрешито. У руци носи фасциклу и објашња-
ва групи туриста који се виде само на основу ње-
них гестова. Изузетак је ОН којег више интересује 
ОНА него рушевине. ОНА је хладна, али уверена у 
оно што говори, барем тек толико да се лагано на-
метне у неумољивој атмосфери рутине.)

ОНА: Ово су ретки, очувани остаци Храма божанског 
Јулија који је изграђен по наређењу Октавијана Ав-
густа. По први пут у историји Рима један човек се 
проглашава за бога. Другим речима, по први пут, 
бог којем се посвећује храм није једно скривено 
присуство на небесима, није натприродно биће које 
поприма облик грома, планете или сазвежђа, већ 
људско биће. Људско биће које је већина Римљана 
те генерације видела како хода земљом. По истој 
тој земљи којом ми данас корачамо. Тај човек је 
био Јулије Цезар, а овај олтар од којег је тако мало 
сачувано, памти да је овде била погребна ломача 
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на којој је горело његово тело након убиства. Хрони-
ке говоре да су римске власти довеле овде, у центар 
форума, Цезарово тело. И док су расправљали које 
је најдостојанственије место да се спали његово те-
ло, двојица непознатих су се приближили његовом 
телу и запалили га. Одмах је цело село дошло овде 
са дрвима, намештајем, одећом и свим оним што 
су могли да спале у његову част. Неки од њих па-
лили су бакље на ватри и упутили су се са њима ка 
кућама убица. Многи други су бдели над погребном 
ломачом неколико ноћи заредом. Ватра се угасила, 
али данас, као што можете да се уверите, још увек 
неко оставља цвеће у сећање на њега. Не задржа-
вајте се много јер је простор узак и не може исто-
времено да стане више од две особе. Неко питање?

 (ОН подиже руку. ОНА га види, али игнорише.)

 Неко питање?

 (ОН наставља да инсистира, али ОНА чека мало да 
тишина прође.)

 Неко питање? Не?

 (ОН инсистира све док му ОНА не упути поглед који 
једва скрива извесну неугодност.)

 Извините. Нисам Вас видела. Реците.

ОН: Ко оставља цвеће?

ОНА: Не знам.

ОН: Ко је убио Јулија Цезара?

ОНА: То је дуга прича.

ОН: Ко је убио Јулија Цезара?

ОНА: Дуга је то прича коју сви знамо.

ОН: Ко га је убио?

 (Тишина.)

 Молим Вас.

ОНА: Била је то завера чији је вођа, између осталих, био 
и Брут који је за неке био син самог Цезара. Бру-
тови мотиви и даље су предмет расправе међу ис-
торичарима. За неке, Цезар је био јунак из народа 

који је угрожавао привилегије аристократама. За 
друге, бескрупулозни тиранин који је угрожавао 
опстанак републике. Али не желим да вас замарам 
стручњачким расправама.

ОН: Како то да је неко толико моћан упао у такву замку?

ОНА: Нико није сигуран.

ОН: Како су могли убити Цезара?

ОНА: Треба пуно времена да се објасни.

ОН: Како су то успели?

ОНА: То је сложена ствар…

ОН: Како се може убити бог?

ОНА (Уздахне, поражено и попустљиво. ОН полако поме-
ра усне, као да понавља у себи речи које већ зна и то 
се тачно подудара са оним што ОНА каже.):

 Неки хроничари тог времена сматрају да је Јулије 
Цезар последњих година живота живео у стрепњи, 
опкољен заседама које су му непрестано постављали. 
Можда више није могао да загрли неког без страха 
да ће му забити нож у леђа, можда није могао да 
затвори очи са сигурношћу да ће поново моћи да 
их отвори. Ови хроничари мисле да је због тога од-
лучио да отпусти своју оружану свиту хиспанских 
војника. Да би тако дозволио да било ко од његових 
многих непријатеља може да га убије. Јер Цезар је 
једну ствар са сигурношћу знао: онај ко би се усудио 
да га убије, био би спаљен у мраку заборава истом 
ватром која би њему дала вечност.

 (ОН аплаудира.)

ОН: То је јако лепа прича.

ОНА: То је само теорија. Привлачи пажњу, али нема 
пуно смисла. Пратите ме сада. Морамо да завр-
шимо обилазак.

 (Мрак.)
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Три. Пре.

 (Појављује се ОН. Вештином коју само године вежби 
могу да пруже, облачи се брзо у костим римског им-
ператора, не нарочито прикладан и прилично изли-
зан: бела туника прекривена црвенкастим плаштом 
испуњеним грчким правоугаоним златножутим ор-
наментима. Застареле избушене чарапе вире кроз 
каишеве сандала. Креће се усиљено, а истовремено 
својата достојанство тоге, привлачи пажњу про-
лазника.)

ОН (На лошем енглеском, у ритму појења.):

 Hello, photo, hello, photo, hello, photo…

 (Застаје. Неко га гледа. ОН му гестикулира да приђе.)

 Слика?

 (Рефлектори симулирају блиц неколико фотограф-
ских снимака, на које ОН реагује узастопним поза-
ма: царски поздрав, палац окренут надоле и другим 
стереотипним римским гестовима. Апарат се заус-
тавља и ОН мења свој гест. Пружа руку дланом ок-
ренутим ка горе. Озбиљан.)

 Дајте Цезару оно што Цезару је Цезарово. (Једностав
но изведен трик чини да се појави новчић у његовој 
руци. Подиже га увис. Мали је, премали. Поново се 
обраћа невидљивом саговорнику.)

 Дозволи ми да ти кажем нешто. Не, нећу ти ништа 
учинити. Саслушај ме и пустићу те да идеш. Ја 
оживљавам прошлост, разумеш ли ме? Историју. 
Ја оживљавам историју. Јер је Цезар био овде, разу-
меш ли? По овој истој земљи којом данас корачамо, 
корачао је Јулије Цезар. Јулије Цезар, разумеш ли? 
Сликаш ме јер желиш да осетиш да си био у древ-
ном Риму, великом Риму, јер желиш да се сликаш 
са Јулијем Цезаром. Грешим? А? Грешим?

 (Све агресивнији.)

 Одговори ми на питање. Грешим? А?

 (Баца новчић на земљу.)

 Ово срање можеш да задржиш. За тебе је. Не желим 
га. Није ми потребно. Цезару то није потребно. Ри-
му то није потребно. А? Да ли ме разумеш? Не, не 
иди… Не…

 (Туриста је отишао, а ОН се није ни потрудио да оде 
за њим. Враћа се ономе што је претходно радио, све 
док не примети да је новчић још увек на земљи. Ли-
цемерно га подиже са земље и одлаже.)

ОН: Hello, photo, hello, photo… 

 (Мрак.)

Четири. Пре.

 (ОНА на сцени. Гледа са стране, као да се уверава да је 
нико не гледа. Подиже руку стиснуту у песницу коју 
полако отвара. Допушта да се виде неке таблете.)

ОНА: Могу ли ти веровати?

 (…)

 Ово је веома различито. Није исто као раније, на-
равно да није.

 (…)

 Боље би било да ме не лажеш.

 (…)

 Не тиче те се. И не прихватам моралне придике. 
Ти би то боље него ико требала да знаш. Уколико ти 
нека муштерија тражи те таблете, управо то је раз-
лог. Јер не жели никоме да објашњава. Или, боље 
речено, јер осећа да је већ дошла до тачке у којој 
објашњења не служе ничему. 

 (…)

 Не лупетај. Не радим ово да бих привукла пажњу. 
Нисам више дете.

 (…)

 Требала бих да ти кажем да ми је жао.
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 (…)

 Да, жао ми је. Јер без обзира да ли делују или не, 
изгубићеш муштерију.

 (Мрак.)

Пет. Сада.

 (Поново обоје седе једно наспрам другог.)

ОНА: Жедна сам.

ОН: Немам ништа.

ОНА: Можемо да сиђемо до…

ОН: У ово доба све је затворено.

ОНА: Знам једно место…

ОН: Видео сам те. Пре неки дан.

ОНА: Када?

ОН: Када си куповала таблете.

ОНА: Знала сам.

ОН: Не свиђа ми се што се крећеш по тим крајевима 
града, дете моје.

ОНА: А што?

ОН: Штитим те.

ОНА: Прогониш ме.

ОН: Прогоним те да бих те заштитио.

ОНА: Треба да ти се захвалим?

ОН: То је опасан крај.

ОНА: То је крај који ти најчешће посећујеш.

ОН: Зато кажем. Познајем га добро.

ОНА: Ко си ти да ми кажеш…

ОН: И не треба да верујеш том човеку.

ОНА: Познајеш га?

ОН: Могао ти је нешто учинити.

ОНА: Али није учинио.

ОН: Јер је знао да сам ја тамо да те заштитим. Познаје 
ме. И ја га добро познајем, знам ко је и знам шта 
продаје. И не свиђа ми се.

ОНА: Добро ради свој посао.

ОН: Тачно.

 (Пауза.)

ОНА: Колико времена нам остаје?

ОН: Један сат.

ОНА: Само?

ОН: Довољно је.

ОНА: Јеси ли сигуран?

ОН: Добро су ме информисали.

ОНА: Могу да сачекам.

ОН: Ја не. Они ће бити овде за сат времена.

ОНА: Хоћеш ли остати овде да седиш и да их чекаш?

ОН: Зависи од тога шта ћемо вечерас одлучити.

ОНА: Могао би да одеш. Сада. Могао би да се сакријеш.

ОН: Могао бих. Али не желим.

ОНА: Један сат.

ОН: Један сат.

ОНА: Волела бих да зауставим време.

ОН: Ти то можеш.

ОНА: Могу?

ОН: То радиш сваког дана. Када водиш туристе. Пре-
окрећеш векове и оживљаваш историју.

ОНА: Одјеби.

ОН: Не волиш похвале?

ОНА: Желим да ми објасниш правила игре. И желим 
већ да започнем.

 (Тишина. Посматрају једно другог.)

ОН: Сваки играч мора да убеди другог да треба да на-
стави да живи.
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ОНА: Ко побеђује?

ОН: Побеђујем ја, ако успем да те убедим да треба да 
живиш и пустиш мене да умрем. Ти побеђујеш, уко-
лико успеш да ме убедиш да треба да умреш, а да 
ја живим. Да ли сам јасан?

ОНА (Пауза.): Да.

ОН: Да ли прихваташ правила?

ОНА: Прихватам их.

ОН: Да ли се обавезујеш да ћеш их поштовати шта год 
да се деси?

ОНА: Обавезујем се. А ти?

ОН: До краја.

 (ОН устаје и пружа јој руку. ОНА оклева, али на крају 
се рукују. Контакт је кратак, иако ОН покушава да 
га продужи. ОНА пушта руку и враћа се прво на своје 
место. ОН чини исто. Обоје поново седе.)

ОНА: Почнимо.

ОН: Зашто се тако журиш?

ОНА: Зато што не желим да умреш.

ОН: Озбиљна си? Узбудићу се.

 (Пауза. Гледају се.)

ОНА: Како то радиш?

ОН: Како радим шта?

ОНА: Да изгледа као да сам слаба.

ОН: Јеси ли?

ОНА: Скоро колико и ти.

 (Тишина.)

ОН: И ти се љутиш као и твоја мајка.

ОНА: Не желим да причам о својој мајци.

ОН: Исти поглед и исти начин кривљења усана.

ОНА: Доста више.

ОН: Имала си среће да личиш на њу. 

ОНА: Не прави се скроман сад.

ОН: Озбиљно, имала си среће што не личиш на мене.

ОНА: Рекла сам да је доста.

ОН: Толико ти смета што причам о твојој мајци?

ОНА: Ти не желиш да причаш о мојој мајци. 

ОН: Не?

ОНА: Желиш да ми скренеш пажњу.

ОН: Шта?

ОНА: Желиш да ми скренеш пажњу и да изгубимо вре-
ме, да већ буде касно, да они дођу и да ти победиш.

ОН: Не, дете моје, не желим да губиш време. Ако желиш, 
можеш да идеш и наставиш даље са својим животом.

ОНА: Сматраш ме будалом.

ОН: Не. Али си превише млада да би играла ово.

ОНА: Да ли си играо раније?

ОН: Наравно да нисам.

ОНА: Наравно?

ОН: Никада не губим игру.

ОНА: За све постоји први пут.

ОН: Сумњам.

 (Тишина.)

ОНА: Уколико желиш да ме убедиш, мораћеш мало 
боље да се потрудиш.

ОН: Биће ми задовољство.

ОНА: Схваташ ли да је ова игра неумесна?

ОН: То заправо није игра. И добровољно си ушла у ово.

ОНА: И једно и друго је тачно. Али је и даље врло не-
умесно.

ОН: Зашто?

ОНА: Јер онај ко победи умире.

ОН: Грешиш. Онај ко победи спашава живот другом.

 (Тишина.)

ОНА: Ко започиње?

ОН: Ти. Зашто желиш да умреш?

 (Мрак.)
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Шест. Пре.

 (ОНА, сама. Нешто врло једноставно, у њеној гар-
дероби, у фризури, у начину на који говори и како се 
креће, подмладило ју је. Њена саговорница је одсутна 
и њене речи стижу до нас као тишина.)

ОНА: Мама, не могу да верујем. Знала си то? Знала си 
то све ово време?

 (…)

 Да, свет је веома мали, али баш толико?

 (…)

 Сретаћу га сваког дана, схваташ ли?

 (…)

 Не, немој ми рећи како да се осећам.

 (…)

 Буди спокојна, не свиђа ми се та идеја. Не желим 
ништа. Али посао хоћу. Посао ме веома занима. 
Они који су већ дуго у томе кажу да изгарају, да 
увек понављају једно те исто. Али не знам, мени то 
не смета. Научићу да се поставим у кожу оних који 
долазе да ме слушају, јер је за њих све ново и све се 
прича по први пут.

 (…)

 Не, мама. Не! Наравно да ми се не свиђа идеја да 
га сваког дана срећем. Шта умишљаш? Не значи 
ми ништа.

 (…)

 Не, мама, ништа ти не кријем.

 (…)

 Не лупетај. Тамо ћу ићи само да радим. И ништа 
више. Али једно ћу ти рећи. Разуми ме. Не могу да 
га мрзим као ти. Јер га ја не познајем. 

 (Мрак.) 

Седам. Пре.

 (ОН, стоји, обучен у свој костим Јулија Цезара, го-
вори испред. С друге стране, ОНА, поново са фасци-
клом водича, чита писмо. Постоји јасна неусклађе-
ност између речи које изговара ОН и онога што чита 
ОНА. Изгледа као да ОНА проверава нешто што је 
већ више пута читала. Писмо је написано на прља-
вом и изгужваном папиру свеске на квадратиће.)

ОН: Драга кћери:

 Добродошла у Римски форум. Не покушавај да саз-
наш како сам успео да ти дотурим ово писмо. Годи-
не саживота и заједничке досаде у овим рушевина-
ма створиле су нешто попут пријатељства између 
најстаријих колега са твог новог посла и мене. Али 
можеш бити мирна, они не знају шта нас везује. По-
некад се сретнемо и поздравимо климањем главе, 
понекад чак и са “добро јутро” као да бисмо импре-
сионирали посетиоце, да би увидели да је за нас ру-
тина бити поред Колосеума, а не догађај. Само то. 
Ви сте водичи, права историја, ми, кловнови, лажна 
прича. Знам своје место, желим да ти то буде јас-
но. Али да ти кажем једну ствар, дете моје: и ја сам 
Рим. И моје лице се понавља у милион фото албума 
широм света, укључујући и Колосеум и Пантеон и 
Циркус Максимус и Фонтану ди Треви. За много го-
дина, они, њихова деца и деца њихове деце гледаће 
фотографије које су снимљене са мном и знаће да 
су једном били у Риму, и да Рим још увек није пао, 
и да наставља уздигнутог чела, чврсто и на свом 
месту. Јер ће Рим поново бити велик, уверавам те, 
кћери моја, уверавам те. Требао бих да умукнем, 
зар не, дете моје? Али ствар је у томе што ја много 
волим да причам, знаш то? Чак и кад пишем волим 
да причам и никада не знам кад треба да станем, а 
још мање кад пишем за своје дете. У школи су ми 
говорили да добро пишем. Да, чак и ако не верујеш, 
ја сам одлично писао, био сам несташан, али врло 
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студиозан, да, био сам, иако су ме непрестано из-
бацивали са свих места. Знаш у чему је проблем? 
Нико ме није подизао када бих пао. Да ме је неко 
усмеравао и водио ка добром путу, уместо што су 
ме избацивали са свих места, ја бих био утицајан, 
да, веома утицајан, као што ћеш ти бити, дете моје. 
Свету су потребни водичи, кћери моја.

 (Пауза.)

 Причам ти све ово зато што ме не познајеш. О ме-
ни знаш само оно што ти је мајка рекла. И мораш 
да знаш нешто веома важно. Твоја мајка је у праву. 
Немам појма шта ти је испричала, али сигурно је 
у праву. Не пишем ти да би ми опростила. Нити 
да знаш да сам овде близу тебе, поред Колосеума, 
прерушен у Јулија Цезара. Сигуран сам да то већ 
знаш. Пишем ти из два разлога. Прво зато што же-
лим да те упознам, али само уколико ми допустиш. 
Друго, јер желим да те заштитим. И помислићеш 
да сам курвин син, који те прво напушта, а касније 
мисли да има право да те штити. И нормално је да 
тако мислиш, дете моје, јер ја никада нисам ура-
дио оно што је требало. Али, као што кажем, не пи-
шем ти да би ми опростила. Уколико ми затражиш, 
од сада ћу научити да спуштам поглед када нам се 
путеви укрсте. Ако ми затражиш, претвараћемо се 
да смо странци, али писаћемо један другом мала 
писма попут овог. Ако затражиш, једног дана по-
пићемо кафу на једном месту које ја познајем и 
разговараћемо једно са другим, а можда се тог да-
на понашам као отац и учиним нешто лепо за тебе. 
Тражи ми шта год пожелиш. Имаћеш сву подршку 
коју ја никада нисам имао, али само уколико ми ти 
затражиш. Знам само да не може бити случајност 
што смо завршили да радимо на истом месту, ти и 
ја, који смо толико дуго времена ишли различитим 
путевима. Не може бити случајност. Тражи ми шта 
год пожелиш. Што се мене тиче, само желим да бу-
деш сигурна у једно: док те имам на оку, дете моје, 
никада ти се ништа лоше неће догодити.

 (ОНА завршава читање неколико редова пре него што 
ОН заврши свој монолог. Док ОН изговара своје по-
следње речи, ОНА отвара своју фасциклу. Вади пуно 
листова свеске идентичних онима у писму. Ставља 
ново писмо одмах иза претходних, поново их слаже и 
враћа их у фасциклу, затварајући је тачно оног тре-
нутка када ОН престаје да прича. Управо тада, ОНА 
примећује да је посматрају и обраћа се публици.)

ОНА: Извините. Да, ја сам ваш водич. Добродошли у 
Римски форум.

 (Мрак.)

Осам. Пре.

 (ОНА, напред. ОН, обучен као Цезар, креће се поку
шава јући да привуче пажњу људи у пролазу, невидљив 
је за јавност. ОНА и ОН деле исти простор, али не 
баш у исто време, тако да могу проћи не опазивши 
један другог. ОН понавља своје римске гестове, али не 
успева да пробуди ничије интересовање. Људима који 
пролазе не обраћајући пажњу на њега чини подругљи-
ве или презриве гесте, када му окрену леђа. Његова 
фрустрација се прогресивно повећава и мало по мало 
губи енергију, све док коначно не запали цигарету и 
ограничи своје покушаје на благе, готово непримет-
не гестове.)

ОНА: Ово писмо не значи да желим да разговарам са то-
бом. Још мање да сам ти опростила оно што не же-
лиш да ти опростим. Али твоје инсистирање и твоја 
упорност за мене имају једно значење. Да појасни-
мо: називам инсистирањем и упорношћу седамде-
сет два идентична руком писана писма. Чести там. 
То је поприличан рекорд у доба фотокопија. Иначе, 
скоро испада смешно што ми стално дајеш добродо-
шлицу у Римски форум када овде радим већ годину 
дана. Скоро да је забавно. Сва та писма имају, како 
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да ти кажем, једно значење. А то је да ниси био у 
стању да приметиш моју незаинтересованост. Ниси 
могао да схватиш да нисам желела да знам ништа 
о теби и да је моје ћутање било најбољи начин да 
ти покажем свој презир. Мислила сам да си памет-
нији. Знала сам да си лош тип, али сам мислила да 
бар ниси глуп. Морам да кажем да си ме разочарао. 
Дубоко си ме разочарао.

 Али у сваком случају, боље да пређемо на ствар. 

 Нисам ти послала ово писмо да бих те вређала. 
Морам да ти кажем нешто што мислим да треба да 
знаш. Не зато што то заслужујеш, већ зато што твоја 
глупост буди сажаљење у мени. Да, на неки начин 
су ме сва та апсурдна писма сажалила. И због тога 
сам одлучила да ти пишем. 

 Желим да знаш да је мама умрла.

 Нећу улазити у детаље. Њена болест била је дуга и 
болна. И желим да знаш да те се није сетила, осим 
да вређа сећање на тебе. Али немој мислити да те 
је привилеговала тиме што те је окривила. Чак ни 
то не заслужујеш. Једноставно, трпела је такве бо-
лове да јој је био потребан неко кога може да мр-
зи. Готово је. То је све. Мислила сам да би требао 
да знаш.

 (ОН коначно одустаје од тражења туриста и из 
набора своје тунике извлачи њено писмо. Писмо је 
изгужвано, истрошено, као да га је већ много пута 
прочитао.)

 (Мрак.)

Девет. Сада.

 (Поново седе једно наспрам другог.)

ОНА: То је генетски. Прелази с мајке на ћерку. Увек. 
Потребно је време да се појави, али када дође, не-
ма више повратка.

ОН: Откад то знаш?

ОНА: Однедавно, али мама је то одувек знала. Никад 
ти није рекла?

ОН: Не.

ОНА: Није ни мени, све док се болест није развила. Али 
она је знала последице, и не знам чему та ваша бе-
смислена решеност да се родим. 

ОН: Кривиш ли мене?

ОНА: Кривим јебену природу што је делила отровне бом-
боне на вратима школе деци која не знају шта раде.

ОН: Кривиш ме.

ОНА: Не умишљај да си толико битан.

ОН: Претпостављам да више нећеш желети да ми по-
дариш унучиће…

ОНА: Ја сам одговорна.

ОН: Мора постојати лек.

ОНА: Једини је не родити се.

ОН: Премлада си да би била тако цинична.

ОНА: Премлада сам да умрем.

ОН: Мора да постоји начин да се све одложи…

ОНА: Не постоји.

ОН: Колико…?

ОНА: Могу бити године. Чак деценије.

ОН: Онда?

ОНА: Године екстремног бола, бескрајног… Већ сам га 
претрпела са мамом. Није вредно муке и не желим 
никога да укључим. Оно кроз шта сам ја прошла не 
бих пожелела ни најгорем непријатељу.
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ОН: Чак ни мени?

ОНА: Ти треба да останеш жив да би ми доносио цвеће 
на гроб.

ОН: Желиш да ти доносим цвеће?

ОНА: Зар ја то не заслужујем?

ОН: Желиш ли добар надгробни споменик?

ОНА: Највећи који постоји. Или маузолеј, ако желиш, 
попут оних који се теби свиђају.

ОН: Не зезај. Ова ствар са спомеником ти се свиђа ко-
лико и мени.

ОНА: Јеси ли сигуран?

ОН: Ти си историчарка.

ОНА: Била сам.

ОН: Бавиш се освешћивањем.

ОНА: Бавила сам се потрагом за истином. Већ сам ти 
једном објаснила. Не сећаш се?

ОН: “Потрагом за истином” А да је испричаш?

ОНА: И да је испричам. 

ОН: Знаш? Потребни су људи који знају да причају добре 
приче. Ко би јеботе знао ко је Јулије Цезар да није 
било римских историчара? Попут Светонија… Или 
Тита Ливија…

ОНА: Браво. Како беше… “Најобразованији сиромах 
у Риму”.

ОН: Свету су потребни људи који ће причати приче.

ОНА: Не постоји ништа што ја могу да испричам, а што 
неко други не би могао.

ОН: Свет ће памтити људе који су причали добре приче.

ОНА: На крају ћу само бити оно што ти памтиш о мени.

 (Пауза.)

ОН: Хоћеш нешто да попијеш?

ОНА: Шта…?

ОН: Чашу воде. Из славине. Треба ти.

 (Излази.)

ОНА: Мрзим воду из славине. (Устаје и узима капут.) 
Зашто не бисмо изашли? 

ОН (Од споља.): Све је затворено.

ОНА: Знам једно место.

 (ОН улази, са чашом воде у руци. Нуди јој, али ОНА 
не узима.)

 Зашто кажеш да ми треба?

ОН: Шта?

ОНА: Вода. Нисам ти је тражила.

ОН: Зашто ниси?

ОНА: Нисам жедна.

ОН: Сви људи су жедни.

ОНА: Реци ми зашто.

ОН: Рекла си пре…

ОНА: Више нисам. Прошло ме је. Зашто?

ОН: Зашто?

ОНА: Зашто.

ОН: Зато што си победила.

ОНА: Победила сам?

ОН: Игра. Добила си је. Наспрам оног што си ми рекла, 
немам ништа са чим могу да се такмичим. Морамо 
да скратимо твоју патњу, и нећемо више да чека-
мо. Делујмо одмах. Не чекајмо више. Те таблете се 
пију са водом. За нешто мање од сат времена нећеш 
осетити ништа што не би осетила и са аспирином. 
Касније, готово изненада, заронићеш у слатки сан, 
а онда… Готово је. Кажу да не боли. Кажу. Познајем 
типа који их продаје, али разумећеш, нико од ње-
гових који користе није се вратио да ми исприча.

ОНА: Мислиш да нећу моћи?

ОН: Наравно да мислим.

ОНА: Познајем те. Изазиваш ме.

ОН: Ма да?

ОНА: Провоцираш ме да бих се уплашила и одустала.
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ОН: Како је храбра моја девојчица…

ОНА: Одлучила сам. Јасно ми је. И не бојим се. 

ОН: Онда, шта чекаш?

 (Нуди јој чашу воде. Она се не миче.)

 Узми таблете.

ОНА: Урадићу то.

ОН: Урадићеш то. А зашто губиш време причајући…?

 (Пауза. ОНА се загледала у њега.)

 Сад разумем. Треба ти опроштајни загрљај.

 (Одлаже чашу на под и приближава јој се у намери 
да је загрли. ОНА га удаљује.)

ОНА: Патетичан си. Нећеш ме разнежити.

ОН: Узми таблете.

ОНА: Нећеш ме унервозити.

ОН: Убиј се већ једном.

ОНА: Сад се правиш снажан?

ОН: Желим да видим како узимаш те таблете. И желим 
да будем једини који ће отићи на твоју сахрану.

ОНА: Настави да покушаваш. Али одлучено је.

ОН: И шта чекаш?

ОНА: Нећу се убити све док ти не будеш на сигурном. 
(Облачи капут.) Идемо.

ОН: Где?

ОНА: Било где. Они само што нису стигли, зар не?

ОН: За нешто мање од сат.

 (ОН седа и смешта се.)

ОНА: Шта то радиш?

ОН: Уморан сам од стајања. Уморан сам и стар, кће-
ри моја.

ОНА: Идемо.

ОН: Не жури ми се.

ОНА: Не зајебавај ме.

ОН (Смејући се.): Успео сам. Унервозио сам те.

ОНА: Идемо.

ОН: Напољу је хладно.

 (Тишина.)

ОНА: Знаш шта? Одјебаћу ову луду игру. (Вади табле-
те.) Можеш им дати да те убију ако желиш. Види-
мо се у паклу.

 (Узима чашу воде и усмерава таблете ка устима. 
ОН устаје и она се баш у том тренутку зауставља. 
Пауза.)

ОН: Рекла ми је.

ОНА: Шта?

ОН: Твоја мајка ми је причала о својој болести.

ОНА: Шта хоћеш да кажеш?

ОН: Врло добро знаш о чему причам.

ОНА: Али она и ти…

ОН: Она и ја никада нисмо престали да се виђамо.

ОНА: Када?

ОН: Увек. Сваки пут када си била са пријатељима са 
факултета, са оних неколико пријатеља које си не-
када имала, твоја мајка би изашла и тражила ме. 
Понекад чак нисмо ни разговарали. Виђали бисмо 
се, она би ме пратила до моје куће и онда бисмо се 
јебали целу ноћ. Шта мислиш код кога је отишла 
када јој је лекар дао дијагнозу?

ОНА: Не верујем.

ОН: Твоја мајка ме никада није заборавила.

ОНА: Моја мајка те је мрзела.

ОН: Управо тако.

ОНА: Никада ми није рекла…

ОН: Желела је да те заштити.

ОНА: Да ме заштити од тебе…

ОН: Да те заштити од себе саме. Да те научи да не бу-
деш као она. Да се не закачиш за неког ниткова по-
пут мене. За такву блудницу, била је добра мајка.
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ОНА: Ти си курвин син.

ОН: А ти си лажов. Она ми је све испричала. Такође 
сам искусио њену болест. А рак, кћери моја, није 
наследан. “Генетски је. Прелази са мајке на ћерку.” 
Сјајно. Имаш бујну машту. Да ли те је мајка научи-
ла да овако лажеш? Надам се да је оно што причаш 
туристима у форуму мало искреније.

 (ОНА устаје.)

ОНА: Јеби се. Остани овде и сачекај да те убију. Одлазим.

ОН: Дај ми таблете.

ОНА: Ко ти је рекао да сам се предомислила?

ОН: А правила?

ОНА: Већ сам ти рекла да ми се ова игра не свиђа.

ОН: Не верујем ти.

ОНА: Како хоћеш. Одлазим.

ОН: Не желиш да одеш. Нећеш отићи.

ОНА: Не верујеш ми?

 (ОН устаје.)

ОНА: Идеш?

ОН: Могуће је.

ОНА: Нећеш ваљда дозволити да те убију?

ОН: Да ли ћеш попити таблете?

 (Пауза. Гледају се. Тишина.)

 Преостаје нам скоро сат времена. Седи. Хоћеш ли 
ми рећи зашто девојка попут тебе жели да изврши 
самоубиство? Али прво ћу ти испричати своју причу. 
Причу коју желим да причаш кад ме више не буде 
било.

 (И даље се гледају. ОН седа. ОНА то не чини све док 
ОН у потпуности не седне. Са својих места, они се 
и даље гледају.)

 (Мрак.)

Десет. Пре.

 (ОН је и даље прерушен у Јулија Цезара. ОНА нерво
зно тражи по ташни. Проверава шта све има у њој, 
посебно савесно проверава новчаник. Радња треба да 
се одужи током целог трајања монолога и тек у тре-
нутку када се заврши, ОНА проналази писмо унутар 
ташне.)

ОН: Драга кћери:

 Да, ја сам био тај који је пронашао твоју торбу. Твоја 
мајка, нек јој је лака земља, мора да ти је много 
пута рекла да имам обичај да се крећем у лошем 
друштву. Добра страна ове лоше навике је да тач-
но знам како се крећу џепароши у Риму, којих има 
у изобиљу када дођу групе туриста и кад се отво-
ри сезона лова. Признајем: збунио сам се и нисам 
могао да спречим да те покраду, али није ми много 
требало да ухватим тупана које ти је узело торбу.

 Штитим те, дете моје, штитим те.

 Поштедећу те детаља, али желим да знаш да је тај 
тип добио оно што заслужује, памтиће ме још добро, 
а сада је у рукама полиције. Не знам да ли разумеш 
оно што желим да кажем. Та копилад не заслужује 
поштовање.

 Штитим те, дете моје, штитим те.

 Мораш бити опрезна. Али једно ти кажем, никад се 
не бој. Страх ти не треба јер имаш мене. И не са-
мо овде, у Форуму и у Колосеуму. Проводим много 
времена са тобом, иако ме ти не видиш, а могу ти 
рећи да сам те спасио више од једног страха. 

 Има још нешто што сам желео да ти кажем, дете 
моје. 

 Не пратим те само да бих те чувао. Опасности вре-
бају, али паметна си и знаш да бринеш о себи. Пра-
тим те и да бих ти правио друштво. Јер си сама. 
Враћаш се кући после посла и не излазиш. Тамо 
те нико не чека. Не мислим ништа лоше, знам које 
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су границе. Можеш бити сигурна да никада нисам 
прекорачио твој праг. Али као да те видим. Уђеш у 
своју кућу, осетиш празнину због мајке и да би све 
то заборавила урањаш у историјске књиге. Не из-
лазиш са пријатељицама, не излазиш са момцима, 
ни са ким не излазиш ни да попијеш кафу. Остајеш 
код куће под светлом стоне лампе, учиш све док ти 
не испадну очи и путујеш у Цезарово време на свом 
папирном чамцу. Као мали сам такође био склон 
проучавању, да ли си то знала? Али срећом ниси 
попут мене, јер оно што мени служи да будем нају-
ченији бедник у Риму, теби служи да постигнеш да 
туристи буду мање туристи, а више путници. Али 
кажем ти једно, да у међувремену док проводиш 
поподнева учећи, прави Рим је испод твоје куће 
и чека те. Желим да знаш да ниси сама, дете моје, 
пратим те и увек сам са тобом.

 (ОНА почиње да чита.)

 (Мрак.)

Једанаест. Пре.

 (ОНА је напред. ОН скида костим. На крају узима 
папирић и пажљиво га ставља у новчаник.)

ОНА: Оче. Две тачке.

 Истина је. Пуно времена проводим сама.

 Истина је. Не плашим се.

 Истина је. Много учим и можда ћу једнога дана моћи 
да напустим овај посао, овај посао који се понавља 
до гнушања и радићу на Универзитету и бавићу се 
историјом, правом историјом.

 Али тачно је и да сам слободна, да сам сама јер то 
желим, и да идем где год желим и да ми не треба 
нико да ме заштити нити да ми прави друштво.

 Нови пасус.

 Ако желиш, можеш доћи на неки од мојих организо-
ваних обилазака Форума. Тако ћеш знати да је Рим 
од пре две хиљаде година такође стваран. Сврати 
кад год желиш. Али ако то урадиш, не покушавај 
да разговараш са мном.

 Нови пасус.

 Што се тиче торбе. Хвала.

 Крај и тачка.

 (Мрак.)

Дванаест. Пре.

 (Ситуација током организованог обиласка: ОНА пред 
групом у којој се види само ОН, обучен као за шетњу.)

ОНА: Дошли смо до краја обиласка. Надам се да вам се 
допао и да ћете уживати у остатку вашег боравка у 
Риму. До скорог виђења, хвала, до скорог виђења…

 (ОН стоји мирно, гледа је. Пружа јој писмо. ОНА га 
узима и у исто време му пружа друго, пазећи да им 
се руке ни случајно не додирну. Тишина.)

ОН: Кћери…

 (ОНА му се насмеши, окреће се и одлази. ОН наставља 
да стоји мирно.)

 (Мрак.)

Тринаест. Пре.

 (ОНА је сама. Напред.)

ОНА: Оче. Две тачке.

 Да ли знаш причу о Алкести, најлепшој од Пелијевих 
кћери? Њен муж, Адмет, вређа богове и осуђен је 
на смрт. Аполон, који му је дуговао услугу, превари 



21 >

богиње судбине да му опросте, али под условом да 
неко добровољно заузме његово место у свету мрт-
вих. Адмет, кукавица, не пристаје да се помири са 
својом судбином. Ферет, његов остарели отац, још 
је већа кукавица, и не нуди се да убрза своју већ 
блиску смрт. Само Алкеста, најлепша од Пелијевих 
кћери, има храбрости да понуди свој живот у заме-
ну за супругов. И једног дана дође смрт да наплати 
свој дуг. Узима Алкесту и води је са собом, у своје 
краљевство. На крају приче, Херкул се спушта у па-
као и спашава је. Али тај део ме већ не занима.

 (Мало пре него што је завршила, ушао је ОН обучен 
у свој уобичајени костим Цезара, али овај пут са 
најдостојанственијим држањем с којим смо га виде-
ли до сада.)

ОН: Драга кћери,

 Било је времена у ком су путници неустрашиво 
шетали Римом. Посећивали су Колосеум, форуме 
или Трг Навона, без бриге о било чему осим о фо-
тографисању и проматрању лепоте града. Али то се 
одавно завршило.

ОНА: Не можеш да замислиш колико сам пута видела 
исклесану причу о Алкести на рељефима римских 
саркофага. Знаш ли шта је саркофаг? То знаш, си-
гурно. Понекад заборавим да си био штребер као 
дете. Где сам стала. Већ дуго се већина саркофага 
гомила у музејским складиштима или се кори сте 
као луксузне саксије за цвеће у било којем дворишту 
племићких палата у Риму. Данас садрже само пра-
шину, или цвеће, али у своје време неки су садржа-
ли посмртне остатке жене.

ОН: Носили су фото апарате двоструко веће од ових 
минијатура данас, али се никада нису плашили за 
њих. У трамвајима и аутобусима била је двоструко 
већа гужва, али нико није био изложен опасности 
да пусти шипку да би заштитио новчаник.

ОНА: Схваташ ли? Њена родбина или можда она сама, 
одлучила је да неће приказати ни њено лице ни њено 

име на саркофагу. Уместо тога, изабрали су причу 
о Алкести, како би се поистовећивали са њом, како 
они који долазе након ње не би пронашли сећање на 
њу, њено име или причу о догађајима из њеног жи-
вота, већ унапред изграђену слику узорне супруге.

ОН: Али у последње време Рим је испуњен олошима. 
Долазе са свих страна, свуда су, како пошаст, као 
епидемија. Они су попут микроба, невидљиви али 
убитачни. Не, немам ништа против странаца, да се 
не лажемо, живим од њих. Али они који долазе да 
окаљају Рим својим прљавим рукама, не заслужују 
ни ваздух који удишу. Колико сам само пута видео 
туристе који желе да се фотографишу са мном и у 
тренутку кад хоће да изваде фотоапарат схватају да 
више није код њих. Колико пута, колико…

ОНА: Која је прича у позадини? Да ли је заиста била 
злобна жена и да ли су њени рођаци скривали њену 
прошлост иза маске о миту? Да ли је то било при-
знање њеног заљубљеног мужа који је осећао да је 
она умрла пре времена и дала живот за њега? Или 
ју је заправо сам претукао, а затим пожелео да ис-
прича свету да је она била та која је одлучила да 
напусти живот сама од себе?

ОН: Рим је изгубљен. И не могу то да дозволим. Тако 
да сам прешао у акцију.

ОНА: Иза камена стаје хиљаду различитих прича. Али 
само једна је тачна.

ОН: Туристи виде само прерушен лик који их засмеја-
ва. И сигуран сам да њихови пријатељи умиру од 
смеха када им покажу фотографије са путовања у 
Рим. Али једно ћу ти рећи. Они се смеју захваљујући 
мени, али и захваљујући мени нису плакали. Дете 
моје, Рим је безбеднији од кад пазим на ове лоше 
људе који живе од онога што није њихово. Моја 
писма не добијаш само ти. И полиција, дете моје, 
добија мистериозна анонимна писма која су злата 
вредна. Анонимна, да, и знам зашто то радим. Али 
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једног дана ће се знати ко им је помогао да очи сте 
Рим. Да, дете моје, једног дана знаће цео свет.

ОНА: Шта се крије иза онога што неко оставља као ус-
помену? Шта је остало од ових Римљана који су нам 
претходили осим онога што су желели да кажу о се-
би? Проналаску истинитог посвећујем време. Исти-
нито, уколико уопште постоји. Истина, ако нешто 
од ње остаје. Томе се посвећујем. Да ли разумеш 
сад, коначно, или треба да ти цртам?

 (Мрак.)

Четрнаест. Пре.

 (ОНА улази. Уморна, са собом носи фасциклу. Гледа 
у под. Ту су честитка и огрлица. Гледа је и подиже 
увис да би је боље видела. То је музичка честитка 
са сладуњавим бојама и дечјим цртежима: отвара 
је и чује се класична рођенданска песма. Чита шта 
је унутра написано. Осмехује се. Одлази. Тренутак 
касније, на другом крају позорнице, улази ОН. Про-
налази једно писмо и идентичну огрлицу. Ставља обе 
ствари у свој џеп: писмо веома пажљиво, а огрлицу 
једва суздржавајући бес.)

ОН: Драга кћери:

 Рекла си ми како проводиш време, а то ми пуно 
значи. Оно што ти радиш је веома важно: пишеш 
историју Рима. Ах, могао бих да ти испричам толи-
ко ствари на основу којих би могла толико да напи-
шеш… Драго ми је што радиш то што радиш, а по-
себно ми је драго што ми то причаш. Али дозволи 
да ти нешто кажем.

ОНА: Оче:

 Не пишем ти да би био поносан на мене. Не пишем 
ти као ћерка оцу да би био поносан на мене. Не пи-
шем ти да бих те питала за савет. Пишем ти да бих 
те научила лекцији. Да, лекцији.

ОН: Не проводи толико времена сама.

ОНА: Ти никада ниси знао шта је жртва. Ти никада ниси 
знао да лишиш себе прве ствари које желиш да би 
постигао нешто боље у животу. Шта ти знаш, кад си 
побегао чим си видео да сам се родила. Шта ти знаш. 

ОН: Мислићеш да не заслужујем да ме саслушаш и 
бићеш у праву. Али волиш истину, а опет ниси у 
стању да је видиш. Ти си сама. Ја сам сам. Чак и 
да то хиљаду пута порекнеш, ја сам твој отац. То 
је истина.

ОНА: Много тога сам жртвовала. Небројено времена 
сам провела припремајући се, темељно се припре-
мајући да будем добар историчар, аутентичан исто-
ричар, а не један од оних превараната који продају 
измишљотине по укусу публике.

ОН: Дозволи да ти нешто кажем.

ОНА: И толики напор ће се исплатити. Веома брзо. На 
Универзитету постоји слободно место. То је при-
лика о којој сам толико дуго сањала. Конкурисала 
сам се за то место и следећег понедељка ће објавити 
резултате. На Универзитету ће поставити таблу са 
именом изабраног и ја ћу то сазнати рано, у првим 
јутарњим часовима, а онда ћу доћи на Форум да оба-
вим свој последњи обилазак. Схваташ ли? Напокон 
ћу моћи да напустим ове јебене шетње са туристи-
ма и да заборавим на сунце које ми пече главу док 
хиљаде деришта на екскурзији газе по рушевинама 
вриштећи у својим маркираним ципелама.

ОН: Не плаши се што осећаш да сам ти потребан.

ОНА: Напокон ће мој рад бити препознат и моћи ћу 
да водим друге путем који ми је толико требало 
да пређем.

ОН: Исправка. “Потреба” је превелика реч. Једностав-
није је: не плаши се да се осећаш добро поред мене.

ОНА: Дошло је моје време.

ОН: Очекујем твој одговор, дете моје, а сада ме пусти 
да ти још нешто кажем.
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ОНА: Када добијем запослење, мој ће посао престати 
да буде усамљен и мрачан и од тада ћу делити све 
што знам са заједницом историчара и са свима они-
ма који желе да знају истину о својој прошлости. 
И то ће бити мој свет, знаш? Јер сам га заслужила, 
јер знам шта је жртва и шта је напор. А то је нешто 
што ти никада нећеш разумети.

ОН: Моја будност даје своје плодове. На трагу сам не-
чег великог.

ОНА: Или можда хоћеш.
ОН: Једна група. Међународна група џепароша. Важна 

група, група у којој се обрће толико новца да кад 
се међусобно убијају то називају “поравнавање ра-
чуна”. Мислила си да не радим ништа друго осим 
што шетам прерушен и што дозвољавам да ме фо-
тографишу, зар не? Грешиш. Потајно радим за Рим, 
радим за препород Рима. У тајности.

ОНА: Ако ти пишем, то је да бих ти дала лекцију. А лек-
ција се не даје оном који нема капацитет да је научи. 
Мора да сам нешто наследила од тебе, неки глупи 
и дезоријентисани ген. Јер, не знам зашто, имам 
апсурдну наду да ћеш се једног дана променити.

ОН: Не плаши ме се, дете моје. Не плаши ме се. Не-
маш разлога да ме се плашиш. Јер ме не познајеш.

ОНА: Огрлица. Хвала, али не. Честитка. Извукао си се 
за длаку. Мој рођендан је шеснаестог.

ОН: Честитам.
 (Мрак.)

Петнаест. Пре.

 (Ситуација током организованог обиласка. ОНА је 
рашчупана и дрска.)

ОНА: И за крај, ево лука цара Септимија Севера, као 
што можете да видите из натписа уклесаног на ка-
мену. Првобитно се појавило и име његовог сина Ге-

та, али његов рођени брат, Каракала, избрисао га је 
након наручивања његовог убиства. Многи римски 
цареви подигли су лукове попут овог у знак сећања 
на ратне победе. За његову изградњу доносили су 
најбољи мермер из до тада познатог света, с врло 
јасним циљем: да се сећање на те славне битке то-
ком векова надметне над њиховим поразима као 
генералима и њиховим грешкама као владарима.

 (ОН подиже руку. ОНА га игнорише.)

 Цар падне, али камен преживи.

 (ОН поново подиже руку, али ОНА га и даље игнори-
ше.)

 Тако сећање на победе остаје у људима, али цар 
своје тајне неуспехе носи у гроб.

 (ОН подиже руку. ОНА му не даје реч.)

ОН: Шта је неуспех за једног цара?

ОНА: Лук је у потпуности прекривен мермером…

ОН: Цар треба да буде изнад пораза.

ОНА: И саграђен је почетком III века после Христа, у 
потпуном пропадању Римског царства…

ОН: Цар мора знати да је најважнија личност на свету. 

 (Тишина. Обраћа се њему.)

ОНА: Цар је најусамљенија особа која постоји.

ОН: Како…?

ОНА: Цар може избрисати натписе, али не и своја сећања.

ОН: Али…

ОНА: Цар једини не може да заборави.

ОН: Дете моје…

ОНА (Прекида га.): Овим завршавамо посету. Надам се 
да сте уживали и да ћете се лепо провести током 
остатка вашег боравка у Риму.

 (ОНА се спрема за одлазак. ОН зури у њу.)

ОН: Кћери, дођи овамо.

 (ОНА се зауставља, али му не прилази.)

 Кћери, дођи овамо.
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 (Тишина.)

ОНА: Рано сам устала, да бих тамо била у раним сати-
ма, у раним јутарњим часовима…

ОН: Знам.

ОНА: Стигла сам прва, пре свих, у раним јутарњим ча-
совима. Стигла сам прва.

ОН: Знам, дете моје.

ОНА: Није било никога када сам дошла, била сам тамо 
сама као будала, као идиот…

ОН: Дете моје…

ОНА: Све је то лаж. Све је то лаж. Учење не служи ни-
чему, ничему, ничему. Треба имати везе, имати 
пријатеље тамо где их треба имати, ићи на конгре-
се само да би те видели. Мораш бити идиот да то 
не схватиш. Све је то лаж, све је то лаж…

ОН (Прекида је.): Ћути, дете моје.

 (Тишина.)

 Хајде са мном. Знам место где праве најбољу кафу 
у Риму.

 (Одлазе. Заједно.)

 (Мрак.)

Шеснаест. Сада.

 (Обоје седе.) 

ОН: У почетку нисам могао да верујем. Рекао ми је 
колега. Један висок центурион. Рекао ми је да су 
пролазили свакога дана и да су ме гледали. И нису 
долазили да се фотографишу, нити да ми се смеју, 
као што то чине деца. Истина је да их никада нисам 
видео да се смеју. Понекад су се скривали иза ту-
риста, али други пут сам био ја тај који се скривао 
и гледао их како обилазе Колосеум, тражећи ме.

ОНА: Да ли су то они?

ОН (Прекида је.): Касније је било много горе. Почео сам 
да их виђам далеко од Форума, далеко од људи, из-
ван видокруга било које гомиле или било кога ко 
може да фотографише. Далеко од било ког сведока. 
Толико да сам постао нервозан. Ономад сам знао 
како да их избегнем и умакао сам им, довољно да 
уђем у своју кућу. То је био мој крај, то је био овај 
крај и они су већ знали где ја живим.

ОНА: Претили су ти?

ОН: То су они, дете моје, то су они.

ОНА: А ниси могао…?

ОН: Почео сам да идем другим путевима да бих их из-
бегао. Неколико дана размишљао сам да напустим 
посао, али нисам могао себи то да допустим: при-
стајем да умрем, али не од глади. На крају сам се 
навикао на то: они су ме пратили где год сам ишао, 
и играли смо се жмурке по улицама Рима. Било је 
скоро па забавно.

ОНА: Зашто ниси позвао полицију?

ОН: Полиција воли доушнике, али не мрда прстом због 
њих. Полиција никад није схватила да ја не желим 
сопствену добробит, већ добробит Рима. За њих сам 
само један обичан доушник, а доушник, чак и ако 
је на твојој страни, увек ће бити издајник. И нико 
неће ризиковати да би одбранио издајника.

ОНА: Али они…

ОН: Они нису легитимисани. Дошли су ко зна одакле 
само да би осветили оне које сам послао у затвор. 
Полиција је већ добила свој плен, агенти своје ме-
даље, а политичари своје насловнице. И не занима 
ме. Ја само желим добробит Рима. Временом ће се 
сазнати истина и чуће се за моје име. Али тренут-
но полиција пере руке од свега. Јер ако се плебеј-
ци међусобно поубијају, то је посао мање за њих.

ОНА: Још увек ми ниси рекао зашто желиш да умреш.

ОН: Дај ми времена.

ОНА: Не преостаје нам.
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ОН: Тренутно ти причам причу.

ОНА: Реци ми зашто.

ОН: Саслушај ме.

ОНА: Зашто желиш да умреш?

ОН: Дошло је време када су престали да се крију. Про-
лазили су поред мене и пажљиво су ме посматрали. 
Спречавао их је да ми приђу само невин осмех не-
ког јапанског пара који је стајао између нас у пот-
рази за фотографијом.

ОНА: Зашто?

ОН: Не подносим да живим окован. Не могу да подне-
сем да стално окрећем главу с једне на другу стра-
ну као да је улица пуна дивљих звери. Желим да 
могу да се обратим странцу без страха да разгова-
рам с крвником.

ОНА: Не одговараш ми.

ОН: Желим да живим, а не могу. Због тога желим да 
умрем.

ОНА: Доста више.

ОН: Шта још желиш?

ОНА: Питам те зашто желиш да умреш, а ти ми причаш 
исту причу о Јулију Цезару коју ја причам у орга-
низованим обиласцима. Ту Светонијеву измишљо-
тину о томе да је Цезар допустио да буде убијен. Да 
ли заиста верујеш у то? Да ли заиста мислиш да би 
најмоћнији човек на Земљи дозволио да буде убијен? 
Веруј у то, ако желиш, врло је сугестивна прича, 
али немој ми рећи да си поверовао у свој костим. 
Да ли ме сматраш будалом или си полудео? Причу 
о Јулију Цезару знам напамет. Питам те за твоју.

ОН: Оно што желим је да ти спасем живот.

ОНА: Добро. Вратимо се игри, ниси ме уверио.

ОН: Мислиш ли да побеђујеш?

ОНА: Знам да ти губиш.

 (Тишина.)

ОН: Они знају где живиш.

ОНА: Они?

ОН: Да, они. Они знају. А испоставило се да воле и да 
пишу писма. Послали су ми једно анонимно пи смо 
са твојом адресом и сатницом твојих одлазака и до-
лазака. (Вади изгужван папир из џепа.) Ево га и није 
римски папирус. Они су те пратили, дете моје, же-
ле да те повреде јер знају да не могу са мном. Јер 
знају да си ти моја слабост.

ОНА: Пусти да ме убију.

ОН: Никада. 

ОНА: Пусти да ме убију. Мени већ није остало много.

ОН: Живим да бих те заштитио.

ОНА: Веома лепо. Па ко ће ме онда заштитити када ти 
не будеш ту?

ОН: Правила игре. Пропустио сам твоје детињство, али 
сигуран сам да никада ниси варала? 

ОНА: Пусти да ме убију и спаси се. Води свој живот, 
онако како си га увек водио. Дозволи им да одраде 
свој посао и испунићеш моје снове. Решићеш све 
своје бриге једним ударцем. И усрећићеш ме, тата. 
Зар то није оно што желиш, тата?

ОН: Глупа си.

ОНА: У праву си, ја сам једна глупача са прегршт бе-
скорисног знања које никог не занима. Зашто да 
наставим да живим? 

ОН: Глупа си. Каква је њихова корист од тога да те убију? 
Одговори на ово питање, велика историчарко, как-
ва је њихова корист?

 (Тишина.) Занимаш их само да бих ја дао живот за 
тебе. Јер знају да ми је стало до тебе.

ОНА: Види ти то, сјајан си отац…

ОН: Пре или касније дошли би по мене. И већ сам ти 
рекао на почетку. Ова игра не може да се заврши 
нерешено.

 (Тишина.)
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 Да ли ме сад разумеш, дете моје? У опасности си, 
а то не могу да дозволим. Дај ми те таблете, дете 
моје, и иди одмах, пре него што дођу да ме траже.

 (Тишина.)

 Живим да бих те заштитио. Да бих те заштитио од 
тих курвиних синова. Да бих те заштитио од тебе 
саме.

 (Тишина.)

ОН: Трчи, иди одмах. Само што нису стигли.

ОНА: Дај ми папир.

ОН: Који папир?

ОНА: Папир са мојом адресом и сатницама.

ОН: Не верујеш ми?

ОНА: Дај ми папир.

ОН: Хоћеш папир? Узми папир. Стиже папир за моје 
дете…

 (Додаје јој папир. ОНА га отвара.)

ОНА: То је моја адреса. И то је моја сатница. Једно по 
једно. Када излазим, кад се враћам. Месецима.

ОН: Хајде, има још времена, одлази одавде пре него 
што дођу.

ОНА: Годинама.

ОН (Устајући.): Дај ми таблете.

ОНА: То је моја адреса и моја сатница. Али је твој руко-
пис. Одлично га познајем. Овај лист је исписан 
твојим словима.

 (Тишина.)

 (Мрак.)

Седамнаест. Пре.

 (Обоје стоје. ОНА, полуокренута, као да излази са 
позорнице. ОН, одлучан, спреман да води разговор у 
недоглед.)

ОНА: Морам де идем.

ОН: Где?

ОНА: Морам да идем.

ОН: Јеси ли сигурна да се ништа не може урадити…?

ОНА (Прекида га.): Не.

ОН: Чак ни да се обрати… Универзитету…

ОНА: Не.

ОН: Вероватно…

ОНА: Хвала на кафи.

ОН: Дете моје…

ОНА: Касним.

ОН: Обећај ми да ћемо се поново видети.

ОНА: Још увек радим у…

ОН: Не, прерушен не. Ни у Цезара ни у туристу. Обећај 
ми.

ОНА: Чекају ме.

ОН: Ко?

ОНА: Морам да идем.

ОН: Пре него што кренеш…

ОНА: Шта хоћеш?

ОН: Реци ми да или не. Хоћемо ли се поново видети?

ОНА: Не знам.

ОН: Ти увек јасно кажеш.

ОНА: Може бити да се не осећам добро.

ОН: Да ли ти треба…?

ОНА: Видећемо се поново.

ОН: Без костима?

ОНА: Морам да идем.
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 (ОНА, одлази. ОН остаје и гледа у правцу у ком је она 
отишла. Након неколико секунди, одлази у супрот-
ном смеру.) 

 (Мрак.)

Осамнаест. Пре.

 (ОН је сам. Напред.)

ОН: Драга кћери:

 Не могу више да чекам. Морамо да се видимо, мо-
рамо поново да се видимо. И то мора бити одмах. 
Не могу више да чекам, а када кажем “не могу”, то 
је зато што не могу. Није то због недостатка стр-
пљења. То је зато што немам другог избора. Не мо-
гу ти више објаснити, овако, преко писма. Морамо 
одмах да се видимо. Не могу више да чекам.

 Желим да се опростим. Желим да се опростим од 
тебе. Одлазим, и то заувек. Не желим да одем, али 
одлучио сам да одем. Дозволи ми да ти објасним. 
Нисам се збунио приликом писања, нисам постао 
луђи него што сам био. Не правим се мистериозан. 
Ствар је у томе што не могу да ти објасним путем 
писма. Одлазим. И желим да се опростим. Волео 
бих да дођеш код мене кући. Први и последњи пут. 
Дођи, молим те. Уколико желиш да дођеш, чекаћу 
те код Константиновог славолука, сутра, у време 
када затварају форуме.

 Можда не желиш да се опростиш од мене. Мож-
да те не интересује што одлазим. У том случају си 
слободна, али имај на уму да ће доћи дан када ћеш 
ме тражити, а нећеш моћи да ме пронађеш.

 Дозволи ми да ти кажем нешто: уколико то не ра-
диш због мене, уради због себе. Постоји нешто у 
твом погледу што ми говори да не би требало да те 
оставим саму. Постоји нешто у ономе што радиш у 
последње време, што ми говори да не би требало да 

те оставим саму. Постоји нешто у томе што радиш, 
дете моје, што ми се не свиђа.

 (Мрак.)

Деветнаест. Пре.

 (ОНА је сама. Напред.)

ОНА: Драги оче:

 Одмарала сам се. Имала сам четврт сата слободно 
између две групе, па сам прошетала поред остатака 
Јулијине базилике. Знаш већ, те рушевине од степе-
ница где су древни Римљани правили удубљења да 
би се играли пиљака и коцкица. Туристи воле овак-
ве ствари. Изненађени су када сазнају да су стари 
Римљани волели да се играју исто колико и ми, то 
јест, да су били људска бића, а не мермерне статуе 
покривене пешкирима. И као да су схватили да се 
из утробе Рима рађа једна дебела нит пупчане вр-
пце која прелази све путеве док не дође до пупка. 
Тамо сам размишљала о томе шта мислим да тури-
сти мисле. А онда сам те видела. Био си тамо, онако 
озбиљан као и сваког 15. марта.

 (ОН улази, заиста озбиљан и помало крут. Са собом 
носи један пакет који изгледа као букет цвећа, мада 
се оно јасно не препознаје све до тренутка када ОНА 
открива шта је заправо.)

 Толико си озбиљан да изгледаш смешно. Радиш исто 
што и увек. Исти кораци као и увек, исти покрети 
као и сваке године. Али овај пут постојао је детаљ 
који у том тренутку нисам могла да разумем… Како 
ти је пало на памет… Пластично цвеће за Цезара?

 (ОН је гледа.)

 Ниси ме погледао.
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 (ОН се враћа цвећу и буљи право напред, веома оз-
биљан дубоко уздахне, њишући се у нежној равноте-
жи која дели узвишено од гротеске.)

 Ниси знао да сам била тамо. Боље речено, знао си 
да сам била тамо, али не где сам нити да сам те 
посматрала. Иако не заборављам једну ствар. Све 
то радиш да бих ја видела.

 (ОН је гледа.)

 Ниси ме погледао.

 (ОН поново гледа право напред.)

 И већ знам. Доносиш цвеће на Цезаров олтар сва-
ког 15. марта још пре него што сам се ја родила. 
Али мој поглед је оно што му даје смисао, јер твој 
властити гест постаје део историје сваки пут када 
га покажем тим идиотским туристима.

 (ОН, поново је гледа, али одсутно, тако да не знамо 
да ли је слуша или не.)

 И не, не покушавај да ми објасниш то пластично 
цвеће. Знам да природно цвеће вене. И да је тужно 
што туристи, када приђу храму, не виде ништа ви-
ше од трулих стабљика. Није достојно Цезара. Ни 
Рима. Али та ме замисао брине. Много ме брине. 
15. марта следеће године твоје пластично цвеће ће 
и даље бити тамо. И оне наредне. Цезаров олтар ће 
још дуго имати цвеће, чак и ако тебе више не буде 
било. Пластичном цвећу није потребна вода. Нико 
му није потребан. Брине ме што то пластично цвеће 
представља одсутност.

 (ОН поново гледа напред.)

 Прихватам позив. Бићу тамо, у Константиновом 
славолуку у заказано време.

 (Мрак.)

Двадесет. Пре.

 (Ходају једно поред другог и заустављају се испред 
невидљивих врата. Носе капуте које смо до сада ви-
дели да висе на столицама.)

ОН: Овде је.

ОНА: Већ сам знала.

ОН: Како?

ОНА: И ја сам те понекад пратила. Али не из интереса.

ОН: Из радозналости?

ОНА: Због безбедности.

ОН: Плашиш ме се?

ОНА: Не, није да се плашим, већ сумњам. Желела сам да 
будем сигурна. Сигурна да си онај који тврдиш да си.

ОН: Твој отац?

ОНА: Моја мајка је имала твоју адресу. Пронашла сам 
је у њеним папирима за развод. Чуди ме што ниси 
променио адресу толико година. 

ОН: Ја сам изгубљени случај, али нисам скитница.

ОНА: И испоставило се да јеси.

ОН: Да јесам?

ОНА: Да си онај који сам мислила да јеси.

ОН: Јесам.

 (Тишина.)

ОНА: Боље да уђемо.

ОН: Јеси ли сигурна?

ОНА: Да.

ОН: Још увек можеш да се предомислиш.

ОНА: Желиш да одем?

ОН: Не, не желим да останеш сама.

ОНА: Уђимо.

ОН: Сачекај мало.

ОНА: Шта?
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ОН: Драго ми је.

ОНА: Шта ти је драго?

ОН: То што су се на крају наши путеви поклопили. 

ОНА: На крају.

ОН: Боље да уђемо.

ОНА: Уђимо.

 (Мрак.)

Двадесет један. Сада.

 (Обоје седе, једно наспрам другог.)

ОНА: Одувек сам знала.

ОН: Шта си знала?

ОНА: То за торбу. Одувек сам знала да си ти тај који је 
учинио да ми украду торбу.

ОН: То мислиш?

ОНА: Одувек сам знала. Од првог дана кад сам почела 
да радим, упозориле су ме колеге. Да се не прибли-
жавам оном који се прерушава у Јулија Цезара. Да 
кажем туристима да буду опрезни и да му не при-
лазе, јер тај тип није био од поверења.

ОН: Зашто мислиш да сам наредио да ти украду торбу?

ОНА: Дакле “наредио си”… Моћни Јулије Цезар.

ОН: Нисам узео ни пару.

ОНА: Знам.

ОН: Знаш ли зашто сам то урадио?

ОНА: То је био начин де ме превариш.

ОН: То је био начин да ти испричам причу.

ОНА: Управо тако.

ОН: Свидела ти се та прича. Свидела ти се моја прича.

ОНА: Могуће је.

ОН: Зато ми никад ниси рекла да знаш истину.

ОНА: Браво.

ОН: Зато си пратила моју игру.

ОНА: Види се да си учио…

ОН: Кћери моја, ти си…

ОНА: Доста.

ОН: Шта?

ОНА: Постоје ствари које још не знам.

ОН: Шта желиш да знаш?

ОНА: Хоће ли неко доћи да те тражи?

ОН: Да.

ОНА: За мање од сат времена?

ОН: Да.

ОНА: Откуд знаш?

ОН: Имам своје изворе.

ОНА: Како да знам да ме не лажеш?

ОН: Никада нисам успео да те слажем.

ОНА: Увек постоји први пут.

ОН: Како желиш. Сачекајмо да они дођу и да ти то они 
сами потврде. Или да наставимо да се играмо и да 
ме ти убедиш да одем одавде.

ОНА: Зашто бих морала то да урадим?

ОН: Јер не желиш да умрем.

 (Тишина.)

ОНА: Добро. Играјмо.

ОН: Изволи.

ОНА: Ко су они? Ко долази да те тражи?

ОН: Могу ли да ти испричам једну причу?

ОНА: Желим да ми испричаш истину.

ОН: Да ли се сећаш комесара Монталта?

ОНА: Изашао је у свим новинама.

ОН: Знаш ли ко је био комесар Монталто?

ОНА: Не, не знам, не сећам се. Знам само да су га убили.

ОН: Комесар Монталто био је најефикаснији службе-
ник за спровођење закона ког је Рим икада имао. 
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Комесару Монталту су наложили да очисти Рим од 
ситног криминала, од банди џепароша, од ситних 
лопова и пљачкаша који терају туристе и шире страх. 

ОНА: Важан задатак.

ОН: Спасити Рим.

ОНА: “Спасити Рим”…

ОН: И закључио је да његов рад треба да преовлада.

ОНА: У ком смислу?

ОН: Комесар је иза себе имао деценије борбе и одли-
ковања. Већ је имао одређене године и није желео 
да се повуче, а да није сигуран да ће оставити траг. 
Желео је да генерације које долазе дугују њему своју 
безбедност.

ОНА: Тражио је славу?

ОН: Не. Комесар Монталто никада није мислио на себе. 
Само је тражио добробит Рима. Темељно је проу-
чио ситни криминал у граду и закључио је да мора 
да размишља унапред.

ОНА: А шта то значи?

ОН: Деца.

ОНА: Која деца?

ОН: Та деца. Нико не зна одакле долазе, нити да ли су 
њихови прави родитељи они који тврде да јесу. Де-
лују у малим групама. На челу су старији који их 
користе за вршење свих врста прекршаја. То је врло 
лукава замка, њихових лажних родитеља.

ОНА: “Лажни родитељи”? 

ОН: Јер знају да децу не могу стрпати у затвор.

ОНА: И какве везе све ово има са…?

ОН: Та деца ће одрасти. Порашће и неће знати за више 
живота од живота на улицама. И постаће још опа-
снији и застрашујући. То је мислио комесар Мон-
талто. И закључио је да мора да делује. Тражио је да 
му дају пуна овлашћења да ради у сенци без поди-
зања буке. И успео је. 

ОНА: Пуна овлашћења? Над чим?

ОН: Над неким законима. Над неким законима који 
су сметали.

ОНА: Сад браниш законе?
ОН: Браним децу. Немају никога.
ОНА: А од када је теби стало до деце?
ОН: Кћери…
ОНА: Не зови ме “кћери”. Сигурна сам да си их ти та-

кође искористио. Признај. Сигурно си и ти иско-
ристио децу да крадеш торбе туристима. Сигурно 
су руке неког детета украле моју торбу.

ОН: Никада нисам повредио дете.
ОНА: Постоји много начина да се неко повреди.
ОН: Када је комесар Монталто почео да делује…
ОНА: “Лажни родитељ”. Никада ниси био ништа друго.
ОН: Имали су само мене. Само мене.
ОНА: Јеси ли искористио децу? Одговори.
ОН: Ја сам их штитио, кћери, ја сам их штитио као што 

тебе штитим. Комесар Монталто…
ОНА (Прекида га.): Опет то радиш. Не глуми хероја. Не 

желим опет да те раскринкам.
ОН: Ништа не глумим.
ОНА: Не маскирај се у Јулија Цезара.
ОН: Ја нисам Јулије Цезар.
ОНА: Ко си ти? Реци ми једном за свагда и престани да 

ми причаш приче.
 (Тишина.)
ОН: Ја сам Брут.
ОНА: Шта?
ОН: Брут, да, Брут. То сам био ја.
ОНА: Ти?
ОН: Да.
 (ОНА устаје.)
 Шта то радиш?
ОНА: Реци ми да је то шала. Реци ми да је то још једна 

од твојих прича.
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ОН: Не знаш ти шта је тај гад радио деци.
ОНА: Реци ми да то није истина…
ОН: Мучио их је, понижавао и, ако су имали среће, слао 

их је у оне усране прихватне центре. Ако би се вра-
тили на улицу постали би други људи…

ОНА: Господе Боже.
ОН: Неко је морао то да заустави.
ОНА: Ти си…
ОН: Неко је морао то да учини, неко је морао да спа-

се ту децу.
ОНА: Ти си убица.
ОН: Ја сам курвин син. Али тај гад више неће мучити 

ни једнo дете.
 (ОНА се удаљује.)
 Где идеш?
ОНА: Одлазим одавде.
ОН: Не, не могу да те оставим саму.
ОНА: Свеједно ми је, можеш да се убијеш уколико же-

лиш. Не занима ме.
ОН: Није тачно.
ОНА: Убиј се. Али не очекуј да ће о теби причати као о 

спасиоцу Рима.
ОН: Свеједно ми је шта ће причати о мени.
ОНА: Од кад?
ОН: Нека ме мрзе. Нека ме забораве.
ОНА: Провео си године стварајући себи живот.
ОН: То је била само прича да ти се приближим.
ОНА: Лажеш. Само си желео да сачуваш сећање на себе.
ОН: То је била само прича. Да би ме поштовала. Да би 

ми се дивила.
ОНА: Није то била прича. То је била лаж. Ја одлазим.
ОН: Све ми је једно шта ћеш причати о мени, али на-

стави да живиш.
ОНА: Игра је завршена.
ОН: Обећала си ми. А ти ниси попут мене.

ОНА: Не желим да живим.

ОН: Дете моје…

ОНА: Не желим да живим. А ти ниси нико да ме спре-
чиш у томе.

ОН: Ја сам твој отац.

ОНА: Речи.

ОН: Моје речи су смеће, кћери моја. Али твоје вреде 
злата. И обећала си ми да ћеш наставити да живиш, 
уколико ја одем.

 (Тишина.)

ОНА: Полиција те неће убити.

ОН: Наравно да неће. Али да ли имаш представу шта 
ће ми урадити у затвору? Много ме мрзе, дете моје.

ОНА: Дакле, то је одговор.

ОН: Одговор?

ОНА: Знам зашто желиш да умреш.

ОН: Зашто?

ОНА: Зато што се бојиш бола.

ОН: Није тачно.

ОНА: Пати. Пусти да те затворе и пати. Заслужио си то. 
Заслужио си све што ти учине. Жив издржи своју 
казну.

ОН: Заслужујем да умрем.

ОНА: Имаш право.

ОН: Ја сам свој сопствени судија и имам своје законе.

ОНА: Ти си кукавица.

ОН: Само желим да те спасем.

 (Тишина.)

ОНА: Нећеш ме спречити да урадим оно што желим.

ОН: Хоћу.

ОНА: Шта умишљаш, ко си ти да ми кажеш шта треба 
да радим?

ОН: Твој отац.

ОНА: И шта ћеш да урадиш?
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 (Тишина. Она га испитује очима, али ОН не одгова-
ра.)

 Хоћеш ли ме казнити?

 (Тишина.)

 Послаћеш ме у кревет без вечере.

 (Тишина.)

ОН: Оно што сам морао, већ сам учинио.

ОНА: Шта?

ОН: Те таблете се узимају са водом. Током нешто мање 
од сат времена нисам осетио ништа што не бих осе-
тио са аспирином. Сада ћу, готово изненада, пото-
нути у слатки сан, а онда… Готово. Само знам да не 
боли. Тако бар кажу.

ОНА: Не, не може бити…

ОН: Познајем добро тог човека. Он је један гад коме 
не можеш веровати, али добро обавља свој посао.

ОНА: Тако значи, од почетка…

ОН: Када стигну, наћи ће ме мртвог. Имаш времена 
да одеш.

 (ОНА поново седа, поражена.)

ОНА: Ти си нитков.

ОН: Ја сам курвин син.

ОНА: Умрећеш.

ОН: И нећеш моћи то да спречиш.

ОНА: Лекар. Испирање желуца.

ОН: Касно је. Деловаће за пар минута.

 (Тишина.)

 Обећај ми да ћеш живети.

ОНА: Због чега?

ОН: Обећај ми!

ОНА: Зашто бих морала то да урадим?

ОН: То ће бити мој начин да те и даље штитим.

 (Тишина.)

 Обећај ми. Молим те.

ОНА: Ја никада не варам.

 (ОНА му даје таблете.)

ОН: Хвала.

 (Тишина.)

 Зашто желиш да умреш?

ОНА: То ми је једино јасно на свету.

ОН: Зашто?

ОНА: Ти си нитков.

ОН: Зашто желиш да умреш, дете моје.

ОНА: Оставићеш ме саму. Потпуно саму. Више нећу 
имати коме да причам шта радим. Више нећу имати 
кога да вређам. Нећу имати никог коме бих могла 
да саспем у лице све своје неуспехе.

ОН: Зашто? Желим да знам зашто пре него што одем 
одавде.

ОНА: Више нећу имати сведока за све што радим, више 
нећу знати да постојим бар за некога. Остаћу толи-
ко сама да ћу постати невидљива.

ОН: Кћери моја, молим те.

ОНА: А шта ти значи? То је моја одлука.

ОН: Дај ми разлог.

ОНА: Још речи?

 (Тишина.)

ОН: Наћи ћеш неког. Наћи ћеш неког, дете моје.

ОНА: Ти си нитков.

ОН: Бићеш срећна.

ОНА: Ти си курвин син.

ОН: Подарићеш ми унучиће.

ОНА: Презирем те.

ОН: И ја тебе волим, кћери моја.

 (Тишина.)

 Одлази одавде.
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ОНА: Желим да останем. Желим да видим како умиреш. 
Желим да се уверим да ниси варао.

ОН: Полиција само што није стигла. Не желим да те 
нађу поред мене и да те умешају.

ОНА: Баш ме брига.

ОН: Хајде, дете моје. Молим те. Не желим да видиш 
како умирем.

ОНА: Бићу овде до краја. Никада не остављам игру не-
довршеном.

ОН: Боли ме глава.

ОНА: Хоћеш аспирин?

ОН: Не. Ствара ми такву киселину да сутра можда нећу 
моћи да устанем.

 (Гледају се. ОН се смеје. То је апсурдан и заразан смех. 
ОНА се такође смеје.)

ОН: Ово је први пут да те видим како се смејеш.

ОНА: Ми смо идиоти.

ОН: Имаш леп осмех.

ОНА: Одјеби.

ОН: Не личи на осмех твоје мајке.

ОНА: Не желим да причам о својој мајци.

ОН: Твој осмех је сличан мом.

ОНА: Не надај се.

ОН: Ево твог наследства, дете моје, дете моје. Чаша во-
де и идиотски осмех.

 (Пауза.) 

 Одлази одавде.

ОНА: Не желим да те оставим самог.

ОН: Не упадај у проблеме. Мораш да живиш свој живот.

ОНА: Нико ме не чека код куће.

ОН: Твоја кућа је читав Рим.

ОНА: Гледам у сутра и осећам се слепа.

ОН: Као и сви, дете моје.

ОНА: У чему је поента…?

ОН: Нема је. Живот није књижевност.

ОНА: Не?

ОН: Не.

ОНА: Па, престани да се понашаш као лик.

ОН: Шта?

ОНА: Престани да изговараш узвишене фразе на са-
мрти. Попут лика.

 (Тишина. Почиње полако да се смеје. Смех расте. Гор-
ки смех.)

ОН: Дете моје…

ОНА: Шта.

ОН: Твоје сећање ће бити мој једини гроб.

ОНА: Знам.

ОН: Дозволи ми да ти нешто кажем…

ОНА: Реци ми.

 (ОН не реагује. Она га проматра неколико секунди. 
Мери му пулс. С напором, обара га између две столи-
це. Одлази и убрзо се враћа са плаштом који је ОН 
користио да се преруши у Јулија Цезара и ловоро-
вим венцем. Одмакне се мало. Вади кутију шибица. 
Ватра.)

 (Мрак.)

КРАЈ
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Д уодрама Сви путеви Хуана Пабла Ерас Гонсале-
са има одредницу “епистоларна трагедија” и трa-
гички оквир, који су ОНА и ОН, драмски ликови 

ове приче, одабрали као коначно исходиште трајања у 
данима који им, по многим елементима, не припадају. 
Управо та прича, или такви покушаји рaзрешења личних 
прича кроз утврђивања истине, игре стварности, тачке 
порекла, гланцање заоставштине, наметнуте мимикрије, 
експлицитности, предвиђања и ишчекивања, основа су 
на коју се намотава чврста нит ове комплексне драме. 

Истина је: “Сви путеви воде у Рим”, али сви путе-
ви воде и према неумитном крају живота, мада некада 
није једноставно стићи до тог руба, као, уосталом, ни до 
Рима. Ова ауторова игра у коју је укључен Јулије Цезар 
и, наравно, неизбежни Брут, као дволики симбол издаје 
и спасења, отвара, у вишеслојној конструкцији, низ мо-
гућности исходишта, почев од основне, јасно уочљиве, 
комплексне релације односа оца и кћери, преко неко-
лико нивоа преиспитивања друштвене исправности ак-
тера, па све до занимљивог и значајног разматрања оп-
равданости елиминације тиранина, у ширем контексту 
– онога ко нам загорчава живот.

У овом колоплету стања и могућности је и сценска 
потентност комада Сви путеви и дијаболичко-симбо-
личко наметнуто решење енигматски захтевног исписа 
Х.П.Е. Гонсалеса. Не можете, наиме, једним путем, него 
напротив, мора се ићи кроз поља монолога и уз серпен-
тине дијалога двоје актера, који чврсто држе сваки своју 
страну приче. Рим је само тачка коначности. 

Драма Сви путеви написана је занимљиво, са до-
ста варирања у језичком исказу, од једноставног, гото-
во жаргонског у дијалогу, до поетског и естетизованог 
говора у епистолама и краћим монолозима, који скри-
вају карактере двоје учесника драме.

Такав приступ захтева од глумаца одређени ангаж-
ман, али нуди и озбиљан уметнички изазов, због низа 
промена, онеобичења и валера којима треба дочарати 
стања ликова драме.

Пред нама је, дакле, занимљиво штиво, значајно 
у естетском смислу, а пријемчиво за практичну реали-
зацију – два лица, отворени простор, сценографска и 
костимографска слобода. Рекао бих, комад овог или за 
ово – време. 

Иначе, Гонсалесов комад који објављујемо у руб-
рици Савремени светски драматичари је први објавље-
ни превод Ање Ромић.

Верујем искрено да ће ова драма, тако блиска на-
шим карактерима и животним менама, пронаћи своје 
место на позорницама овдашњих театара.

У проседеу комада наведен је цитат Торнтона Вајд-
лера да “сваки човек треба да има публику, наши преци 
су осећали да су богови бдели над њима, наши очеви су 
живели да би били цењени од стране људи”.

И то је, мада је исказано одавно, тачно, јер живимо 
у доба када је популарност постала најважнија монета. 
Због тога верујем да ћемо, читајући комад Х. П. Е. Гон-
салеса, одгонетнути ко је публика данашњих генерација. 

Пише > Милош Латиновић

Драматуршка белешка 

Живот није књижевност



ПЕТАР МАРЈАНОВИЋ

Приредила > Марина Миливојевић Мађарев
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Пише > Петар Марјановић

Позориште и власт у Југославији (1944–1990):

“Друга страна медаље”  
– обрачуни и забране

УВОДНА РЕЧ

Р азмишљајући о садржају “Сцене” за 1990. годи-
ну, последњег годишта које припрема ово Уред-
ништво [Петар Марјановић, главни и одговорни 

уредник, Радослав Лазић, Момир Пејовић; секрета-
рица редакције Весна Гргинчевић], сматрао сам да је 
“сазрело” време за тему: Однос позоришта и власти у 
Југославији од 1944. до 1990. године. Она је, повремено 
и фрагментарно, обрађивана у југословенској театро-
логији и историји позоришта, па је многима који се 
баве овим дисциплинама “отварање досијеа” у окви-
ру ове теме и суделовање у њеној “обради” било врста 
враћања “дуга части”. Разуме се, у оквиру једног броја 
часописа не може се обезбедити критичко-научни при-
лаз “материји” и сматрати да се она “коначно” скида 
с “дневног реда”, али је у оваквој прилици неопходно 
сачувати слух за истину и, исто тако, осећање за меру.

Из мозаика текстова који су овде окупљени, на-
дам се да се може наслутити да је у Југославији, после 
Другог светског рата, годинама изграђиван систем при-
нуде, који би неумољиво “прорадио” кад год је требало 

онемогућити неку, за власт “неподобну”, позоришну 
представу. Тај “систем” током “развоја” и у зависности 
од тренутне “толеранције” власти која је све време, у 
различитим нашим срединама, имала различите “ар-
шине” приликом одмеравања “подобности”, добијао је 
увек нове “нијансе” – задржавајући, на целом југосло-
венском простору, исте основне особености:

а) Нема званичних, писаних докумената о служ-
беној забрани позоришне представе:

б) Не зна се ни ко је иницијатор забране (“фама”, 
из “поузданих извора”, помиње различита име-
на). Чак и у случајевима када се, после више 
година, сазна за неко име, помињана личност, 
по правилу “друг” тада на високој политичкој 
функцији, то енергично демантује.

ц) Најчешће се не зна ко је послужио као “пре-
носна полуга”, али се с разлогом наслућује да 
су то били “дворски уметници”, увек спремни 
да се “за отаџбину и партију” боре до последње 
капи – туђе крви.
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д) На жалост, извесно је да су забране најчешће 
“спроводила у живот” сама позоришта. Нема 
битне разлике у њиховом понашању ни у време 
“етатизма”, ни за владања “освешћених само-
управљача”. Исто тако, нема дубоке разлике 
ни у степену суровости општинских “центара 
моћи” на појединце у позоришту и театарске 
колективе током ових година од 1944. године 
до данас.

Приликом коначне селекције текстова, 
“склонио” сам две-три изјаве наших драмских 
писаца и редитеља, јер нисам имао на распо-
лагању ниједан поуздан доказ који би потврђи-
вао забрану од стране неког органа власти. Из 
других извора, од зналаца позоришта упућених 
у конкретан “случај”, сазнавао сам да је реч о 
слабим представама или неуспелим драмским 

делима чији се уметнички неуспех “покривао” 
проблемима на “политичком плану”. Настојао 
сам, зато, да се аутори овде објављених тексто-
ва што више користе провереним чињеницама, 
без обзира што су оне каткад биле непријатне 
за позориште, а каткад за власт. Верујем да су 
неки “случајеви”, на жалост, остали непознати 
Уредништву “Сцене”, а за неке од тих “празни-
на” има и моје кривице. Наиме, када се сасвим 
приближио рок предаје текстова у штампарију, 
а упркос многим интервенцијама Уредништва, 
неки прилози нису стизали, схватио сам да сам, 
из појединих средина, позвао на сарадњу позо-
ришне људе који су и сами учествовали у забра-
нама у нимало часној улози “трансмисије” на 
реалацији власт–позориште. Поука из мог ис-
куства, бар за мене, неће изостати. Упркос све-
му, мислим да ће објављивање првог “каталога” 
забрањиваних позоришних представа у “новој 
Југославији”, и анализа односа власти и позо-
ришта од 1944. до 1990. године, подстаћи да се 
“открију”, овде непознати, “случајеви” и утврде 
нове нијансе тога односа.

У многим овде објављеним текстовима, че-
сто субјективно интонираним, откривени су по-
даци о судбини позоришних људи и позоришних 
представа досад непознати широј позоришној 
јавности Југославије. Ипак, у глобалној спознаји 
односа позориште–власт у раздобљу после рата 
остали смо у границама сазнања која смо слу-
тили и пре овог тематског броја “Сцене”: да су 
често опаки људи и незналице доносили одлуке 
кобне по позоришне људе и по позоришни жи-
вот у Југославији.
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Пише > Небојша Ромчевић

Против усуда пролазности

П етар Марјановић живео је позориште у свим ње-
говима аспектима, увек са значајем, увек дели-
катно, промишљено и увек помало аутоиронично. 

Аутоиронично, кажем, јер је и Професор сам о театру 
и себи у театру говорио као “мајању позориштем” (ци-
тирајући свог оца). У њему су живеле две слике театра 
– идеалан и онај о коме је желео да говори озбиљно, 
али чију суштинску неозбиљност, игру сујета и маски, 
није могао да порекне. Тако је и себе видео у двојакој 
улози: као некога ко, као историчар ове наше умет-
ности, покушава да проникне у све те бескрајне и још 
неокончане порођајне муке српског позоришта, пода-
ри им смисао и значење и као неко ко, учествујући у 
савременом позоришту, покушава да примени то што 
је као историчар и теоретичар спознао, било као пре-
давач, драматург или критичар. 

То помешано осећање према позоришту као не-
чему вредном живљења и жртве, али и дубоко проже-
тог тричавим и баналним, није, колико сам успео да 
видим, изазивало патњу код Професора. Рекао бих 
да се пре радило о филозофском погледу на позо-
риште као на огледало људске душе, способном и за 

највећа прегнућа и најбедније падове. Отуд, рекао бих, 
и “мајање” као опис огромне љубави према позоришту 
које, тако флуидно, тако подложно свему, тако често 
преплашено и збуњено, компромитује само себе у па-
узама између чинова. 

Укратко, читајући Професорове књиге, а још ви-
ше разговарајући са њим, разумео сам позицију ис-
торичара и теоретичара позоришта као некога ко у 
аморфном, дивергентном бићу театра покушава да 
препозна структуру и каузалност и пронађе “систем 
у том лудилу”. 

Овај текст је крајње субјективно размишљање о 
неким Професоровим књигама, без икакве друге на-
мере осим да их препоручи онима који јесу и онима 
који долазе. 

*  *  *
Однос драмског текста и театра је већ деценијама 

тачка у којој се сустичу и сукобљавају различите тео-
рије, идеологије и концепти позоришта, али и књижев-
ности. Једна од опсесивних тема укупног теориј ског 
опуса Марјановићевог је потрага, не за коначним одго-
вором, већ за балансом који подразумева комплемен-
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тарност, а не хијерархију по овом питању. Та потрага 
је видљива и у Марјановићевим критикама, начину на 
који је 25 година уређивао нашу Сцену или драмати-
зовао прозу, а нарочито у књигама у области историје 
и теорије позоришта. 

У књизи Очима драматурга (Нови Сад, 1979) већ 
је потпуно јасна Марјановићева поетика спајања прак-

се и теорије и потраге за балансом оличене у синкре-
тичности театролошке анализе. Он се бави театарским 
(а не књижевним) особеностима дела класичне српске 
књижевности (Јована Ст. Поповића, Јована Суботића, 
Нушића или Станковића), што представља праву пре-
кретницу у разумевању драме ван чврстог загрљаја те-
орије књижевности. У својим есејима Марјановић је 
откривао нове погледе на класична дела кроз визуру 
њиховог сценског потенцијала.



41 >

Сви текстови тичу се дијалектике текст-представа 
и начина на које је успостављана квалитетна синтеза. 
Већ ту, а и касније, јасно је било да Марјановић није 
присталица флоскуле да је текст само предложак за 
игру, јер не настаје са том амбицијом, нити може да 
оствари свој потенцијал у таквом контексту, јер како 
је Марјановић волео да каже, “драма није скуп сцена 
и сукоба, којима се приступа као шведском столу; дра-
ма је значење које се преноси сценама и сукобима”. 
Очима драматурга није само сведочење драматурга, 

већ и листа дилема са којима се суочава сваки драма-
тург у позоришту. 

У књизи Југословенски драмски писци 20. века 
(Нови Сад, 1985), Марјановић ствара предуслове за 
дефинисање југословенске историје драме и позо-
ришта. Тек из данашње перспективе постаје јасно ко-
лико је важна била та књига, а нарочито колико је до-
била на важности у временима порицања заједничког 
културног простора. Курс Историје јужнословенског 
позоришта и драме у великој мери баштини закључке 
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до којих је у овој књизи дошао Марјановић. Чињеница 
да су нестали и држава и идеја заједничког културног 
простора, а да су Марјановићеви ставови релевантни 
и свежи као првог дана, говори са колико је поузда-
ности и аналитичности написана ова књига. У књизи 
Историја југословенског позоришта и драме коју наме-
равам да напишем, Марјановићева размишљања могу 
бити цитирана без икакве нове контекстуализације. 

И овде се наставља промишљање драме у кон-
тексту позоришта, а не као дела књижевности и Марја-
новићево уверење да драма своје референце проналази 

на сцени на којој остварује свој имплицитни мултиме-
дијални потенцијал. 

Књига посвећена позоришној режији (Новосадска 
позоришна режија, 1945–1974, Нови Сад, 1991) је нови 
корак Марјановићев у правцу систематизације поетика 
и разумевања позиције редитеља која је почела да се 
радикално мења у периоду којим се бави књига. Марја-
новић на примеру развоја позоришта као институције, 
режије као уметности, и целине као циља, успева да на 
примеру новосадског позоришта опише пут који је ре-
жија прешла од првих послератних година, оличеног 
у великим редитељским именима Јована Коњовића, 
Јурија Ракитина, Јосипа Кулунџића, Боре Ханауске, 
па све до “златног доба” СНП-а са Јованом Путником, 
Миленком Шуваковићем и Димитријем Ђурковићем. 
Марјановићева књига је једна од првих која успева да 
прецизно одреди појмове редитељске поетике, од ра-
да на тексту, преко рада са глумцима, па све до укуп-
не слике света коју сваки поједачни редитељ ствара. 

Дело Српски драмски писци XX столећа (Београд, 
1997) настало је из потребе ревалоризације српског 
драмског стваралаштва у новим околностима, након 
распада државе и неколико сукцесивних система вред-
ности. Као да је Марјановић желео да начини каталог 
драмског наслеђа и нових аутора који се у то наслеђе 
укључују не би ли помогао препознавању литерарне 
основе на коју ће позориште нове државе моћи да се 
ослони. И овде, као и у књизи посвећеној југословен-
ским драмским писцима, фасцинира моћ увида и ин-
терпретације, указивање на квалитете текстова које су 
њихове сценске реализације можда оставиле у другом 
плану. Марјановић је пожелео добродошлицу новој 
генерацији писаца, стасалој у неподношљивим усло-
вима, препознао нови сензибилитет и поглед на свет. 

Позориште или усуд пролазности (Београд, 2001) 
чини скуп огледа из историје и естетике позоришта, 
позоришне режије и театролошких студија. Ова књига 
као целина настала је у потреби да се одреде границе 
театрологије као научне области, која већ од почетка 
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деведесетих почиње да се растаче и губи свој фокус. 
Нарочито су значајни Марјановићеви есеји посвећени 
уметности глуме кроз портрете великих глумаца раз-
личитих генерација. Као и у својим позоришним кри-
тикама, Марјановић успева да створи методологију 
за процену глумачке игре којом успева да превазиђе 
импресионизам и нејасно “осећање”. 

Есеј “Театролошка реконструкција представе 
из прошлости” у коме се бавио реконструкциојом 
Кулунџићеве режије Машкарата испод купља откри-
ва методе Кулунџићевог приступа Војновићу, рада са 
глумцима, промишљање представе на начин који је 
данас готово незамислив. Марјановићев текст (као и 
многи други) има свеприсутну имплицитну дидактичку 
поруку младим редитељима, демонстрирајући посвеће-
ност, припрему и организацију проба као неопходне 
предуслове за стварање вредног театра. 

Мала историја српског позоришта је на сваки 
начин круна Марјановићевог театролошког рада. Већ 
и сам наслов књиге у себи носи горепоменуту аутои-
ронијску димензију којој је Професор увек био склон. 
Међутим, Мала историја постала је незаобилазна књи-
га и по садржају, али и по форми којом су обухваћени 
сви аспекти позоришне историје, па чак и одбрањена 
идеја историје позоришта по себи. У овој су се књизи 
стекла сва сазнања и ставови чији развој можемо да 
пратимо још од Очима драматурга, али сада потпу-
но зрели и неприкосновени. Иако се, наравно, Марја-
новић ослања на објективне чињенице, ова историја 
је дубоко субјективна, па донекле и аутобиографска. 
Врло често је у полемици са самим собом, где, обо-
гаћен искуством и мудрошћу, мења неке своје раније  
ставове. 

Марјановић је, тако, био свестан ризика сврста-
вања дубровачке драме у наслеђе српског позоришта, 
желећи да још једном подстакне расправу о коренима 
језика и дубровачке књижевности и укаже да смо се, 
по инерцији политике и историје, сувише лако одре-
кли дела заједничког наслеђа јужнословенске културе. 

Мала историја српског позоришта је себи обез-
бедила место референтне књиге првога реда за многа 
следећа поколења и свака нова историја која буде на-
стајала, мораће да се ослони на Марјановићево дело. 
Верујем да сам један од многих коме ова књига вазда 
стоји на дохват руке и коју разумем и као историју, 
али и посланицу.

*  *  *
Мало је тако сложених, тако лепих и значењем 

бременитих односа као што је то однос ментора и мен-
тија, професора и асистента, учитеља и ученика. Иако 
је о томе пуно писано и говорено, као да се стално ос-
тајало у самом предворју значаја који такав однос има 
за оба учесника. Ментор који узгаја своје интелектуално 
дете и дете које се ослања у несигурним корацима на 
некога који му утире пут, објашњава скривене знаке, 
тумачи замршене шифре интелектуалног одрастања. 

Пуно је поезије у позиву професора; одабраних, 
класичних, дивно римованих, снажних слика. Ипак, 
рекао бих да професор не води рачуна о поезији свога 
позива. Он га живи, без јасне свести о своме значају, 
без великог интересовања за своје заслуге; то долази 
природно, као последица идеала којим је прожет. Про-
фесор и не зна када је у успутном разговору некоме 
подигао завесе животне перспективе, отклонио бол, 
урезао у памћење идеју водиљу. Знање које се прено-
си много је више од информација, неупоредиво ви-
ше од библиографских података, немерљиво скупље 
од објављених радова. То је знање о животу, о нама у 
животу, нама у уметности и уметности у нама. Бити 
најбољи могући, дати највише могуће, праштати без-
бројне младалачке мане, подржавати, подстицати, а 
опет дискретно, из даљине, готово невидљиво, да мла-
да особа не изгуби веру у себе. 

Имати ментора каквог сам имао ја, значи слободу 
да се буде у заблуди, да се тешко погреши, да се теш-
ко згреши, јер увек постоји светло у мраку, чврсто тле 
на које се исплива да би се скочило поново у буру, не-
сумњива добра намера и нови подстицај.
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Пише > Петар Марјановић

Позоришна сећања  
на мирис дуња

О МИЈАЧУ, РЕДИТЕЉУ

Поводом монографије Даринке 
Николић “Дејан Мијач – Новосадске 
(и друге) године”, Српско народно 
позориште, Нови Сад, 2017.

У водник монографије Даринке Николић Дејан 
Мијач – Новосадске (и друге) године садржи две 
равноправне теме. Прва је опште место о непри-

косновеном угледу Дејана Мијача у историји српске 
режије, сазнање да се монографија не може написати 
без његове помоћи и опредељење да две позоришне 
представе буду у жижи њеног садржаја (Покондирена 
тиква Јована Ст. Поповића и Голубњача Јована Радуло-
вића). Друга је прича о идеји настанка монографије и 
налажењу њеног писца. Читалац сазнаје да је зачетник 
идеје о издавању монографије био тадашњи управник 
Српског народног позоришта Александар Милосавље-
вић. Замишљена је као захвалница редитељу Мијачу за 
успешну сарадњу са новосадским позориштем, која је 
трајала више од пола столећа. Отворени проблем ауто-

ра монографије решио је, по кратком поступку, исти 
прагматични управник. Писац ће по задатку (“Ви ће-
те то радити!”) бити Даринка Даца Николић, новинар 
Дневника, главни уредник угледног часописа Сцена, а 
тада хонорарни уредник издавачке делатности Срп-
ског народног позоришта. Управник, познат по својој 
темељној обавештености, умирио је ауторку да она 
као будући аутор монографије нема такмаце: “Нема 
ко, ви једини још памтите Дејана Мијача из те фазе 
његове каријере!”

Ауторка је већ на првом кораку рада показа-
ла осећање за меру. Избегла је да сама напише први 
текст монографије и објавила ваљан текст Стеријин 
савременик свог новинарско-театролошког узора Фе-
ликса Пашића. У даљем раду помогли су јој њено но-
винарско искуство, трудољубивост, упорност и шарм. 
Успела је да патријарха српске режије Дејана Мијача 
приволи на седам дугих разговора о битним збивањи-
ма у његовом животу (за Мијача то и данас најчешће 
значи у његовом позоришном животу). Полазила је од 
познатих података из његове биографије (проучивши 
их као савесни професионалац) и претварала их у не-
наметљива питања. Каткад је препуштала саговорнику 

(Сцена бр. 1, јануар–март 2018)
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да, у оквиру неких личних и уско стручних позори шних 
тема, најчешће сâм одреди садржај и обим својих од-
говора. За ову прилику, као илустрацију, поменућу са-
мо разговор о годинама његове ране младости. Мијач 
се сећа породице, гимназијских дана у Ваљеву и сту-
дентских у Београду; својих открића егзистенцијали-
ста, Џојса и Бекета, српских песника Црњанског, Васка 
Попе, Миодрага Павловића и Давича; доласка на По-
зоришну академију, на коју је примљен захваљујући 
Вјекославу Африћу, који је дечаку из ваљевске гимна-
зије дао предност над кандидатима касније значајним 
писцима, естетичарима и филозофима. Школовања 

према догматски схваћеном систему Станиславског 
(“Мислило се да је суштина позоришног чина у томе... 
да убаци глумца у лик. То је догма! Лик је постављен 
као врхунска категорија у којој се позориште изра-
жава. Поставиш представу као неку галерију ликова 
и то је најглавнија ствар. Нама се то није свиђало...”, 
сећа се Мијач). Покушаћу, непозван, да подсетим да 
су подражаваоци Станиславског помешали естетику 
Московског художественог академаског театра – која 
је припадала одређеном времену, и зато била осуђена 
на краткотрајност – и суштину Система, који почива 
на сазнању да је уметност слобода непрекидног тра-

Петар Марјановић и Дејан Мијач
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гања и позиву на надградњу вечитих закона глумачког 
постојања на сцени. Метод или Систем јесте средство 
да се дође до неког позоришног стила, а не стил сâм по 
себи. Мијач доцније схвата да без Станиславског данас 
нигде на свету не би било савремене глуме. У разго-
вору с ауторком каже: “Станиславски је поставио ос-
нову... вратио је ствар на истраживање себе... на то да 
је глумац обавезан да се бави својим инструментом... 
да почне од тела па онда све остало, да се запита ко је 
он у свету, зашто је ту.” Чини ми се важним и то да је 
од првог сусрета млади Мијач прихватио књигу Ста-
ниславског Етика. “Оно што те усмерава и даје пу-
ноћу свему, циљ је етика. Код глумаца је Станиславски 
усађивао схватање да је глума побожни чин, а глумац 
жрец те религије у крајњој инстанци.” Стицајем срећ-
них околности током студија, на Позоришном фестива-
лу ИТИ-ја у Паризу, видео је једну Брехтову представу 
(за њега је Брехт био најзначајнија позоришна појава у 
том тренутку). Мијач, у касну јесен 1952, пратећи Гаве-
лине пробе Хенрија Четвртог у Народном позоришту 
у Београду, одлучује да ће бити редитељ. А током пет 
недеља у Дубровнику, пред сам крај школовања, прати 
Гавелине пробе Дубровачке трилогије Ива Војновића. 

Даринка Николић и Дејан Мијач, водећи са разло-
гом рачуна о основној теми монографије о којој данас 
разговарамо, свесно су претрчали трогодишњи тузлан-
ски период Мијачевог рада. У Народном позоришту у 
Тузли одбранио је дипломску представу Јунона и паун 
Шона О’Кејсија, (1957) и режирао седамнаест пред-
става. Овој теми посвећене су само две, од две стоти-
не тридесет шест страница монографије.

Ауторка тачно означава као битан тренутак у 
редитељској каријери Дејана Мијача његов долазак 
у Нови Сад, у Српско народно позориште 1961. Оп-
резни управник Милош Хаџић шаље у Тузлу двојицу 
редитеља (Миленка Шуваковића и Димитрија Ђурко-
вића) да виде две његове представе и Мијач добија од 
угледних колега “зелено светло”. Зато ауторка, после 
информација о непозоришним Мијачевим проблеми-

ма (одслужење војног рока, стан, посао за жену, нешто 
касније развод брака), с разлогом наглашава да млади 
редитељ стиже у Нови Сад у зениту такозваног “златног 
доба” Српског народног позоришта, како многи нази-
вају време управниковања Милоша Хаџића. Сажети 
портрет легендарног управника чине два дужа навода 
из књиге Милош Хаџић (1999) чији је аутор писац ових 
редова. Чини ми се природним што сам принуђен да 
откријем да никада нисам написао књигу Милош Хаџић 
и да ниједну реч из поменута два навода нисам напи-
сао. Више бих волео да је ауторка унела у моногра-
фију, а није, краће одломке из моје књиге Новосадска 
позоришна режија 1945–1974 (1991), који, можда баш 
на овом месту, попуњавају празнину у монографији. 
Зато их у најсажетијем обиму наводим.

“У више прилика Лука Дотлић, историчар по-
зоришта и вршилац многих одговорних дужности у 
Српском народном позоришту, истицао је да се не би 
смело изгубити из вида ни то да су, ‘у време када су 
Димитрије Ђурковић, а потом и Дејан Мијач, дошли 
у Српско народно позориште (шеста и седма деценија 
XX века), затекли добро организован и сређен театар, 
са добрим глумачким ансамблом. Позориште, које је 
радило у крајње неповољним техничким и другим ус-
ловима и са малим новцем, није имало других, већих 
проблема који би пресудно утицали на уметнички рад: 
у врху, на руководећим стручним положајима, у ат-
мосфери и односима у Кући.’

Дејан Мијач је у Српском народном позоришту 
затекао тим изврсних редитеља формиран још у пр-
вим годинама после Другог светског рата. За Мијачев 
будући редитељски рукопис ваљало би указати на сле-
деће особености новосадске позоришне режије. У го-
динама 1954. и 1955. у Српском народном позоришту 
у Новом Саду нова генерација редитеља (Миленко 
Шуваковић и Димитрије Ђурковић) почела је – на те-
мељима које су поставили Јован Коњовић, Јуриј Љво-
вич Ракитин, Јосип Кулунџић, Бора Ханауска и Јован 
Путник – да остварује особени уметнички програм. У 
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обликовању представе полазили су од познатог става 
присталица модерног редитељског позоришта да је 
‘литерарни текст веома важна вредност или чак база 
представе, али ма колико текст био значајан, представа 
је посебна уметничка творевина; уместо да саопштава 
речи писца, посао је позоришта да од текста, говора 
и покрета, режије, светла и звука и боје, створи ново 
уметничко дело: представу, призор, игру’. 

После природних почетних тешкоћа Мијач се 
складно уклопио у редитељски тим Српског народ-
ног позоришта чије се ‘златно доба’ памти по тра-
гању за новим путевима сценског израза у оквиру 

српског позоришног простора. То су били: иронијски 
лирски театар, настојање на физичком виду глумач-
ког израза, репертоарска политика упућена осећај-
ности младог образованог гледаоца, гесло да су гл-
умци и простор игре основни знак позоришног јези-
ка, театар који тежи да утиче на збивања у друштву и 
приказује тамне стране нашег времена и ‘социјали-
стичког’ друштва. После неколико успелих предста-
ве овога раздобља, које су прошле без довољно одје-
ка у Београду, Мијач ствара прекретничку представу 
своје каријере Покондирену тикву Јована Ст. Поповића  
(1973).”

Покондирена тиква (1973)



> 48

Почињући разговор с ауторком о представи По-
кондирена тиква (1973) Мијач подсећа да су у то вре-
ме стални редитељи Српског народног позоришта ра-
дили две представе (једну по свом избору, а једну по 
задатку). Мијач је прихватио молбу старијег колеге 
Миленка Шуваковића да те године замене додељене 
представе по задатку. Хаџић је прихватио ту замену 
послова. На контролну пробу, сада Мијачеве Покон-
дирене тикве, Хаџић доводи истакнутог професора, 
књижевног историчара и критичара Младена Лесковца 
и он подржава представу (“То је права ствар!”). Веро-
ватно му је годило што је у њој препознао и неке де-
таље из свог есеја, писаног крајем четвртог десетлећа 
прошлог века. Претпремијера у Лесковцу, на Фести-
валу класике, одржана четири дана уочи премијере у 
Новом Саду, била је одлично прихваћена од присут-
них критичара из целе Југославије. Међу њима био је и 
тадашњи драматург Српског народног позоришта који 
је пратио велики број проба, а после уводне Мијачеве 
речи на првој обавио књижевну анализу Покондирене 
тикве. Мијача, срећног после разумевања његовог но-
вог тумачења Поповићевог текста на претпремијери 
у Лесковцу, насмејао је иронични коментар новосад-
ског драматурга (“Смањи доживљај. Сви су они на са-
ветовању театролога чули мој опис твоје Покондирене 
тикве”). Али га је неочекивано узнемирила немачка 
представа Сеоско двориште Франца Ксавера Креца коју 
је, са целим ансамблом, сутрадан видео на Битефу. 
Немачка представа упадљиво је личила на новосадску 
Покондирену тикву.

Иако је сваком зналцу позоришта јасно да се по-
зоришна представа не може за један дан прекопирати 
од друге, и Мијач и цео ансамбл били су шокирани и 
забринути да им нико неће веровати да представу нису 
“преписали”. Разуме се премијеру су с узорном концен-
трацијом одиграли у Новом Саду и новосадска публи-
ка, пробирљивог укуса и осетљива на своје традицио-
налне вредности, веома добро је примила представу. 
Милош Хаџић предложио је да се представа пријави 

за Стеријино позорје. Пре Позорја, на Фестивалу ко-
медије у Јагодини, Мијач је добио награду за најбољу 
режију, а председник жирија Мухарем Первић са разу-
мевањем је написао у Политици бриљантну повољну 
критику о новосадској представи. Публика на пред-
ставе Покондирене тикве почиње да у Нови Сад дола-
зи и из Београда. Георгиј Паро увршћује као селектор 
представу у програм Стеријиног позорја, уз честитке 
Мијачу: “Стварно си ми учинио задовољство... Имам 
око чега да направим фестивал.”

Критике представе после Позорја биле су све по-
вољне. Невоља је што се из учене критике Владимира 
Стаменковића не види представа. За Феликса Пашића 
облик представе је близак Крецовом позоришту. Поду-
дарност, ако је и случајна, није погубна... Милена Була-
товић уноси у улогу Евице чудну мешавину имбецил-
ности и топлине.” Критике Ласла Геролда, Миодрага 
Кујунџића и Милосава Мирковића нису значајне, тако 
да се ова представа данас може реконструисати на ос-
нову зналачких критика Мухарема Первића и Јована 
Христића, образложења селектора Георгија Пара, дела 
текста из књиге Светозара Рапајића Драмски тексто-
ви и њихове инсценације и више Мијачевих оцена из-
речених у више прилика, па и у разговорима с аутор-
ком монографије. Мени је и физички лакше да за ову 
прилику препишем свој текст који је ауторка објавила 
у овој монографији (настао из текста изговореног пре 
премијере у Лесковцу, допуњеног деловима текстова 
насталим после награда Дејану Мијачу и Милени Бу-
латовић на Стеријином позорју). У том тексту, који у 
сажетијем облику наводим, једноставним речима пра-
ти се остварени резултат рада Мијача и сарадника на 
прекретничкој представи његове редитељске каријере. 

“Прву, исцрпну студију о Покондиреној тикви 
Дејана Мијача, уочи њене премијере у Лесковцу, а на 
саветовању театролога у том граду о односу нашег са-
временог позоришта према делима класичног домаћег 
репертоара, дао је Петар Марјановић, у пледоајеу за 
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будућу представу”, пише ауторка коректни пролог мом 
тексту који наводи: 

“Покондирену тикву Јована Поповића Ст. Дејан 
Мијач није само измаштао: она је, још пре рада ‘за сто-
лом’, објективно била на дохвату његове руке. Први под-
стицај настао је давно: док је у различитим расправама 
и огледима из историје југословенске књижевности чи-
тао о многим недостацима и сценској невештини По-
повићевих дела, Мијач је истовремено гледао успешне 
позоришне представе његових комедија које су режи-
рали Мата Милошевић, Бранко Гавела и други. Други 
подстицај везан је за његов долазак у Српско народно 
позориште које је десетлећима изводило Поповићева 
дела не само са респектом и нескривеним уметничким 
амбицијама него и успешно (Боривоје Ханауска), а та-
кође и за делове књижевних анализа дела Јована Ст. 
Поповића које је остварио Младен Лесковац.

Од Лесковчевог уверења да је Поповић за наше 
позориште учинио оно о чему до њега код нас нико 
није смео ни да сања: унео је у њега живот и истину 
у толикој мери да је сцена на даскама не једном би-
ла непосредан наставак и уметношћу преображени 
закључак онога што се дешавало на улици, у нашим 
кућама, у најприснијој и најдубљој утроби нашега 
тадашњег друштва; да је Поповић својим суморним 
очима гледао цинцарску антерију и мађарску атилу 
нашега грађанства, реденгот београдског мудријаша, 
чири зом умусану кецељу и гаће банатске и да је ту ви-
део и домен својих студија, непреварно; да је у мла-
дости и он покушавао да буде свечан и да је на време 
увидео излишност таквих напора. ‘Какви калпаци! ка-
мо вам тога вашег војводства! па гле какви сте! – као 
да подсмешљиво вели она болесничка замишљеност 
око његових усана на портрету Поповићеву (Младен 
Лесковац, “Наш национални репертоар и Јован Стерија 
Поповић”, На нашој постојбини, Матица српска, Но-
ви Сад 1951. Реч је о сликару и црквеном иконографу 
Јовану Поповићу (1820–1864), који је насликао већи 
број портрета угледних личности свога времена, међу 

којима и портрет кнеза Михаила Обреновића (1823–
1868); до Мијачеве изјаве припремљене за програм 
представе Покондирена тиква (‘Најзад, Војводина са 
прашином и клавирима, неотесаним столом и вене-
цијанским огледалом, са главом у Паризу и ногама за-
глибљеним у панонско блато – то је својеврсна и све-
обухватна метафора, која објашњава суштину Попо-
вићеве комике’), чини се да је само један корак – али 
су за његову позоришну реализацију потребне ‘чизме 
од седам миља’. Део тога растојања, упркос разумљи-
вим лутањима и тражењима, био је пређен током про-
ба за столом – захваљујући основном мотиву од кога 
је Мијач пошао у реализацију представе: био је то сто 
препун јела, око кога се једе, пије и разговара и свет 
неких далеких идеја за којим су посегнули Фема и Ру-
жичић. Већ тада је било јасно да Мијач интелигентно 
оспорава досадашња црно-бела супротстављања Попо-
вићевих ликова, и да Феми и Ружичићу са правом даје 
хуманију, иако не мање хуморну, карактеристику. Фе-
ма свој ‘корак унапред’ чини неспретно претенциозно, 
и извесно на погрешан начин, али бежи од дословног 
смрада чизмарске радње. Ружичић, непризнати песник 
традиционалистичког опредељења, није хохштаплер и 
‘српски Тартиф’, него човек који своје промашаје ‘по-
крива’ пићем, не презајући ни од брака са старијом, 
богатом удовицом – да би штампао своје пјеснослове. 
Са друге стране, Митар није само идилични представ-
ник честитог и радног занатлијског сталежа, који учи 
друге о поштењу, скромности и радиности, него при-
земни материјалист који људе процењује искључиво 
кроз призму њиховог ‘материјалног стања’, чије нез-
грапне акције прати наглашена заокупљеност јелом и 
лупа штапа којом ‘поткрепљује’ своје аргументе у су-
кобу са Фемом. 

Љубав Евице и Васе – с много оправдања у извор-
ном Поповићевом тексту – тумачена је без обавезне 
идеализације у досадашњим приказивањима ове ко-
медије, што је обећавало да се из њихових сцена може 
извући нови хуморни тон представе. Ако поменем да 
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је лику Саре, уместо наглашеног чанколиштва, припи-
сана и реалистичност (‘Јести и пити, мон фрер, јести и 
пити, то је љубав, маните се ваших грација и богиња’) 
наговештен је низ нових односа које је требало и сцен-
ским средствима доказати... А доказивања на сцени по-
чела су већ сценографским решењем представе, које је 
проистекло из складне сарадње редитеља и сценогра-
фа Радована Марушића (“Простор омеђен с три рав-
на зида. Лево се излази у двориште и на улицу, десно 
у други део куће. Врата не постоје. Ни предсобље ни 
‘примаћа’ соба. Под од печене цигле, плафона нема. 
Доле тврдо, а горе високо. Лево прозор који гледа на 
улицу, десно венецијанско огледало купљено пре не-
ки дан. У њему се Фема огледа, а остали му се чуде. 
На сталцима, с обе стране огледала, стоје новац, пу-
дер, флашица с парфемом и маказе. Дрвени паорски 
сто, пет столица и шкриња. У представи нема музике 
нити било каквих ефеката. Пред почетак представе и 
пред почетак другог и трећег чина један музичар сви-
ра на приму ‘староградске’ песме, шетајући испред 
позорнице. Обучен је у војвођанску народну ношњу 
(црне панталоне, бела кошуља, црни прслук, шешир). 
Пред сам почетак представе одсвира, на приму, кан-
кан” (Милош Лазин, Опис представе, Сцена, Нови Сад, 
1977, бр. 5, 68). 

Кад год би у том простору одјекнуле прве Фемине 
речи: ‘Једанпут за свагда, ја хоћу ноблес у мојој кући’ – 
наслућивао сам да је Мијач ‘читао’ Покондирену тикву 
као документ, откривајући у негдашњем свету данашње 
истине о томе да је свет добра и зла много комплек-
снији него што смо спремни да верујемо. Тај Мијачев 
‘кључ’ разумео је Мухарем Первић: ‘Народске ликове 
Мијач и глумци новосадског Позоришта тумачили су 
са мање традиционалне идиличности и плитке добро-
хотности, а са више видовите реалистичности, у ре-
дукованом, према гротесци стилизованом реализму у 
коме су лица паора и занатлија, озарена чуђењем које 
долази колико од наивности толико и од тромости гла-
ве, увеличана у телесу, гесту, кретњи, успорена у гово-

ру и радњи, упућена на ‘једење’ као основну животну 
радњу – дата у једном сочном, гротескно-комичном 
стилу. Мијач се у својој представи служио оним што је 
Милан Богдановић тачно назвао ‘једром комиком не-
сразмера’ (Мухарем Первић, О скоројевићима и епиго-
нима на нов начин, Политика, 3. јануар 1974). А ‘бит-
ку’ за представу у целини добио је изврсни глумачки 
ансамбл (Добрила Шокица – Фема, Милена Булатовић 
– Евица, Заида Кримшамхалов – Сара, Илинка Сува-
чар – Анча, Стеван Шалајић – Ружичић, Стеван Гар-
диновачки – Јован, Васа Вртипрашки – Василије, Раде 
Којадиновић – Митар), од којег је Стеријину награду 
за глуму добила само Милена Булатовић, али су је, с 
исто толико ваљаних разлога, могли добити и Добри-
ла Шокица, Заида Кримшамхалов и Стеван Шалајић. 
Поводом награде Милени Булатовић ја сам, тих да-
на, написао скицу за њен портрет из које наводим део 
који ми се чини важним и за опис Мијачеве режије и 
за представу у целини.

Милена Шијачки-Булатовић у улози Евице са-
свим се одрекла игре на спољне ефекте, остваривши 
овај лик чистим глумачким средствима. Крећући се у 
мизансцену једноставних хоризонталних линија, она 
је већину својих најбољих сцена (са Василијем и Ру-
жичићем) одиграла на малом простору, готово статич-
но. Дискретно скраћени костим наглашавао је Евичин 
неграциозни ход, а мала коректура носа дала је њеном 
лицу безазлен израз. Без ‘широких’ и показивачких ге-
стова, и готово без мимике, улога Евице остварена је 
само очима и гласом – коме је свесним хтењем недо-
стајало снажније треперење.

Не бих се сложио са критичарима који су у ње-
ној интерпретацији лика Евице запазили црте деби-
литета. Тачно је да је Евица спутана већ на почетку 
живота и упућена на приземност опанчарске радње и 
култ пуне трпезе (то како су сва лица у овој представи 
Дејана Мијача дебела и ‘масна’, како им се маст слива 
низ усне док једу бурек, сарму и комаде печења, пре 
је трагичка суштина живљења тога света, него нагла-
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шена карактеристика потпуне духовне инфериорно-
сти). Уосталом, и сâм писац дао је Евици јасну тежњу 
да брани своје животне интересе. Они се крећу – да 
се задржим само на примерима из Првог дејства – од 
жеље за дословно физиолошком удобношћу кад одбија 
да носи мидер (‘Ја не могу мидер да трпим, сва се зап-
тијем у њему’), преко реаговања да би заштитила своју 
љубав (Фема јој саопштава да ће је ‘сутра један први 
филозоф просити’, а она одмах реагује: ‘А мој Васа?’), 
до лукавог тражења савезништва у ујаку Митру кога 
усмерава против своје мајке (‘Ја не смем, ујо, у вашу 

кућу улазити... Запретила ми је страшно, зашто каже 
да нема брата чизмара’).

Две су сцене нарочито карактеристичне за глу-
мачки поступак којим је Милена Шијачки-Булатовић 
успела да сачува сложеност Евичиног лика. То је, најпре, 
љубавна сцена између Евице и Василија, у којој и нема 
правих љубавних речи. Она ту сцену игра с девојачким 
озарењем пред скорим загрљајем, али то осећање повре-
мено надвладава приземна реали стичност. У тренутку 
када је Василије грли лежећи на њој – а истовремено са 
наглашеном пажњом тражи место где ће ставити свој 

Покондирена тиква (1973)
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скинути шешир) она се пита: ‘Гди ћемо држати марву, 
краве и другу живину’, а кад он каже да не приличи 
госпођи са дванаест хиљада форината да се забавља са 
марвом, она га одгурне и вели: ‘Ја другојаче нећу.’ Па 
ипак, у Евици на крају ове сцене надвладава, наизглед 
парадоксални, чедни тријумф тела (‘Ти си мој Васа’) 
и она, како је с правом запажено, ступа на ону обалу 
до које њени успаљени паланчани никада неће стићи. 
Друга сцена је њен разговор са Ружичићем у Другом 
дејству. Иако у овој сцени основну арију има Ружичић 
(у изврсном Шалајићевом тумачењу осмишљена је и 
јасна свака реч коју ‘поета’ изговара), који покушава 
да опсени Евицу својим песничким тирадама, испи-
тујући је истовремено има ли ‘поњатија о поезији’, 
њено суптилно тонско контрирање у којем се меша и 
њено незнање и неодољива простодушност дају овој 
сцени парадоксални ефект: Ружичић говори о пое-
зији, а Евица је у својој простодушности поезија сама.

Било би неправедно да не поменем да је успеху 
Покондирене тикве допринела и Јасна Петровић, која 
је даровито, с елементима реалистичке стилизације и 
гротеске, креирала костиме сасвим у духу редитељске 
концепције представе.

И, на крају, сећање на вече у Москви после прве 
представе Покондирене тикве, изведене на гостовању 
Драме Српског народног позоришта на сцени Москов-
ског художественог театра. Мијач и ја седели смо у ис-
тој сали Клуба књижевника у којој је Толстојев Пјер 
Безухов примљен у масонску ложу. Били смо у друштву 
неколико московских позоришних критичара и неких 
млађих чланова позоришта – домаћина. Прилично ла-
ко поднели смо ‘откриће’ наших руских колега ‘да је 
Стерија одличан писац, али, наравно, није Гогољ’, али 
смо заиста били изненађени када су нам ти позориш-
ни људи, који у своме искуству имају и Гогоља и Чехо-
ва, хвалећи представу, рекли да им је Фемин ‘Париз’ 
из Покондирене тикве личио на Москву из Три сестре 
Чехова. Мијач је са разлогом то поређење схватио као 
комплимент.” 

*  *  *
Између анализе представа Покондирене тикве и 

Голубњаче (и непозоришних збивања која су пратила 
ову представу) ауторка хронолошки доследно уноси 
и један разговор са Мијачем у којем нема средишне 
теме, али је пун особених утисака и оцена. Дивљење 
првим представама Боба Вилсона (Поглед глувог, Пи
сма за краљицу Викторију, Ајнштајн на плажи) и по-
тоња сумња (“Све после тога су... врло велике и скупо 
плаћене егзибиције за ексклузивну, богату публику...”). 
Уважавање за представу Јежија Гротовског Постојани 
принц и његову сјајну одбрану представе на перфект-
ном француском језику. Трећи великан тог времена за 
Мијача је Отомар Крејча који чита драме Чехова као 
нико пре њега – чудесна представа Три сестре Чехова. 

У разговору са Мијачем ауторка сазнаје да му је 
у младости једина алтернатива режији била професура 
књижевности на факултету. Ипак, иако му је после ди-
пломирања понуђено место асистента на Позоришној 
академији у Београду, одлучио је да се окуша као про-
фесионални позоришни редитељ. Упркос томе, током 
целе редитељске каријере био је и професор на раз-
личитим нивоима. У Учитељској школи у Тузли пре-
давао је Увод у позориште да би млади учитељи “кад 
оду у села могли да праве приредбе”. У Новом Саду 
водио је Драмски студио који је покренут 1964, после 
затварања Средње глумачке школе и престанка прили-
ва младих глумаца у позоришта на српскохрватском 
језику. После повлачења Љубице Раваси након прве 
године рада, Мијач је, уз сарадњу асистената Стевана 
Шалајића и Радета Којадиновића, до 1972. извео уку-
пно четири глумачке класе (најбољи појединци били 
су Васа Вртипрашки, Миа Адамовић, Ксенија Мар-
тинов Павловић, Катица Жели, Илинка Сувачар, То-
мислав Кнежевић, Милан Шмит, Драган Срећков...). 
После успеха Покондирене тикве изабран је за доцен-
та за режију на Позоришној академији у Београду где 
поштован и успешан, пролази сва звања и у сталном 
радном односу остаје до одласка у пензију. После ос-
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нивања новосадске Академије уметности води класу 
глуме (1978–1980), али због преморености одустаје. 
Природно је што и даље режира у Новом Саду, што у 
његовим београдским представама играју и најбољи 
новосадски глумци. Увек је спреман да их посаветује 
(“Сећам се кад су код мене дошли Јасна Ђуричић и Бо-
рис Исаковић. Питају ме да ли им саветујем да пређу у 
Београд. Кажем им да мислим да су њих двоје у Новом 
Саду неприкосновени и вапијућа потреба. Ту вам се 
отварају лепе перспективе и на Академији. Ако прија 
вашем егу, играћете на свим београдским позорница-
ма. Таквих глумаца нема. А Београд не пита одакле си. 
И дан-данас они су ми захвални на савету.”)

Подстакнута Мијачевим помињањем Васе Вр-
типрашког, ауторка лако наводи Мијача да изговори 
најтоплији приватни портрет једне глумачке породице 
у монографији. “Мајка Грозда, чудо једно од доброте. 
Ти нешто помислиш, а она то већ урадила. Отац Пера, 
изврстан глумац и бег. Кад се вратио са једног снимања 
у Босни био је незадовољан: ‘У очин! Није имао ко ча-
рапе да ми опере!’ Он то није умео. Није прихватио 
позив Елија Финција да пређе у Југословенско драм-
ско позориште због пребрзог београдског саобраћаја, 
јер је требало да прелази преко више улица! Васа је 
талентован глумац и безазлен човек. Он је Перино и 
Гроздино дете. Можеш мислити шта од тога може да  
испадне!”

Ауторка није желела да се бави анегдотама које 
глумци препричавају о Мијачевом форшпиловању на 
пробама, уз обавезну напомену да се у њему крије не-
суђени глумац. Зато ћу овде пренети само битни део 
објашњења суштине његовог форшпиловања изречен 
ауторки: “Јесам форшпиловао, међутим, не дао бог да 
је неко одабрао оно како сам ја показивао. Моје пока-
зивање било је само кад понестане речи за било какво 
убеђивање и онда... ‘знаш ти шта је то, то је отприли-
ке то’... и невероватно је како су они капирали да је 
то – то. И никад нисам форшпиловао целу сцену или 
све детаље. Него, изаберем неку кључну ствар и кажем 

да је то, отприлике, то. Сећам се, главна ствар била је 
питање емоција...”

Мијач је свестан да му је у Новом Саду била ва-
жна подршка управника Хаџића. Наравно трезвено 
схвата да није био Хаџићев неприкосновени фаворит 
(‘Знате оно: Мита Ђурковић, па десет празних места, 
па следећи’). Током проба једне од првих представа у 
Новом Саду први га је прихватио носилац главне улоге 
Стеван Шалајић. После једне пробе пролазећи поред 
стола у клубу за којим су седели Милош Хаџић и Раша 
Радујков, Шалајић гласно каже показујући на Дејана: 
‘Ево следећег великог!’ Била је то охрабрујућа најава 
и Мијач је запамтио да је Шалајић први глумац који 
је у њега поверовао.

Са колегама редитељима имао је добре односе. 
Од најстаријег Јована Коњовића је научио да у позо-
ришту нема пропасти. После слабе долази нова пред-
става која нас обрадује. Ко год нас памти, памтиће 
нас по добрим представама. Посебно је ценио Милен-
ка Шуваковића, живу енциклопедију, дивног човека 
увек спремног да искрено помогне. Жали што Шу-
ваковић због алкохолизма није на сцени искористио 
своје велико знање и таленат. Димитрије Ђурковић је 
у суштини био драг човек, веома савестан. Био је та-
лентован и изузетно педантан и често је амбициозно 
тражио и увек добијао додатне пробе. Кад је Мијач од-
био да пише текстове за програме својих представа, 
као директор драме казнио га је одузимањем од пла-
те. Мијача су убедили да је то незаконито и да треба 
да тужи директора. Од новца који му је враћен, купио 
је букет цвећа Митиној супрузи, а Мита се у међувре-
мену покајао. Повремено је у Новом Саду режирао и 
Јован Путник. Иако је деловао као занесени лунатик, 
био је човек великих знања, начитан, изузетног слуха, 
спреман на ризик и одан позоришту. Кад је Пољак Ка-
зимјеж Дејмек, редитељ европског угледа, изабран за 
сталног редитеља у Новом Саду, Мијач је постао његов 
асистент и преводилац (знао је руски). Дејмек је био 
особена редитељска личност, али је његов приступ ра-
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ду са глумцима (“Шта предлажете?”) и навика већине 
новосадских глумаца да им редитељи предлажу битна 
сценска решења, често су остајали нерешени. Дејмек 
и Дејан постали су и пријатељи.

Жали се ауторки што су неки изузетни глумачки 
таленти прерано напустили позоришну сцену (Алексан-
дар Берчек и Милан Гутовић). Каже јој да не воли ос-

тареле представе (своју Покондирену тикву, Ристићеву 
Бубу у уху, представу Московског художественог ака-
демског театра Три сестре, у којој је најмлађа сестра 
Ирина, кад ју је гледао, имала 56 година). Не воли ни 
представе у којима носилац главне улоге додаје тек-
стове који немају везе са представом, безочно шмира и 
поништава свој таленат да би забавио публику (Зоран 

Долња земља (1981)
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Радмиловић у Радовану Трећем Душана Ковачевића, 
Никола Симић у Буби у уху Фејдоа).

“ГОЛУБЊАЧА” ИЛИ НИКО НИЈЕ ГЛЕДАО,  
А СВИ ПРИЧАЈУ

П риродно је што на почетку поглавља ауторка са-
свим сажето подсећа на време кад је завршена 
нова зграда Српског народног позоришта (28. 

март 1981). Тада је у најстарије српско национално 
професионално позориште уведена из основа нова ор-
ганизација, уз нека не баш срећна кадровска решења 
(о томе не говоре Мијач и ауторка у монографији не-
го то мисли писац ових редова). Нова зграда отворе-
на је представом Дољња земља, по тексту Ђорђа Лебо-
вића у режији Дејана Мијача. Велики број тадашњих 
водећих политичара Југославије били су на премије-
ри у Новом Саду.

Поглавље маркантно обележавају збивања око 
Мијачеве представе Голубњача Јована Радуловића (пре-
мијера 10. октобра 1982), чија је тема међунационални 
односи Срба и Хрвата. По мотивима приповедака из 
збирке Голубњача (1980), која је добила награду “Се-
дам секретара СКОЈ-а”, а на подстицај Дејана Мијача, 
Радуловић је написао истоимену драму. Текст драме 
одбија да изведе београдско Позориште “Бошко Буха”. 
Разлог неуверљив: зато што је непримерена узрасту 
публике тог позоришта. Тек тада је Голубњача понуђена 
Драмском центру Српског народног позоришта, чији 
директор Никола Пеца Петровић прихвата текст та-
лентованог писца и режију великог редитеља – пону-
ду Дејана Мијача позориште у Новом Саду (ма како 
се звало) није могло да одбије. 

Ово је за ауторку било најделикатније поглавље 
монографије. Она је после премијере Голубњаче на-
писала критику у новосадском Дневнику (10. октобар 
1982), заменивши званичног критичара Миодрага 
Кујунџића који је, још током проба, знао да се нешто 
спрема и избегао да пише приказ премијере. Ауторка 
(која је у то време била ватрени поклоник представа 

Љубише Ристића) није била очарана хиперреалистич-
ком Голубњачом) али није у свом тексту имала идео-
лошких примедби на представу, те је због “небудно сти” 
постављена на мање одговорно место. 

Данас изазива неверицу мишљење да је у Новом 
Саду та позоришна представа угрожавала државу, од-
носно братство и јединство наших народа. Оно што је 
било особено у оштрој и пренапетој, кампањи против 
ове представе, била је одлука војвођанског и новосадског 
партијског руководства да увери и присили око 40.000 
чланова Савеза комуниста Новог Сада да се изјасне 
против позоришне представе коју велика већина није 
видела. Наставак ове приче изазива сличну нелагоду. 
Представа је скинута са репертоара одлуком радних 
људи Српског народног позоришта (то је у нас било 
уобичајено). Неколико чланова војвођанске аутоно-
машке комунистичке врхушке (Душан Поповић, Жика 
Берисављевић, Нандор Мајор, Перо Зубац и Милутин 
Каришик) најчешће су означавани као организатори 
и носиоци кампање против Голубњаче.

Дејан Мијач је пресудну улогу у забрани Голубња-
че видео у лику Душана Поповића, са којим је до тада 
био у пријатељским односима. (“Он је мене изабрао 
за неког свог фаворита. Кад сам после Покондирене 
тикве отишао у Београд био је помало повређен, али 
ми није правио проблеме, бар их ја нисам осећао. Кад 
је све ово око Голубњаче почело, тражио сам састанак са 
њим, али ми је он послао поруку ‘да кажем како ништа 
не знам и немам везе с тим’. То је било бесмислено: ја 
сам наговорио писца да пише драму, донео текст у по-
зориште, режирао представу!... Издржао сам касније 
готово три месеца бесмислених састанака с овдашњом 
врхушком и њиховом политичком заслепљеношћу и 
глупошћу. Иако сам био већ на граници људске издрж-
љивости, колико се сећам, у оно време био сам здрав, 
имао добар апетит и добар сан. Према томе могли су 
ту кампању да возе колико хоће. Вероватно бих дру-
гачије реаговао да је дошла полиција да ме хапси. А 
могло је и то да се деси.”
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За разлику од Дејана Мијача, Јован Радуловић је 
тешко поднео ову бесмислену хајку: “Да сам знао да 
ће због Голубњаче заседати Председништво Централ-
ног комитета, Председништво Југославије, десетине 
комисија... ни на крај памети ми не би било да напи-
шем овакву драму. Па још ноћу да чекам кад ће позво-
нити да ме воде у затвор.”

Истовремено, представа Голубњача је добила моћ-
ног заштитника. У то време постојао је сукоб два ко-
мунистичка центра моћи (Београд – Нови Сад). Дозво-
ливши да се представа игра на сцени Студентског кул-
турног центра у Београду, каткад и два пута дневно, 
Србијанци су веровали да добијају “ореол” бранитеља 
слободе уметничког изражавања и за њих важан поли-
тички “поен”. А заборавили су да је који месец раније 
београдско Позориште “Бошко Буха” одбило да поста-
ви на сцену Голубњачу Радуловића и Мијача. Позвали 
су Мијача на разговор у Београд (овај пристаје, ако са 
њим буде и Владимир Стаменковић, позоришни кри-
тичар и његов колега са факултета). Примају их Иван 
Стамболић и Шпиро Галовић. Разговор почиње Гало-
вић (Стамболић у истој соби завршава неки посао) и 
на Дејанов потврдни одговор да представу намеравају 
да наставе да играју у Београду, предложи му да прву 
следећу одгоде: “Знаш, у понедељак имамо разговор с 
овим Војвођанима и било би нам некако лакше... кад 
та представа не би била одиграна.” Дејан му објашња-
ва да је немогуће глумцима, родитељима – Босанци-
ма из околних села који на представу, на свој ризик, 
доводе своју децу-глумце (јер и њима и деци прете) и 
свим осталим сарадницима саопшти да представе неће 
бити. Прагматични Стамболић, који је чуо све што су 
причали: “Ма нека се игра, ко их шиша... нека се игра, 
шта ти је, бре...” Мијачу је јасно да је реч о манипула-
торској памети. Не мисли се о теми... важно је само да 
ли се то може употребити или се не може употребити.

Писац ових редова сећа се (тога нема у моногра-
фији) да су се у Београду као браниоци поменутих те-
ковина (које, како се брзо видело, стварно више нису 

постојале) јавили политички ликови који су се увек 
бавили само дневним личним интересима, никад не 
мислећи на сутра. Оно што није било смешно јесте 
коментар београдског драмског писца и професора 
драматургије, за кога је ова представа била допринос 
распадању и пропасти: “Бранили смо Голубњачу, ми-
слећи да бранимо сâм позоришни чин. Али, бранили 
смо нешто сасвим друго, данас знамо шта. Из те од-
бране створили су се редови на благајни за Колубар
ску битку, а они нису обећавали ништа добро” (Ненад 
Прокић, Кланица илузија, Театрон, бр. 18, 2002, 6). 

А три дечака и једна девојчица (аматери) и једна 
уметнички солидна београдско-новосадска глумачка 
подела (верујући, можда, да су они одбранили пред-
ставу), наставили су и извели, уз добар хонорар, више 
од сто нових представа у Београду (чини се да ни данас 
нико не зна тачан број). Тако је ова, у суштини умет-
нички часна, представа, постала мотив политичких и 
личних обрачуна, а у оскудна времена и неочекивани 
извор глумачких зарада. 

*  *  *
У овом поглављу ауторка одустаје од хронолошког 

редоследа догађања и, тридесет година после премије-
ре Голубњаче, преузима од Јована Радуловића “прозив-
ку” Жике Берисављевића и Душана Поповића. Писац 
Голубњаче позива их да кажу који су им били моти-
ви и намере да произведу један од најбесмисленијих 
случајева у политици и култури ондашње Југославије. 
Душан Поповић тада више није био жив, а Жика Бе-
рисављевић је орно прихватио ауторкин позив на раз-
говор. Навешћу из монографије само сажете тезе не-
колико његових одговора.

“Желим да скинем обол с имена Душана Попо-
вића... Ја сам био главни идеолог тог случаја и иници-
рао да се о представи расправља. О забрани представе 
није било речи... Први који је имао примедбе на текст 
био је Милутин Каришик и то је пренео Душану Попо-
вићу, а овај мени. Све сам то прочитао пре премијере 
и видео да између књиге и драматизације има озбиљ-
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них разлика, хајде да видимо шта ће тек бити између 
драмског текста и представе...”1)

1) Писац ових редова мисли да није коректно да прећути да у моно-
графији Даринке Николић – ни она и ниједан учесник у разгово-
рима и сукобима – не помиње да је прва верзија драмског текста 
Голубњача објављена у часопису Сцена број 2, Нови Сад, март–ап-
рил 1982. Мислим да се реч драматизација, у одговору Жике Бе-
рисављевића, односи на текст Голубњаче објављен у Сцени, пола 
године пре премијере у Новом Саду. Сцену једини помиње Јован 

Мислим да су први, провинцијално и плиткоум-
но ушли, несвесни тога у шта улазе, Пеца Петровић и 
Зоран Петровић. Сигурно више него што је Мијач же-
лео... Кад је све то постало ‘случај’ (добијао сам ин-
формације из полиције и све информације које су до-

Радуловић у својој књизи Случај ‘Голубњача’ за и против, докумен-
ти, 2012. И психолог из дневног листа не би имао тешкоћа да тач-
но објасни зашто је то тако било.

Голубњача (1982)
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ушници из њиховог окружења дојављивали) видео сам 
да су они свесно или несвесно припремили ражањ на 
којем смо се сви заједно после пржили.

У Атељеу 212, у бифеу, безмало је стално седео 
Михиз (Борислав Михајловић). Створен је један нефор-
мални штаб који је оперативно координирао читаву 
ствар. Имам пуно доказа за то. Михиз је Радуловићу, 
по сопственом признању Ивану Стамболићу, диктирао 
шта да допише у представи Голубњача. Сцена са Сре-
мицом, на пример... и још две сцене су дописане да би 
овде биле провокација.

Голубњача је једна од изразито непријатних епи-
зода у којима сам учествовао. Али да се трипут родим, 
опет бих то урадио, наравно паметније. Јер ми смо за-
иста правили грешке... Нама је Градски комитет Новог 
Сада отишао изван договора. Не намерно; то су били 
млади људи, неуки. Изјашњавања комуниста о предста-
ви коју нису гледали је чисти кретеншаг. То апсолутно 
није била наша идеја. То је актив Градског комитета, 
трапаво спроводећи инструкцију, урадио нешто што 
ми нисмо желели.

Грешни Јован Радуловић... он је трагичан човек. 
То је човек који је стекао име на Голубњачи више него 
на укупном опусу. Мени није сметала та бруталност 
у тексту Голубњаче, али је Мијач морао бити пажљи-
вији у избору реквизитарија (од оних крстача, до се-
чења јаја овну.)

Ово запишите: Голубњача означава, сасвим сигур-
но, једну епизоду или један момент у којем је постало 
јасно да је део српског политичког врха ушао у пуни 
дослух, у пуно садејство са тзв. српском дисидентском 
опозицијом, која је у Србији била поглавито национа-
листичка. Која је многе људе са левице обрлатила.” 

Иако по природи садржаја ово поглавље има и 
рашомонских тумачења мислим да је из њега ауторка 
испливала часно.

*  *  *
У стручном и духовитом тексту Предраг Вране-

шевић пише о својој особеној музици и сценографији 
Радована Марушића у Голубњачи. Идеја Мијача за му-

зику била је кратка али подстицајна (“Нешто мрачно 
као ‘Гламочко немо’”), док је Радован Марушић изгра-
дио огроман левак који се сужавао према рупи у коју 
су усташе током Другог светског рата бацали Србе, ко-
мунисте и антифашисте. Вранешевић пише да је вођен 
на удбашке информативне разговоре и уз пиће држан 
по цео дан не би ли из њега нешто извукли.

*  *  *
Кратко поглавље “Критичари” које насловом на-

говештава да ће се ауторка бавити критиком Мијачевих 
новосадских представа, своди се на једну реченицу коју 
дословно преписујем из монографије: “У Новом Саду, 
у време док је Мијач био тамо, /била су/ једва двојица 
критичара: Миодраг Кујунџић и Слободан Божовић.” 
Из Београда тада нису долазили критичари на ново-
садске представе, осим на фестивале.

Треба добро познавати Дејана Мијача да би се 
поверовало његовој изјави у разговору с ауторком: 
“Никада, никада, нисам размишљао о томе хоће ли се 
/моје представе/ свидети критици или публици. Да ли 
ће бити гледане или неће бити гледане... никада, ника-
да! Представе правим искључиво за себе, да задовољим 
неки свој его и потребу да се изразим. Све то звучи мало 
нескромно, али никада нисам био задовољан.” Познато 
је да је Мијач, највише од српских редитеља напуштао 
започете пројекте (“Био је поприличан број представа 
за које сам током проба видео да срљају у пропаст, па 
сам безобзирно напуштао пројект.”)

Преласком у Београд позоришној и културној 
јавности било је јасно да је Мијач извојштио накло-
ност тадашње критичарске елите (Ели Финци, Јован 
Христић, Мухарем Первић, Слободан Селенић). Влади-
мир Стаменковић није међу њима, али се нису спорили 
и Мијач то није тешко поднео, тим пре што су временом 
постали пријатељи. У разговору с ауторком износи из-
ненађујући податак да, иако није имао много негатив-
них критика, признаје као добре само десетак својих 
представа, од сто тридесет пет колико их је довршио. 
(Писац ових редова зна и за Мијачево мишљење да је 
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задовољан са 80% својих представа.) Издваја двојицу 
критичара: Јована Христића и Мухарема Первића. Јо-
ван Христић био је човек узорног грађанског васпитања, 
елиотовац, класицистичка личност која све разуме, па 
и модерно позориште (уз скрупулозну упитаност да ли 
ће преживети последњу актуелну “моду”). Његов укус 
имао је и узорно осећање за меру и обимну ширину. И 
Мухарем Первић био је човек великих знања и личне 
храбрости. Његове критике са Битефа су често фасци-
нантне. Умео је да пише и разуме позоришне људе из 
неког далеког света. Писац ових редова, који познаје 
Мијача готово пола столећа, не зна да се Дејан са не-
ким упознао на сличан начин. На једном Битефу при-
лази седишту до њега млади човек са картом у руци и 
очито се не сналази: “Седи ту до мене. Ти си Мухарем 
Первић, а где си ти, ту је – позориште.”

О МИРИСУ ДУЊА КОЈИ ОСТАЈЕ

У једном од последњих разговора с ауторком Мијач 
исповедно каже да је један од разлога да преста-
не да режира у позоришту било његово осећање 

физичке немоћи. “Решио сам да више не учествујем 
у нечему што тражи веће снаге него што имам... Ста-
рост је свирепа казна од живота.”

Схватио је да је старост и необично време саби-
рања и сазнања и да оно најбоље што си урадио у по-
зоришту није било узалудно. Са сетном осећајношћу 
призива једну слику из детињства: људи, у селу где је 
живео, по собама држе дуње и суве шљиве. И дуње се 
поједу, или оду у пекмез или китнкез, а мирис дуња 
остаје. Тако се и он сећа неких њему драгих предста-
ва као мириса дуња који је остао. Једна од њих је Трг 
хероја Томаса Бернхарда.

О Бернхарду и Мијачу ауторки је са разумевањем 
говорила преводилац Трга хероја глумица Рената Ул-
мански: “Разумела сам Мијача кроз Трг хероја. Мијач 
није толико малициозан, није тако агресиван, није 
сарка стичан. То све Томас Бернхард јесте. Он је био 
огорчен на своје суграђане, а Мијач је само жалостан... 

То да је Бернхарду шеф државе био Курт Валдхајм... 
колико је у Аустрији било фашаста... мислим да Мија-
ча та фактографија у представи није занимала. Али 
однос интелигенције према власти, пристајање, мла-
кост интелигенције, равнодушност да све може да иде 
мимо мене – то код Мијача није пролазило. ‘Ништа у 
животу не може да буде мимо вас. Ви ТО живите, уп-
раво – то!’ На питање ауторке (многи га постављају): 
‘За Дејана Мијача важи да се – изражава кроз глумца’, 
глумица одговара да је њено лично искуство да Мијач 
то ради врло елегантно. Две индикације које ми је дао 
направиле су ми улогу у Скакавцима Биљане Србља-
новић. Кад је њему нешто прејако, са толико такта он 
то доведе до праве мере... он зна целину, просто му-
зички, он зна како свира тај оркестар... Веома је лепо 
с њим радити.” Мијач у Тргу хероја са посебним пошто-
вањем говори о глумици Милици Радаковић: “Већ је 
била мало старија... ходала је уз помоћ штапа... Би-
ла је изненађење за све. Нико је није знао. А она че-
ка, припрема се, читав један чин припрема, да ли ће 
доћи, неће доћи, о њој се прича. Одједном искочи же-
на, као чупавац из кутије, сви занеме. Стане право на 
рампу, никога не ферма. Кад оним очурдама погледа 
у публику, па дикцијски добро каже свој текст, пот-
пуно ван контекста разговора, бааам, као кад у бли-
зини звоника чујете оно бааам!” Милица једна дра-
га... И тамо стоји и ти видиш да је узнемирена, гледа, 
онда се окрене и седне на своје место... и то је било 
то. Она је била у функцији; била је потпуно у функ- 
цији.”

У разговору с Иваном Меденицом Мијач каже да 
није од Трга хероја правио друштвено-критичку пред-
ставу. Једноставно мисли да наше друштво не треба 
критиковати него треба хитно извршити интервенције 
којима би се тај дављеник спасао. Ако неко не осећа да 
је у дављеничкој пози, треба му то показати. Ово што 
ми живимо није ни за критику, у најмању руку је за 
гађење. То не припада више разумној анализи, већ је 
нешто што човек може или не може органски да под-
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несе. То је то. Бернхард не би био тако величанствен 
писац да се задржао на било ком нивоу који познаје 
психологија. Не! Он је свођењем одједанпут широко 
отворио врата највећег региона апстракције, универ-
зума. Отворио је она питања о којима су песници сања-
ли и филозофи говорили. Тада видиш да човек, ма ко-
лико ниско пао, није изгубљен за нешто што је задатак 
вечности Он постоји, он је негде. Е, то негде, то је на-
да о којој овај писац пише. Бернхард је писац који би 
намучио глумце и у неком бољем тренингу од наших. 
Он тражи нешто што је непрепознатљиво у глумачком 
проседеу, а то је много тешко. Али, кад глумац провали 
тај гвинт, он осети неку врсту блаженства.

Запажање Меденичино да има нечег чеховљев-
ског у Бернхардовој драматургији омогућује Мијачу 
да изговори једну општу оцену врха европске драма-
тургије прошлог века: “Чехов је почео XX век. Он је 
кру нисао претходни велики век руске литературе, са 
ње ним сувишним јунаком, романтичним побуњеником 
без разлога, и увео јунака који је пун зебње и скепсе, 
и довео га на границу апсурда. Мислим да је са Берн-
хардом та сјајна линија, која по мени иде преко Пи-
рандела и Бекета, постала једна окружена идеја. Што 
се тиче драматургије, то је за мене централна ознака 
прошлог века.”

Мијачева последња позоришна представа, Вишњик 
Чехова, играна је на сцени на Светом Стефану. Изнад 
су древни паштровски маслињаци који ће, као и у Че-
ховљевој драми, постати плен оних који ће посећи 
стабла и изградити викендице. Бранислава Лијеше-
вић сведочи да је Дејан и у својој последњој предста-
ви болно актуелан. Један локални високи политичар 
замера Мијачу што је “дописао” тај део атакујући на 
актуелну власт.

Ауторки је успело да избором два краћа фраг-
мента из дневних критика дочара глумачка, ликовна 
и звучна достигнућа ове представе: “У свим ликови-
ма заједно, у лепоти дома, вишњика, лепоти увећаној 
свешћу о неминовности губитка свега тога, Мијач је 

знао да прекине свако поређење са стварним реалним 
стварима. ‘То је тако тривијално’, у свом замишљено 
удаљеном стилу рекла би Рањевска. Чехов станује ви-
ше. Мијач је желео тамо да поведе. Можда се бојао 
трајања, али анахроности није. Цитати, аутоцитати, 
рефлексије које красе Чехова у Вишњику, и Мијачево 
су средство својеврсног естетичког самопропитивања. 
Постизање лепоте као највишег принципа. Он на том 
плану дејствује пажљивим балансом физичких, звуч-
них и ликовних елемената. То најбоље илуструје сце-
на у којој ексцентрично резонерски настројена гувер-
нанта Шарлота (Нада Шаргин) изводи мађионичарске 
трикове, или она у којој сви загрљени играју и певају 
на такорећи Пировом балу пре коначне селидбе са 
имања.” (Игор Бурић, Дневник, Нови Сад). “Није слу-
чајно што је Мијач, поред једва још два наша редитеља, 
успео што другима није, да открије енигму Чеховљеве 
сложене једноставности. Посрећило му се, пре свега, 
у сарадњи с таквом волшебницом позоришних сложе-
ности као што је Јасна Ђуричић у улози амблематичне 
Рањевске, трагичне хероине грађанских тривијалности 
прошлог а, богами, и овога века. Оне су трагичне, а по-
мало и трагикомичне, јер не могу да превазиђу грани-
це свог филистарског порекла упркос неким вишим и 
сложенијим тежњама, а пре свега болно неоствариву 
страст за слободом.” (Јован Ћирилов).

(…)

РЕЧ НА КРАЈУ

О Дејану Мијачу, у последња четири десетлећа 
најзначајнијем српском позоришном редитељу, 
доста је писано, а међу писцима су били и најзна-

чајнији српски и јужнословенски позоришни крити-
чари и театролози. Иако није тежио за публицитетом, 
Мијач је дао и велики број интервјуа у дневним но-
винама, недељницима, часописима, радију и телеви-
зији. Ово подсећање само наглашава тешко објашњиву 
чињеницу да се прва целовита монографија о његовој 
уметничкој личности објављује шест година после ње-
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говог повлачења од активног редитељског рада на по-
зоришној сцени (2011).

После читања монографије Дејан Мијач Новосад-
ске (и друге) године Даринке Николић и дугогодишњи 
гледалац Мијачевих представа добија целовитију сли-
ку о његовој личности и методу његовог редитељског 
рада. У одгонетању основе његовог редитељског руко-
писа ваља поћи од схватања позоришта према којем 
је полазна тачка аутор текста (тумачен из личног ре-
дитељевог угла гледања), а завршна глумац (кроз чију 
игру изражава своје идеје – то потврђују изјаве и неко-

лико глумаца у монографији) пред гледалиштем. Те-
мељног театарског знања, он разуме важност традиције 
и стваралачки прихвата достигнућа претходника. (У 
монографији говори о Бранку Гавели чије су га пробе 
усмериле ка позоришној режији и својим претходни-
цима у Српском народном позоришту у Новом Саду: 
Јовану Коњовићу, Јурију Љвовичу Ракитину, Јосипу 
Кулунџићу, Бори Ханауски, Јовану Путнику, Миленку 
Шуваковићу и Димитрију Ђурковићу.) Ангажовано је 
окренут савременим проблемима и, не избегавајући 
да покаже тамне стране живота, приказује наше време 

Зојкин стан (2011)
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са “снажном и мудром поругом”. Глумац Воја Брајо-
вић, у разговору са Татјаном Њежић прештампаном 
у монографији, додаје том ставу и важан детаљ: “Не-
погрешиво је режирао представе које су имале разло-
га да постоје баш у тренутку у коме их је радио.” Не 
сумњајући у Мијачеву искреност, ваља из монографије 
преписати и његову неочекивану исповедну поруку: 
“Представе правим искључиво за себе, да задовољим 
неки свој его и потребу да се изразим.”

Озбиљност Мијачевих припрема за представу која 
се открива већ на првој проби за столом обезбеђује му 
неоспорни утицај у глумачком ансамблу. И више од 
тога: упркос неједнаким стваралачким моћима поје-
динаца, зналачки дајући задатке, уме да доведе глум-
це, уз радост играња, до свести о целини представе и 
до остварења сјајних појединачних домета и високог 
уметничког нивоа ансамбла у целини (Мира Бањац: 
“Мијач никада није тражио да даш више него што му 
треба”; Бранко Цвејић: “Једноставно, умео је да извуче 
најбоље из глумца”; Васа Вртипрашки: “Тачно је знао 
шта добија од глумца, нема ‘извлачења из фијока’, го-
тових решења, ни код глумаца ни код њега”). Има изра-
жен смисао за ритам представе, стварање јасних сцен-
ских ситуација, за одређивање жанра (каткад особено 
и неочекивано, што је ауторка показала са неколико 
примера у монографији) и негован укус у сарадњи са 
сценографом, костимографом и композитором сцен-
ске музике.

На многим страницама монографије расута су 
Мијачева сазнања о позиву позоришног редитеља; мо-
ра да живи пуним животом и да схвати и осећа свој 
тренутак историје; да буде свестрано обавештено, ми-
слеће и осећајно биће (да упорно и радознало ради 
на богаћењу личне духовности; да познаје и схвата 
суштину позоришта и да је способан да позоришним 
средствима разговара са својим временом; да трага 
за нелогичностима свих система на свету; да би његов 
основни циљ требало да буде представа која остварује 
што непосреднији сусрет гледалаца и глумаца, а да при 
том редитељ, док представа траје, не буде онај трећи 
видљиви чинилац представе. Позоришна уметност је 
чудо колективног рада. Ништа за представу није погуб-
није од самодопадљивог, наметљивог и “маштовитог” 
редитеља. Глумац се не доживљава у позоришном клубу 
и на улици него на сцени. Али исто тако не би требало 
прикривати ни то да све оно што на сцени позоришта 
није било створено договором између редитеља и глу-
маца (све што није било изрежирано) у већини случаје-
ва није ваљало. У режији и глуми битно је мишљење 
(размишљање, испитивање и доказивање чак и детаља 
који се чине једноставни, разумљиви и општепозна-
ти). Због свега тога најбоље је оно позориште које је у 
суштини редитељско-глумачко. Сваки редитељ ради 
како зна и уме. Начин рада је знак његове личне са-
мосвојне вредности или незналаштва.

(…)
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Пише > Радомир Путник

Запис о Петру Марјановићу

П етра Марјановића упознао сам у својим студент-
ским данима, када је постао драматург Српског 
народног позоришта. Био је пажљив и доброна-

меран према младим људима, потенцијалним сарад-
ницима СНП-а, господствен у опхођењу и увек макси-
мално концентрисан на тему разговора.

Од 1970. постао је одговорни уредник часописа 
Сцена, као најближи сарадник Слободана Селенића, 
главног уредника. А Селенића је, као свог наследника у 
Сцени одабрао Јосип Кулунџић, први уредник часописа, 
и свакако, један од његових оснивача. Треба рећи да је 
Јосип Кулунџић био и иницијатор оснивања Катедре за 
драматургију на Академији за позориште и филм, где 
је за асистента одабрао младог новинара и сарадника 
Авала филма – Слободана Селенића. Преузевши од 
проф. Кулунџића часопис, и катедру, професор Селе-
нић преузео је и добар начин одабирања наследника, 
барем када је реч о Сцени. Позвао је Петра Марјано-
вића да прихвати дужност одговорног уредника, па је 
одлучио да се повуче по истеку четворогодишњег ман-
дата. Од 1975. па до 1990. Петар Марјановић уређи-
вао је Сцену и успоставио високе стандарде квалитета 
прилога које ће објавити.

Петар Марјановић
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Током тих петнаестак година, Петар Марјановић 
уредио је, са сарадницима (Зоран Т. Јовановић – од-
говорни уредник, Радослав Лазић, Момир Пејовић) 
седамдесетак бројева Сцене, прибављајући овоме ча-
сопису статус водећег југословенског позори шног гла-
сила. Осим тога, успео је да часопис представи европ-
ској јавности размењујући бројеве са италијанским 
и пољским позоришним часописима; напокон, увео 
је праксу да једну свеску годишње са драмским тек-
стовима југословенских аутора објави на енглеском 
језику и тиме омогући увид иностраним позоришним 
стручњацима у нашу драмску књижевност која је се-
дамдесетих и осамдесетих година минулог века била 
у приметном успону.

С нескривеним задовољством прихватио сам по-
зив на сарадњу који ми је упутио Петар Марјановић. 
Као уредник био је захтеван, али и изузетно коректан. 
Ако је и када је имао неку сугестију, увек би почео ре-
чима: “Видите, Радомире, ова ваша реченица...”, и та-
да би, деликатно, пазећи да не повреди сујету младог 
човека, изнео примедбу или сугестију, како би требало 
да поправим текст. Али, никада није наметао свој став, 
нити утицао на моје становиште, поштујући не само 
моје ауторство већ и моје право на друкчије мишљење.

У Сцени сам, за време Марјановићевог уредни-
ковања, објавио већи број написа; било је осврта на 
позоришне фестивале, рецензија појединих предста-
ва, глумачких и редитељских портрета, приказа позо-
ришних књига и публикација, а Петар Марјановић је 
објавио и три моја драмска текста која су, потом, при-
казана у професионалним позориштима у Сомбору, 
Зеници и Зајечару.

Желећи да се више посвети професорском пози-
ву, како на Академији уметности у Новом Саду, тако 
и на ФДУ у Београду, Петар Марјановић је – по узору 
на своје претходнике Кулунџића и Селенића – тражио 
личност која ће га ваљано наследити у Сцени. Одабрао 
је даровитог, образованог и енергичног Момира Пејо-
вића кога је 1987. увео у редакцију као одговорног 

уредника. То је био прави избор и сарадници Сцене су 
га подржали. Нажалост, Момир Пејовић је 1989. по-
гинуо у саобраћајној несрећи. Требало је наћи другу 
особу која ће моћи да одговори обавези. 

Петар Марјановић ме је позвао телефоном: “Ви-
дите, Радомире, требало би да попричамо... Ако вече-
рас долазите на премијеру у Звездара театар, могли 
бисмо после представе да седнемо у њихов ресторан.” 
Дакако, прихватио сам позив.

Сада је на реду мала дигресија у причи; године 
1987. позвао ме је Миленко Матицки, тада уредник 
културног сектора Политике на разговор и најавио 
позив да постанем позоришни критичар овога листа. 
Замолио сам Матицког за два дана размишљања и, ра-
зуме се, отишао код Петра Марјановића на саветовање.

“Видите, Радомире, постоје позиви који се не 
одбијају. Један од таквих позива је и Политикин. Не 
би требало да имате неке илузије, ни у једном листу 
није идеално, па ни у Политици. Ту се укрштају ра-
зни интереси и притисци, који се често могу прелити 
на сараднике”. 

“Зато сам и дошао да Вас питам за савет, јер Ви 
сте били критичар Политике, па онда сте смењени, а 
да шира јавност не зна за разлог.”

“Није се допала моја оцена представе госпођи 
Мири Траиловић, па ми је због тога захваљено на са-
радњи, али то треба заборавити. Такве ствари се до-
гађају и увек ће се догађати, на њих морате бити спрем-
ни. Прихватите позив Политике и пишите оштро, али 
никада не нападајте личност, већ критикујте мањка-
вости представе.”

Дакле, те 1989. већ сам био критичар Политике 
и пратио премијере и фестивале у још увек постојећој 
Југославији.

На реду је друга дигресија.
Петар Марјановић, мање, а проф. Душан Миха-

иловић, више, дуже време вршили су притисак на ме-
не да пријавим докторску тезу. Опирао сам се, али, на 
крају, када је моја супруга Тијана, уз подршку наших 
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синова, закључила да треба да одем на ФДУ и обавим 
све предрадње, повиновао сам се свим захтевима. Пе-
тар је с великим ентузијазмом организовао све фор-
малности – од писања пријаве Наставно-научном већу 
(ваљда се тако звало) до организовања испита које сам 
полагао пред комисијом којој је председавао Слобо-
дан Селенић, а у којој су били Душан Михаиловић и 
мој будући ментор Петар Марјановић. Као што се ви-
ди, Петар Марјановић приљежно је пратио мој рад, и 
сугерисао, знајући за моја интересовања тих година, 
тему рада “Међуратна српска драма”.

Враћам се у ресторан Звездара театра. После 
представе, из баште ресторана машу ми Петар Марја-
новић и Јован Христић. Мој уважени професор Вава 
Христић тада је био председник Главног одбора Сте-
ријиног позорја.

Уз мароканско вино, Петар узе реч: “Видите, Ра-
домире, Вава као председник Главног одбора, Милета 
Радовановић, као директор Стеријиног позорја и ја, 
желимо да ви прихватите позив и преузмете Сцену. 
Знате да смо припремали Момира, али њега нема...”

Иначе ћутљиви Вава се надовезао: “Прихватите, 
Радомире, ви ћете то моћи да радите уз све друго...”

Опет ће Петар: “Мислили смо да уз вас, као одго-
ворни уредник буде једна млада жена, веома таленто-
вана и вредна, пред којом је сјајна академска каријера, 
али користиће јој искуство које ће стећи у Сцени. Она 
се зове Љиљана Пешикан Љуштановић”.

После попијене флаше вина, прихватио сам по-
зив. Како ми је својевремено рекао Петар, “Постоје 
позиви који се не одбијају”.

Наредне четири године, уз велику подршку Љиља-
не Пешикан Љуштановић и Радослава Лазића, као и 
Весне Гргинчевић, секретарице Редакције, успели смо 
да објавимо онолико бројева Сцене колико је било мо-
гућно, управо у време распада земље, унутрашњих и 
спољашњих политичких притисака – али то је већ по-
себна, друга прича.

Још једном сам отишао код Петра по савет.

Фебруара 1993. понуђено ми је место директора 
Драме у Народном позоришту.

“Видите, Радомире, ваша ситуација је као у народ-
ној причи ‘Тамни вилајет’. Ако прихватите – кајаћете 
се, ако не прихватите – кајаћете се такође. Не знам због 
чега, али Берчек је у делу јавности озлоглашен. Ако 
одете код њега, прелиће се и на вас зла воља јавности. 
Али, ако прихватите, онда ћете бити у прилици да ост-
варите своју идеју позоришта, што је огроман изазов. 
То је прилика која се јавља једном у животу. Не ваљају 
околности у којима је држава, инфлација је огромна, 
незадовољство у народу велико... Па ипак, позориште 
се може правити и у најкризнијим временима”.

“Прихватићу, Петре; заситио сам се писања кри-
тика јер се очекује да пишем политичке текстове, што 

Петар Марјановић
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не желим. Сада је Милан Влајчић уредник културног 
сектора, надам се да ће разумети моју одлуку”.

“Видите, Радомире, ако сам добро схватио, ваш 
рад на докторату се одлаже. Јасно ми је да вас у позо-
ришту чека огроман посао и да нећете моћи да се по-
светите истраживању. Али, урадите нешто друго: пишите 
дневник. Ево, видели сте, у Сцени сам пре две године 
објавио одломке из ‘Дневника управника позоришта’ 
Милана Ђоковића. То су драгоцени записи за историју 
српског позоришта. Ма колико вас дневни посао умо-
рио, седите увече и прибележите најважније ствари 
које су се десиле тога дана. После ћете то дотерива-
ти. Али важно је записати одмах, да се не заборави”.

Покушао сам, по Марјановићевом наговору, да 
пишем дневник. Издржао сам два дана и схватио да 
записивање надмашује моје физичке снаге.

Петар Марјановић, као изузетно добронамеран 
позоришни мислилац и одговоран педагог, са огромним 
интересовањем прихватио је мој позив да дође на пробе 
представа које је у Народном позоришту режирао ње-

гов некадашњи студент Никита Миливојевић. Реч је о 
поетичној комедији Маска Милоша Црњанског, а по-
том о драми Живот је сан Калдерона. После одгледа-
них проба детаљно је анализирао редитељски посту-
пак, глумачке домете и давао драгоцене сугестије које 
је редитељ свесрдно прихватао и уграђивао у пред- 
ставу. 

Како ред налаже, завршићу запис о Петру Марја-
новићу анегдотом.

После распада Југославије, позоришни живот у 
нас био је измењен, самим тим и фестивали су изгу-
били физиономију, понајпре Стеријино позорје. Због 
тога је агилни директор Позорја, Милета Радовановић, 
организовао више разговора с позоришним стручња-
цима о будућем профилу фестивала. На једном од тих 
разговора били су, поред осталих, Мухарем Первић 
и Петар Марјановић. Дакако, познавали су се, али се 
никада нису дружили.

Сутрадан, по повратку из Новог Сада, где је одр-
жано саветовање, зове ме Первић: “Дођи у моју канце-
ларију, одмах!”

Куд ћу, шта ћу, зове ме главни уредник, морам 
се одазвати.

“Седи. Сипај виски!”
Наспем виски.
“Био сам јуче у Новом Саду, на разговору о По-

зорју. Хоћу теби да кажем, јер пишеш о позоришту и 
знаш човека. Мислио сам да је Марјановић један од 
оних досадних књишких мољаца, педаната, гњаватора 
који лове фусноте... Некако сам избегавао да будем с 
њим... Како човек може да буде заробљен предрасу-
дама... Враћали смо се заједно колима, и отишли на 
ручак у познату кафану у Сремским Карловцима. Ми-
слио сам да ће бити непријатно... Слушај, нисам знао, 
али Марјановић је духовит, шармантан господин! Он 
је занимљива личност и уопште није уштогљен... Он је 
козер... Уме да прича лепо и забавно... Много сам се 
огрешио о њега... Али, провео сам са њим у друштву 
лепо поподне... Ето, то сам хтео да ти кажем, како по-
каткад имамо погрешну слику о човеку!”

Момир Пејовић, Петар Марјановић и  Зоран Т. Јовановић 
на отварању Изложбе о Апији 1986.
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После неколико дана свратио сам код Марјано-
вића.

“Видите, Радомире, свашта сам чуо о Первићу. Да 
је Дражин човек [Драже Марковића, тада првог човека 
СКС – прим. Р. П.], да је стално набусит, да је непреки-
дно у Удби, да је догматичар... Да воли да попије... Мој 
утисак је сасвим другачији. Первић је пријатан саго-
ворник, домишљат, веома образован... Ни трага од би-
ло каквог комунистичког догматизма, напротив, он је 
толерантнији и ширих схватања него многи некомуни-
сти! Ето, како смо склони да поверујемо тра-чевима...”

Током двадесетак година сарадње с Петром Марја-
новићем и више десетина сусрета у његовом дому где 

је његова супруга, госпођа Љуба, с осмехом дочеки-
вала госте, научио сам много не само о позоришној 
уметности коју је Петар одлично познавао и веома во-
лео, него и о људима, о њиховој природи, врлинама, 
ра зличитим наравима, и неизбежним погрешним из-
борима, што све заједно чини човека. Своја размиш-
љања о животним важним и неважним темама, увек 
је саопштавао тихим гласом, с малом дозом хуморног 
или саркастичног подтекста.

Трајно ће ми остати у сећању његово: “Видите, 
Радомире...”
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Пише > Никита Миливојевић

Сећање на професора  
Петра Марјановића

П оследњих година сваки повратак у Србију, поред 
радосних сусрета, увек би ми истовремено до-
нео и неку тужну вест… Овај пут ме је сачекала 

вест о смрти драгог професора Петра Марјановића. 
Спремајући се данима за путовање у глави сам имао 
и некакву листу људи којима ћу се јавити. Како сам 
тих дана завршавао један текст у којем сам помињао 
и професора Марјановића, желео сам свакако да му 
се јавим. Већ дуже време осећао сам и одређену гри-
жу савести јер се дуго нисмо чули. Последњи пут ви-
дели смо се на Стеријином позорју, али у друштву је 
било доста људи око нас и то није била добра прилика 
за разговор. Мислио сам да ћемо, колико сутра, наћи 
мало времена да негде сами седнемо, и ни за тренутак 
нисам помислио да више никада нећемо имати при-
лику за тај разговор. У ствари, на неки начин, то, на-
жалост, чиним сада.

Професор Петар Марјановић је за моју генера-
цију био међу неколико омиљених професора. Разлог 
томе била су пре свега занимљива предавања, тачније 
посебан начин којим су она била обогаћена разним 

стварима која једно предавање могу да учине живим 
материјалом, а не сувопарном причом. Мада је однос 
са нама студентима увек био “опуштен” и спонтан, по-
стојала је ипак невидљива, тачна граница поштовања 
коју никада нисмо прелазили. Сећам се, професор би 
долазио увек са чашом воде у руци, ставио би своје 
белешке на сто, и онда, полако, ненаметљиво, између 
редова онога што је било главна тема, почело би да се 
појављује и оно што смо посебно волели да слушамо: 
сећања на разне догађаје, пробе, представе, нека изузет-
на редитељска решења у њима, или глумачке бравуре, 
многи сусрети и разговори са позоришним људима… 
а понекад је све то знало да буде зачињено и хумором, 
са којом анегдотом као прилог. 

Некако у исто време када сам радио своју пр-
ву професионалну представу у Народном позоришту, 
Маску Црњанског, професор Марјановић је завршавао 
своју књигу Црњански и позориште. Разлог да се по-
ново вратим овом драмском првенцу Црњанског би-
ла је управо свест како ми је професор једном прили-
ком посебно скренуо пажњу на “можда нашу најбољу 
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драму између два рата”, а његова занимљива анали-
за остала ми је и даље у сећању. Била је година 1993. 
(“јесен и живот без смисла”), јавио сам се професору 
и он ме је позвао код њега да поразговарамо. Од тога 
дана постао сам редовни гост у Његошевој улици број 
10, где би нам увек љубазна госпођа Љуба спремила 
чај, а ја онда бележио разне детаље свега онога што ми 
је професор говорио, који би могли да ми буду кори-

сни у представи. На моју велику радост, наши сусре-
ти наставили су се и након премијере Маске, а затим 
годинама претворили у размену мишљења о разним  
темама.

Игром случаја испоставило се да је наша успешна 
сарадња на Маски била само почетак занимљиве више-
годишње позоришне авантуре везане за живот и дело 
једног од највећих српских писаца. Роман о Лондону, 

Са праунуком и унуком
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у драматизацији професора Марјановића, требало је 
да буде следећи заједнички пројекат. Југословенско 
драмско позориште чинило нам се идеалним за нову 
представу. Наставили су се наши сусрети, разговори 
о драматизацији, са увек новим, занимљивим детаљи-
ма из живота Црњанског. Почели смо да размишљамо 
о подели, био сам посебно срећан када сам упознао 
Миру Ступицу, (планирали смо да игра грофицу Па-
нову)… али нажалост представа никад није реализо-
вана. Из мени непознатих разлога одједном се у по-
зоришту престало говорити о томе. Професор Марја-
новић није желео много да се распитује о томе шта се 
дешава, године искуства у позоришту очигледно су му 
већ давно разјасниле такве сигнале. Само онај чувени 
“случај-комедијант” Црњанског може да направи да, 
док исписујем ове редове, после толико година стиже 
ми позив из СНП-а: да ли сам можда заинтересован 
да следеће сезоне радим Роман о Лондону? …И поново 
читам белешке које сам заједно пролазио са професо-
ром Марјановићем.

Време се тих давних деведесетих за мене све ви-
ше убрзавало, настајале су једна за другом нове пред-
ставе, и мада су се наши сусрети нешто проредили, 
ипак нису престајали. Увек сам могао да рачунам на 
користан, добронамеран, ненаметљив савет. Професор 
Марјановић би на мој позив љубазно долазио на по-
неку пробу, премијере није претерано волео. Обично 
би дошао на неку од реприза, али обавезно у пратњи, 
поред њега сада је седела његова унука, Дуња. 

Једном приликом када смо после дуже паузе по-
ново, као и обично, уз чај седели и ћаскали, зазвонио 
је телефон. Професор се јавио, и након краћег разго-
вора, када је завршио, рекао: “Знаш ко је то био – Ма-
та Милошевић. Ми се састајемо сваке среде. Хоћеш да 
пођеш са мном, да га упознаш”? И тако сам одједном 
постао трећи члан у тим сусретима средом. Свратио 
бих до професора Марјановића, онда бисмо заједно од-
лазили према Далматинској улици, и тачно у 12 часова 
појавили бисмо се на вратима код Мате Милошевића. 

Професор Марјановић ми је обично џентлменски пре-
пуштао време за разна моја питања, и намештао праве 
“теме”. На редитељској листи Мате Милошевића било 
је неколико антологијских остварења наше режије и 
могао сам из прве руке да чујем занимљива опажања 
великог глумца и редитеља како о тим представама, 
тако и о многим другим позоришним темама које су 
ме интересовале. Тако сам открио да су године у по-
зоришту нешто врло произвољно. Мата Милошевић, 
који је тада прешао деведесету, али још увек имао за-
пањујуће добру меморију, чинило ми се да “модер-
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није” размишља од многих у позоришту који би мог-
ли да му буду праунуци. Био сам захвалан професору 
Марјановићу за те сусрете. О њима сам касније, такође 
на предлог професора, написао текст, који је постао 
мали прилог књизи о великом мајстору наше сцене.

Онда је дошао један период када сам, као и наш 
омиљени писац Црњански, и сам све више постајао 
“емигрант”. Наши сусрети су се проредили. Повре-
мено сам се јављао, професор се љубазно распитивао 
где сам, како сам, шта радим, радовао се сваком но-
вом успеху и охрабривао ме: “само ради, сада је твоје 
време”! А затим би, приметио сам, у неком тренутку, 
обавезно искористио прилику да промени тему, позо-
риште више није било у првом плану наших разгово-
ра, нешто ново имао је да ми исприча: о својим уну-
цима! Не памтим ниједан разговор да није поносно 
говорио о њима, и то ми је било нешто што ћу, поред 
многих других ствари, посебно памтити. Сећајући се 
тога, одједном се појавила и слика како су професор 
Марјановић и госпођа Љуба спремили поклон када се 
родила моја ћерка, Нађа. Како сам тада био пред но-
вом премијером, и уместо обећаног сусрета јавио се 
телефоном, професор се нашалио и рекао да би било 
добро да се што пре видимо и да узмем поклон, јер де-
ца брзо расту, изненадићу се када схватим да ће Нађа 
ускоро поћи у школу! С обзиром на то да Нађа сада 
завршава факултет, тек недавно сам се изгледа уверио 
у то што ми је кроз осмех често говорио, а ја упорно 
одбијао да поверујем: све брзо прође, у животу као и 
у позоришту. То што мислимо да је испред, у ствари 
је већ иза нас. Тако су и ова сећања на дивног профе-
сора Петра Марјановића нажалост већ иза мене. Она 
не могу надокнадити све оно што сам касније пропу-
стио, у разним јурњавама на све стране где сам могао 
да одем и радим своју представу. Сигуран сам да би ми 

понеки његов савет добродошао, неке “грешке” верујем 
да не бих направио. Сада могу само да приметим да је 
око мене све мање драгих људи који су срећом били 
на мом путу. Међу њима је и професор Петар Марја- 
новић.

Петар Марјановић
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Са Небојшом Ромчевићем
Миливоје Млађеновић додељује Петру Марјановићу
Стеријину награду за животно дело

Са Стевом ЖигономСа Дејаном Мијачем

Фото: Б. Лучић

Фото: Б. Лучић

Фото: Б. Лучић
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Београд, 1934 – Нови Сад, 2020.

Петар Марјановић

П етар Марјановић, драматург и театролог, рођен 
је 1934. у Београду, где је завршио основну шко-
лу и гимназију. Дипломирао је на Филозофском 

факултету у Београду (Група за југословенску књижев-
ност и српскохрватски језик), а последипломске студије 
завршио је на Филолошком факултету у Београду, где 
је одбранио магистарску тезу и докторску дисертацију 
код ментора Велибора Глигорића.

У току студија добио је две награде за књижев-
ну и позоришну критику (Бранкову награду Матице 
српске 1957. и прву награду на конкурсу Атељеа 212 
за аматерску позоришну критику 1958. за текст Кора-
ци у другој соби М. Павловића).

Од 1970. до 1975. био је драматург Српског на-
родног позоришта.

Као доцент, ванредни и редовни професор (1975–
1991) и гост-професор (1992–2004) предавао је на 
Академији уметности у Новом Саду готово тридесет 
година предмет Историја југословенске драме и позо-
ришта. На Факултету драмских уметности у Београду 
предавао је као гост-професор Историју југословенске 

драме и позоришта 1979/80. и 1985/6, а од 1992. до 
пензионисања 2001. као редовни професор у сталном 
радном односу. Увод у театрологију предавао је као 
редовни професор од 1994. до 2001, а као гост-профе-
сор до 2009/10. на магистарским и мастер студијама 
Факултета драмских уметности. На Драмском одсеку 
Академије уметности у Новом Саду предавао је гене-
рацији последипломаца театрологије Увод у театроло-
гију (1996/7). На Факултету драмских уметности био 
је шеф Катедре за теорију и историју, главни уредник 
Зборника радова ФДУ 1997. и 1998. и носилац научног 
пројекта Театролошка и филмолошка истраживања.

Прве књижевне радове објавио је као студент 
1954, а прве написе са позоришним темама у ново-
садској Нашој сцени 1958. Сарађивао је у листовима 
и часописима: Савременик, Дело, Летопис Матице 
српске, Књижевне новине, Сцена, Пролог, Позориште 
(Тузла), Театрон, Политика, Театар (Москва), Дија-
лог (Варшава) и др.

Од 1970. до 1974. био је одговорни уредник, 
а од 1975. до 1991. главни уредник часописа Сце-
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на. Од 1970. је члан Удружења позоришних крити-
чара и театролога Југославије и члан Међународ-
ног удружења позоришних критичара и театролога  
(AICT).

Од 1980. до 1982. био је стални позоришни кри-
тичар листа Политика. За сцену је приредио више дра-
матизација: прозу М. Кундере Симпозијум или о љубави 
(1970), Роман о Лондону М. Црњанског (1987) и Очеви и 
оци С. Селенића (1991); са Владом Поповићем сачинио 
је сценску панораму Новосадска променада (1973), из-
ведену у режији Дејана Мијача више од стотину пута.

Објавио је тринаест књига: Позоришне теме, Бе-
оград 1968; Уметнички развој Српског народног позо-
ришта 1861–1868, Нови Сад 1974; Очима драматурга, 
Нови Сад 1979; Југословенски драмски писци XX века, 
Нови Сад 1985; О театарском делу Јоакима Вујића (са 
Б. Ковачеком, Д. Михаиловићем и Д. Рњаком), Нови 
Сад 1988; Новосадска позоришна режија 1945–1974, 
Нови Сад 1991; Црњански и позориште, Нови Сад – 
Београд 1995; Српски драмски писци XX столећа, Но-
ви Сад – Београд 1997, Београд 2000; Позориште или 
усуд пролазности, Београд 2001; Мала историја срп-

Петар Марјановић на Тријеналу позоришне фотографије 1989.
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ског позоришта XIII–XXI век, Нови Сад 2005; Записи 
театролога, Нови Сад 2006; Почеци српског професио-
налног националног позоришта – Уметнички развој 
Српског народног позоришта у Новом Саду 1861–1868, 
Нови Сад 2009. 

За штампу је приредио: Antology of Works by 
Twentieth Century Yugoslav Playwrights (selected and 
commented), I 1984, II 1985; Посрбе 1987, Београд; Ко-
медије и народни комади XIX века 1987, Београд; Позо-
риште и власт у Југославији (1944–1990) 1990, Нови 
Сад; Стеван Шалајић 2001, Београд; Димитрије Ђур-
ковић 2007, Нови Сад.

Аутор је више текстова о јужнословенском позо-
ришту и драми у Dictionnaire encyclopédique du théâtre 
(Бордас, Paris 1991. и Larousse, Paris 1998) и опсеж-
ног текста о позоришту и драми у Југославији (Србија 

и Црна Гора) у: The World Encyclopedia of Contemporary 
Theatre (Routledge, London – New York, 1994); у Исто-
рији српске културе аутор је текста Позориште – издање 
на српском 1994, чешком 1995, енглеском 1995. и 1999.

Објавио је око 400 чланака, огледа, расправа, сту-
дија и позоришних критика. Учествовао је на многим 
научно-стручним скуповима у земљи и иностранству.

За свој рад вишеструко је награђиван: четири Сте-
ријине награде (од којих је једна за нарочите заслуге на 
унапређењу позоришне уметности и културе), Велика 
плакета са повељом Универзитета уметности у Београ-
ду 2003, Ловоров венац Позоришног музеја Војводине 
за животно дело из области театрологије 2005, Златна 
плакета за животно дело Удружења универзитетских 
професора и научника Србије у Новом Саду 2006.

ИСПРАВКА

У “Сцени” бр. 4/2020. у рубрици “In memoriam”, 
у тексту Ксеније Радуловић који је објављен 
поводом смрти Петра Марјановића, наведе-

на је година смрти 2010, а треба да стоји 2020.
Уредништво “Сцене” се због ове грешке из-

вињава породици Петра Марјановића и читаоцима.
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УВОД

Р азличити партиципаторни умјетнички пројекти 
имају моћ да инспиришу око њих окупљене чла-
нове локалних заједница на успостављање сна-

жнијих веза, дефинисање визије бољег друштва, те на 
конкретан ангажман у правцу остваривања тог друшт-
ва. Позориште заједнице развило се прије око једног 
вијека, као инвентивна реакција на извјесне друштве-
не потребе; а идеолошке промјене које су се дешавале 
од тада мијењале су и његову сврху. 

Електронски медији и технологија данас су укљу-
чени у савремено позориште у најразличитијим обли-
цима, било у смислу злоупотребе, односно ирелевантне 
и естетски безвриједне употребе, или на интригантан 
и инспиративан начин. С обзиром на то, поставља се 
питање да ли истинска партиципација – успостављање 
јавности и плодоносног дијалога који традиционално 
подразумијева непосредни контакт и дијалошку ар-
гументацију, могу бити посредовани технологијом, у 
којој мјери и на које начине. 

Премда на ова питања није могуће дати било 
какве коначне одговоре, у овом раду покушаћемо да 
укажемо, кроз анализу двије партиципативне пред-
ставе о градовима (КоТо(Р) о Котору, која је настала у 
продукцији НВО Expeditio из Котора, и коју су уз по-
моћ редитеља Петра Пејаковића скупно осмислили и 
у којој учествују грађани/ке Котора; и Stage your city, 
која је креирана у оквиру пројекта Европске позориш-
не конвенције European Theatre Lab, као копродукција 
неколико великих европских позоришта), на кључне 
претпоставке које чине подлогу очекивања да ће пар-
тиципативно позориште получити учинак, односно до-
вести до промјене у начину закључивања и понашању 
чланова неке заједнице.

АКТУЕЛНИ КОНТЕКСТ: ДИГИТАЛИЗАМ1)

Проблем односа технологије и друштва, односно 
утицаја нових медија на глобалне друштвене структу-

1) Термин је сковао Nicholas Negroponte у значењу стања живота у 
дигиталној култури (Negroponte 1995, наведено према Van Dijk 
2018: 17).

Пише > Маја Мрђеновић

Потенцијал кориштења нових 
медија у партиципативном 
позоришту
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ре је поље дискусије које је врло сложено и тензично; 
а када је у питању уплитање технологије у друштвени 
живот, теоријски приступи варирају од крајње песи-
мистичних ставова, до еуфоричног прихватања нових 
медија (Тасић 2009: 116). Оно што је извјесно јесте 
да нагла експанзија медија и нових комуникационих 
технологија убрзано и радикално врши све већи ути-
цај на мишљење, емоције, дјеловање и свакодневицу 
савременог човјека (Вуксановић 2017: 19). Појам ст-
варности све израженије одређују нове медијске и ко-
муникативне технологије, па за савременог субјекта 
она све више постаје интернет стварност, што значи 
да се објекти наших сазнања, посредством уплива тех-
нологије у субјект-објект однос, све више премјештају 
из реалног у медијски, мрежни простор (исто, стр. 
141–144). Технологије, које у епохи пост – или тран-
схуманизма савременим корисницима одређују акту-
елне стилове живота, конститутивне су не само за чо-
вјеков нови идентитет него и за утопијске конструкте 
његове прошлости, садашњости и будућности (исто,  
стр. 43).

Сходно томе, медији данас постају кључни у борби 
за интерпретацију стварности: “...у данашњем време-
ну, медији (...) постају синоним за општу свест (и не-
свесно), односно за владајућу слику света” (исто, стр. 
20). Мишљење је у данашње вријеме све више могуће 
посредовати, умјесто у медију појма и језика, у разли-
читим технолошки конструисаним “јавним” сферама, 
у којима се комуникацијски прожимају “појам, језик 
и слика, мишљени као techne” (исто, стр. 18). Иако ре-
ферентни аутори утемељено критички упозоравају на 
“дух времена редукован на тржишне аспирације, по-
дупрте глобалним медијима и препарираном јавношћу” 
(исто, стр. 14); на тиранију глупости, необразованости, 
белосвјесни свијет забаве импрегниран профитом те 
нарцисоидном тјелесношћу и култом (само)потрошње 
као његовим дериватима (исто, стр. 16); те на опасност 
од кретања свијета према потпуној инструментали-
зованости, cyber-терору и информатичким ратовима 

(исто, стр. 38), такође сматрају и да су нове медијске и 
компјутерске технологије “мач са двије оштрице”, од-
носно да изазивају противурјечне ефекте (Келер 2004, 
према Тасић 2009: 119). Стога би при евалуацији улоге 
технике у животу савременог човјека требало избјега-
вати једностране приступе (Тасић 2009: 119), и кроз 
познавање структуре, механизама дјеловања и сфере 
утицаја медија непрекидно према њима покушавати 
успостављати разумијевајући и демистификујући кри-
тички однос (Вуксановић 2017: 23).

УМЈЕТНОСТ И ПОЗОРИШТЕ У 
ДИГИТАЛИЗОВАНОМ ДРУШТВУ

Огроман утицај медија на живот савременог чо-
вјека неминовно се рефлектује и на позицију, функцију 
и структуру савременог позоришта и умјетности гене-
рално.2) Како примјећује теоретичар медија и умјет-
ности Влатко Илић (2011), с обзиром на то да поства-
рени медијски амбијент на себе преузима улоге које 
су традиционално додјељиване умјетности, умјетничка 
умијећа суочена су у данашњем времену са многоброј-
ним проблемима, који су прије свега проузроковани 
одсуством њиховог “предетерминисаног и самора-
зумљивог места у оквирима друштвеног живота” (Илић 
2011: 7). Умјетност, “губећи своју ‘ауру’, метафизичку 
димензију или повлашћени статус, у великој мери бива 
асимилована светом материјалне културе, вулгарних 
тржишних односа, те њихове акутне и свеопште сим-
болизације” (Вуксановић 2011: 71), те се на савремени 
свијет умјетности све више гледа као на “посебан ‘сек-
тор’ деловања у култури, а који је у спрези са забавом 
и рекреацијом” (исто, стр. 74). Будућност умјетности 
некритички је повезана са тзв. новим технологија-

2) Рецимо, организације попут Arts Council England однедавно, забри-
нуте да ће у свијету у коме публика све више културу искушава 
онлајн, многа јавна позоришта, наводно “заглављена” у аналог-
ном свијету, изгубити своју релевантност и публику, као услов за 
добијање новца из њихових фондова између осталог постављају и 
захтјев да позоришта која конкуришу имају развијене свеобухвате 
дигиталне стратегије (Mellor 2018: 11, 12).
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ма и њиховим (изражајним, дистрибутивним и кори-
сничким) могућностима, што је посљедично довело до 
посвемашње “медијатизације” савремене умјетности, 
и одредило њено кретање ка сфери мултимедије (ис-
то, стр. 78). Прожимајући се са савременим медијима, 
сфера умјетности се све више окреће ка техно-сфери 
својих реализација (Вуксановић 2017: 170): дешава 
се преобликовање “хуманистичке (научне и уметнич-
ке) сцене у трансхумане светове интерактивних тех-
нологија, што је једна од главних одлика медијацен-
тричног, технологизованог света савременог човека”  
(исто, стр. 175).

За умјетност и мишљење умјетности све реле-
вантнија категорија постаје њена преводивост у но-
во-медијско писмо, у коме и кроз које дигиталне умјет-
ничке праксе оперишу, чак и када покушавају дјело-
вати субверзивно (Илић 2011: 58, 59). Чињеница да 
за фрагментирани и нестабилни субјекат данашњи-
це ефекат вјеродостојности данас прије одговара ТВ 
reality форматима, социјалним online мрежама и др. 
комуникационим платформама које нарушавају на-
ше свакодневно искуство јединственог простора, вре-
мена, радње – маргинализује умјетност позоришта у 
савременој култури (исто, стр. 15):

Позоришној пракси која се опире некритичком 
укључивању, тј. превођењу од стране ново-медијског 
писма, као и уметности уопште, постављен је пре дру-
гачији ултиматум – деловање изван њега данас намеће 
крајње и коначно маргинализовану (не-видљиву) пози-
цију, док се деловањем у / кроз њега намећу протоко-
ли (културне политике, тржишта) чак и када се његове 
процедуре наизглед реартикулишу, чиме се, коначно, 
долази до истих ефеката – њеног постепеног, али то-
талног расплињавања (исто, стр. 64).

Неки аутори међутим сматрају да управо на чиње-
ници да позориште постаје мањинска пракса и треба 
градити релевантно савремено позориште. Наиме, с 
обзиром на то да нове технологије и медији постају све 
нематеријалнији, а да је позориште обиљежено мате-

ријалношћу комуникације, оно и даље изненађујуће 
стабилно налази неко мјесто у друштву, што указује 
на то да испуњава неку функцију која је повезана баш 
са његовим “манама” (Lehmann 2004: 16). При томе, 
неоспорна је чињеница и да је позориште par excellence 
умјетност садашњости, која суштински израња из ак-
туелног друштвеног реалитета, и како год се легити-
мисало, никада се не одриче претензије на истинитост 
и свједочење (преиспитивање, интерпретирање, разу-
мијевање) о свијету. Ако жели да има опипљив друштве-
ни значај (а без тога губи своју суштину), мора да буде 
чврсто и конкретно везано за вријеме у којем настаје. 
Будући да је модерно друштво дефинисано у оквири-
ма медијске мреже, многи савремени аутори тврде да 
позориште мора да преиспита своју традиционалну 
функцију, као и структуру, те да је прилагоди новом, 
другачијем, медијском контексту.

Како се промене у друштвеном окружењу, нарав-
но, рефлектују у позоришту, бар оном његовом сегмен-
ту који жели да иде у корак са временом, да истражује 
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своја значења и статус у контексту друштвених про-
мена, ова нестабилност, губитах старих и трагање за 
новим идентитетима, стварају потребу за променом 
структуре сценског језика који би адекватно одговарао 
на промене у окружењу (Тасић 2015: 82).

Употреба технологије у позоришту не представља 
новост: “У сваком раздобљу своје дугачке повијести, на-
име, казалиште је усвајало и рабило за то вријеме нај-
сувременију расположиву технологију” (Лукић 2010: 
126). Нарочито од осамдесетих година прошлог вије-
ка нове технологије у свом раду озбиљно употребља-
вају многи сценски умјетници, не само као средство 
за стварање илузије него и могућност допуњавања 
информација и креирања концептуално и формално 
провокативних идеја. Данас се свепрожимајући ути-
цај медија у сценској пракси рефлектује на различи-
те начине, па можемо рећи да су електронски медији 
и технологија елементарно укључени у савремено 
позориште у различитим облицима – као инспира-
ција ауторима, илустрација или допуна радње, а врло 
често су доминантни, конститутивни у представама 
(Тасић 2009: 109, 110). Ипак, проблем односа живог 
и медијатизованог извођења опстаје као озбиљан те-
оретски проблем и живо поље дискусија, у којима се 
ове двије врсте извођења најчешће посматрају као ри-
вали (усп. Phelan 1993: 146–166) или партнери (усп.  
Auslander 1990: 39, 40).

Међутим, јављају се и отклони од бинаризовања 
живог/непосредног/аутентичног и медијатизованог/
виртуелног/театрализованог извођења. Рецимо, група 
за истраживање позоришта и интермедијалности при 
Међународној федерацији за позоришна истраживања 
(IFTR) користи термин “интермедијална изведба”, фо-
кусирајући се не на дистинкције, него на неразлучива 
мијешања, замагљења и претапања живих и медија-
тизованих аспеката изведбе, њихову истовременост, 
сраслост и међусобне утицаје (Nelson 2010). Грег Ги-
секам (Greg Giesekam 2007: 8) такође дефинише ин-
термедијалним оне сценске праксе које употребљавају 

нове медије на сложен, дубоко интегришући начин. По 
њему, у интермедијалном позоришту стално је присут-
на игра са живим и медијатизованим извођењем, као 
и истраживање између глуме и не-глуме, што је резул-
тат потребе за преиспитивањем питања аутентичности 
извођења, тј. односа између непосредног и медијати-
зованог, играног и реалног (исто, стр. 119).

Значајка већине дискусија о театру у дигиталној 
ери је и указивање на могућност интерактивног нара-
тива, односно на могућност да публика на различите 
начине учествује у збивањима на сцени. Реакција не-
ких стваралаца на замагљеност и пропустљивост грани-
ца између “умјетности” и “живота” (нпр. приказивање 
екстремних догађаја као монтираних шоу програма у 
масовним медијима, при чему посматрачи немају мо-
гућност интервенције, што резултује парализованом 
индиферентношћу) је стварање умјетности која је још 
више “реална”, у смислу директног укључивања пуб-
лике у причу. Покушаји да се поврати баланс између 
преплављујућих информација, и акције које је све мање 
и све мање има неку сврху, доводе до увођења у есте-
тику интервенције и feedback-а (Schechner 2003, према 
Тасић 2009: 116). У изведбеним умјетностима, “пар-
тиципација” је прилично некритички постала нешто 
као “магична формула” која по себи омогућава “ан-
гажман” и служи као легитимитет за “политичку ре-
левантност” изведбе.

Публика, састављена од појединаца који себе ви-
де као средишње фигуре у разним медијатизованим 
наративима у којима може да интервенише, могућ-
ност партиципације, односно интервенције и у извед-
би све више види као дио свог “демократског права”. 
Имајући то у виду, “извјесно је да се данашње иску-
ство публике више не одвија (само) у категоријама 
гледања, слушања и читања, већ све више у оквирима 
које дефинирају појмови колаборативност, партици-
пативност, интерактивност, имерзивност, подијељена 
пажња” (Мартиноли 2016: 1273).
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ПАРТИЦИПАТИВНО ПОЗОРИШТЕ КАО ТРЕНД

Партиципативна умјетност се са радикалних мар-
гина умјетности 1970-их у рецентним годинама помје-
рила ка њеном средишту, и постала широко прихваће-
на. Ипак, слагања о томе шта је она тачно, зашто је 
другачија од других врста умјетности, те какве прет-
поставке чине подлогу очекивања да ће партиципа-
тивна умјетност постићи учинак – нема. Извјесно је да 
партиципативна умјетност почива на старој идеји да 
умјетност може мијењати свијет, односно да тежи да 
интервенише у одређеном контексту, да еманципира 
публику и оснажи је за дјеловање (Илић и Ристић 2016: 
18, 19). Дакле, оно што је битно јесте револуционари-
зовање друштвеног живота кроз умјетност, а не самих 
свијетова умјетности (исто), што значи да без обзира на 
кориштене методе и средства срж остаје потенцијал-
ни еманципацијски карактер, односно ангажованост 
партиципативних изведби.

Барем декларативно, партиципативно позориште 
учесницима, кроз окупљање, комуникацију, сарадњу, 
кокреирање нуди конструктиван друштвени ангажман 
(Harvie 2013: 10), и утопијско обећање демократски 
једнаких могућности судјеловања и међуодноса рав-
ноправних, нефиксираних друштвених идентитета. 
Као такво оно је, у сваком случају у теорији, изразито 
дијалошка платформа: окупљајући и успостављајући 
заједницу различитих, твори могућност за “конфликт-
но заједништво”, у смислу суочавања са другим, али 
и самокритике и сумње у себе, те претварање те под-
стицајно-конфликтне енергије у креативну (Рогошић 
2013: 102).

Након многобројних трансфигурација концепта 
колективизма и његових разноликих (често поража-
вајућих) историјских манифестација, и данас је извје-
сно да није могуће одустати од “аутентичне” друштве-
ности, која би била по мјери савремености. Расправе 
о новим формама колективизма у пост-постмодер-
ном друштву (Блејк и Шолет 2010) трагају за основа-
ма нових облика повезивања људи, њиховим узроци-

ма и посљедицама. Анализира се процес преображаја 
модернистичких облика колективизма након Другог 
свјетског рата и формирање нових колективитета око 
промјењивих и разноликих идентитета, који настају као 
привремени, промјењиви облици удруживања – непо-
средан одговор на одређени контекст, реалну потребу и 
искуство, кроз мобилизацију и удруживање мишљења, 
дјеловања и памћења колектива.

Дивна Вуксановић (2011) пише о новим видовима 
понашања на Мрежи, у духу савременог трибализма, 
који постепено освајају виртуелне просторе интернета 
и нових медија, те сложеног поља интерактивности и 
мултимедијалности, дефинишући нове системе и мо-
гућности корисничког понашања у овом домену:

Вртоглавицу и тоталну вредносну дезоријентиса-
ност корисника прати карактеристично стање панике, 
те покушаји њеног контролисања ‘убијањем времена’ 
на Мрежи, као и све чешћим егзистенцијалним борав-
ком у овом артифицијелно креираном, и максимално 
медијатизованом простору. Појаве нових виртуелних 
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заједница [...] захтевају нове модалитете односа пре-
ма Другом (сфера интерсубјективности), као и према 
колективитету (Вуксановић 2011: 112, 113).

У таквом контексту, јављају се различити начи-
ни на које позоришни умјетници покушавају да декон-
струишу, преиспитују и концептуализују колективитет.

ГРАД КАО ПАРАДИГМА  
(ПОСТМОДЕРНЕ ДРУШТВЕНОСТИ)

У трагању за одговором на питање на који начин 
данас можемо остварити своју друштвеност и тако по-
тврдити своју људску природу, јавља се пораст истра-
живачких интересовања за урбани идентитет и град-
ске заједнице: локална (“сопствена”) заједница, која 
претпоставља непосредност темеља заједништва, до-
бија све значајније мјесто у институционалним и ак-
тивистичким агендама, позоришним и другим култур-
ним и политичким праксама. Пораст интересовања за 
град у овом смислу може се повезати са нарастајућом 
свијешћу о урушавању урбаног идентитета градова ус-
лијед глобалних процеса као што су хиперурбаниза-
ција, пренасељеност, енормни пораст потрошње и сл., 
али и са експанзијом оних облика друштвености које 
глобално генерише и надзире неолиберални капита-
лизам, а који поражавају хуманистичке парадигме 
друштвености (Нелевић 2018). 

У савременим дебатама о могућности успо став-
љања хуманих, некомпромитованих, виталних облика 
заједништва данас, јавља се широко распрострањена 
перцепција локалне заједнице као “последњег уто-
чишта у којем је још могуће остварити контролу над 
животом и практиковати ‘аутентичну’ друштвеност” 
(исто), односно испројектовати “могућу хуману зајед-
ницу, можда ограниченог, али извјесног отпора” (исто). 
Ова очекивања почивају на претпоставкама да физич-
ка блискост људи који збијено живе на истом градском 
простору, велики опсег њихових заједничких интере-
совања, те неопходност заједничке бриге за опстанак 
градске заједнице, гарантују “непосредност која мо-

же да неутралише уплив апстрактних колективистич-
ких идентификација и елиминише или барем смањи 
посредовање глобалног капитала у односима између 
људи” (исто).

Како у тексту Право на град пише географ Деj-
вид Харви (David Harvey), јавни простор представља 
много више од геометријског, картезијанског, физич-
ког оквира: то је субјективно мјесто које је дефиниса-
но чињеницом да живимо у заједници, да смо свје сни 
себе и да поштујемо друге. Јавни простор почива у 
грађанској свијести људи:

Право на град стога је много више него право на 
појединачан приступ ресурсима које град утјеловљује: 
право на град је право да се мијењамо мијењајући град 
према својим жељама. Штовише, оно је више колектив-
но него појединачно право, јер промјена града нужно 
овиси о остваривању колективне моћи у процесу урба-
низације. Тврдим да је слобода да стварамо и преина-
чујемо себе и своје градове једно од најдрагоцјенијих 
људских права, али и оно које је највише занемарено 
(Harvey 2008: 41, 42).

ПОЗОРИШНЕ ПОТРАГЕ ЗА УРБАНИМ:  
ГРАД КАО ЈУНАК

Уколико градски колектив данас постаје полигон 
за пропитивање нових облика друштвености с оне стра-
не модернистичких колективистичких пројеката и не-
олибералног колективизма, није неочекивано што је то 
смјер којим често крећу и позоришне праксе, трагајући 
за савременим искуствима и темама које би их учини-
ле актуелним, ангажованим и друштвено легитимним.

У овом тексту анализираћемо двије представе о 
градовима, које су на сродан начин заокупљене урба-
ним идентитетом, и које можемо окарактерисати као 
“позориште заједнице” или “позориште судјеловања” 
(енг. participatory theatre), с обзиром да дијеле премису 
да “публика није темељно дефинирана као посматрач 
представе, него је на више разина врло активан суди-
оник у њој” (Лукић 2016: 127). У том смислу, одређе-
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на сродност између ових представа, упркос разликама 
међу њима које би биле значајне у контексту неке друге 
расправе, омогућава да буду посматране заједно као 
могући позоришни одговори на изазов промишљања 
града као парадигме нове друштвености. Ријеч је пред-
ставама КоТо(Р) о Котору, која је настала у продукцији 
НВО Expeditio из Котора, и коју су уз помоћ редитеља 
Петра Пејаковића скупно осмислили и у којој учествују 
грађани/ке Котора; и о интермедијалној изведби Stage 
your city, која је креирана у оквиру пројекта Европске 
позоришне конвенције (European Theatre Convention 
– ETC) European Theatre Lab, као копродукција вели-
ких европских позоришта Centre Dramatique National 
Nancy-Lorraine (Француска), Badisches Staatstheater 
Karlsruhe (Њемачка) i Kote Marjanishvili State Theatre 
Tbilisi (Грузија). Ове изведбе покушаћемо упоредити 
с обзиром на њихов потенцијал за успостављање јав-
ности и културе дијалога као најмаркантнијих обиљежја 
политичког/ангажованог позоришта (усп. Melchinger 
1989: 17).

“КОТО(Р) О КОТОРУ”3)

Представа КоТо(Р) о Котору, коју су уз помоћ 
редитеља Петра Пејаковића скупно осмислили и у 
којој учествују грађани/ке Котора, настала је у окви-
рима цивилног сектора (НВО Expeditio), као резултат 
осмомјесечног процесног рада названог Позориште 
о Котору. Ову скупно осмишљену представу можемо 
окарактерисати као партиципативно позориште зајед-
нице, које се ослања на стару идеју да позориште мо-
же мијењати свијет, односно контекст у коме настаје и 
дјелује. Тематски фокусирана на на градске посебно-
сти и проблеме, представа је настала као резултат про-
цесног рада, који је обухватио више од 50 радионица, 
у којима је учествовало око 60 грађана/ки. Премијер-
но је изведена 20. јуна 2016. у которском Културном 
центру “Никола Ђурковић”. У току наредних двадесет 

3) Ауторка текста учествовала је у овом пројекту.

мјесеци представа је играна 15 пута, у неколико црно-
горских градова, те у Дубровнику и Београду.

Представа КоТо(Р) о Котору може да послужи као 
примјер тога колико су порозне границе умјетности 
и активизма, позоришних и друштвених процеса, те 
примјењеног и непримјењеног позоришта – онога које 
ставља нагласак на сам процес и онога које наглаша-
ва представу као резултат процеса. У овом случају, из-
ведба по себи је, гдје год је играна, изазивала велико 
интересовање и реакције публике и стручне јавности, 
чији су многобројни коментари сакупљени у склопу 
јединствене евалуације пројекта коју је урадио НВО 
Expeditio4), а услиједили су и позиви за даља гостовања 
представе у региону и Европи. Ипак, најзначајнији ефе-

4) Доступно на http://www.expeditio.org/2009-08-16-10-01-29/index.
php?option=com_content&view=article&id=1718:utisci-publike-
nakon-premijere-predstave-koto-r-o-kotoru&catid=202&Itemid=425
&lang=sr i http://www.expeditio.org/images/2014_new_documents/
Projekti/Artizen/O%20predstavi%20KoTo(R)%20o%20KOTORU.pdf 
[приступљено 30. 8. 2018].

Из представе КоТо(Р) о Котору, фото: Драгана Драшковић
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кат рада на представи, из угла некога ко је учествовао 
у пројекту, несумњиво је оснаживање грађана да про-
мишљају о свом граду. Кроз процес је створена једна 
заштићена позоришна вјежбаоница, која је омогући-
ла заједничко грађење перспективе из које је могуће 
идентификовати градске проблеме, и замислити ал-
тернативе тим проблемима.

По ријечима самог редитеља, тај позоришни про-
цес био је веома посебан, јер нису окупљене неке циља-
не/маргинализоване друштвене групе као учесници, 
него је остављено да се јави и укључи ко год хоће и 
може (Мрђеновић 2016). Пројекат је започет у окто-
бру 2015, када су сви заинтересовани грађани/ке би-
ли позвани да на разне начине, по сопственом избо-
ру, постану ствараоци представе о Котору. То су могли 
учинити било директно са позоришне сцене, или кроз 
допринос самом процесу стварања представе (давањем 
идеја, предлога, материјала, те учествовањем у одлу-
чивању око важности и начина обликовања тих идеја). 
Процес, у којем је редитељ преузео првенствено улогу 

медијатора и катализатора, био је суштински отворен, 
заснован на демократским принципима комуникације 
и дјеловања, карактерисала га је непредвидивост, и ис-
товремено привлачна и застрашујућа слобода. Треба 
поменути и да је током завршне фазе процеса креи-
рања представе организовано неколико проба отворе-
них за све заинтересоване грађане.

Након неколико уводних радионица, на којима је 
фокус био на препознавању проблема и имагинатив-
ном креирању жељене слике града, те на препознавању 
препрека од садашњег до жељеног Котора, усталила се 
група од двадесетак чланова, по свему веома различи-
тих и једних другима недовољно познатих грађана/ки. 
Те разлике, и почетно међусобно недовољно повјерење 
посредовали су многобројна неслагања у вези са тема-
ма којима би представа о Котору требало да се бави, 
приступа тим темама, и начинима њихове обраде. На-
кон првог четворомјесечног радионичког циклуса, из-
гледало је као да су се створиле, условно речено, неке 
двије међусобно непомириве струје између којих се 
стварао плодоносни креативни конфликт: једна која је 
жељела да се на критички, освјешћујући начин осврне 
на одређене конкретне проблеме града, и друга, која је 
жељела да доживљај града посредује као хедони стички 
простор љепоте и уживања.

Кроз разговоре, драмске игре и импровизације, 
испливавале су многобројне личне приче и утисци ве-
зани за град, слагала се мозаична слика Котора данас, 
и неке теме и неуралгичне тачке ипак су се наметнуле 
као доминантне. Она која је затим добила убједљиво 
највише подршке, односно за коју је велика већина 
окупљених сматрала да је приоритетна за обрађивање 
позоришним средствима је – живот у страху. Тај страх 
се показао као вишеслојан5); а иза свих тих иденти-

5) Рецимо, страх од изражавања сопственог критичног мишљења у 
перфидно репресивном систему; али и страх као озбиљна забри-
нутост Которана од негативног утицаја досељеника “са стране”, а 
с друге стране и осјећај “фурешта” да нису прихваћени од стране 
домаћег становништва, те страх од тога да ће град, какав грађа-
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фикованих, афективно обојених страхова, показало 
се да лежи осјећај немоћи, инерције и доживљаја да 
не можемо ништа учинити, осим да пасивно посма-
трамо негативну трансформацију града која нам се 
догађа пред очима.

Међутим, кроз непрестане дијалоге који су води-
ли критичком (само)освјешћивању, и заједничко ра-
звијање креативних талената, Позориште о Котору по 
себи полако је постајало креативнији, солидарнији об-
лик активације и функционисања локалне заједнице. У 
групи су се постепено стварали повезаност и повјерење, 
што је омогућавало да се све више ствари може уради-
ти заједно. Уз очување свих индивидуалних разлика, 
развијало се неко неесенцијално, конфликтно зајед-
ништво, креирано у хаотично-конструктивној мрежи 
односа. Доласци на радионицу, управо због осјећаја 
личног раста и самоспознаје, те спознаја о другима и 
о граду постали су привилегија.

Утисак је да се кроз процес и представу КоТо(Р) 
о Котору скупно креирано позориште заједнице по-
казало као врло потентно у остваривању дијалога са 
публиком, односно широм и ужом друштвеном зајед-
ницом. Изведба по себи је, бавећи се актуелним и бит-
ним темама, сценски узбудљиво и маштовито, успјела 
да оствари за позориште есенцијалну комуникацију и 
емоцију са сваким појединачним гледаоцем. Поред 
тога, успјела је да ојача капацитете грађана/ки, на-
рочито учесника процеса, да критички промишљају 
о граду, и да се охрабрују за заједничку промјену у 
аспектима друштвеног окружења које им није при- 
хватљиво.6)

ни памте из времена дјетињства и воле нестати и претворити се 
у нешто нежељено.

6) Ипак, иако је група неко вријеме наставила да се окупља, утисак је 
да се еманципаторски потенцијал лагано истрошио, а преовладао 
осјећај замора и обесхрабрења да може доћи до било каквих кон-
кретних промјена. У условима у којима се овакви пројекти јављају 
само врло ријетко и спорадично, поставља се питање одрживости 
и континуитета њихових резултата.

STAGE YOUR CITY

Како је наведено на сајту, основи циљ пројекта 
European Theatre Lab је развијање дигиталних страте-
гија за европска јавна позоришта, које би укључива-
ле како интегрисање нових технологија у продукције, 
односно креирање интермедијалних позоришних из-
ведби; тако и сарадњу и међународне копродукције; те 
развој публике (European Theatre Lab, 2017).

Интермедијална представа Stage Your City, једна 
од неколико које су настале у оквиру овог пројекта, 
премијерно је изведена 18. априла у Нансију (Фран-
цуска), након чега је изведена и у осталим градовима 
у којима су ситуирана позоришта-копродуценти (уз 
неопходна прилагођавања сваком граду, иако је ос-
новна идеја бављење универзалним темама). Настала 
као сараднички пројекат умјетника и научника из три 
земље, изведба је креирана с намјером да плодотвор-
но прожме трендове дигитализације (употребљене су 
технологије проширене реалности, видеа од 360 сте-
пени, видео-игара, апликација) и партиципаторног 
позоришта. Основна идеја је интерактивно истражи-
вање сопственог града и одлучивање у каквом свије-
ту публика жели да живи у не тако далекој будућност, 
2052. године. Инстантна интеракција је базирана на 
“креативно имплементираним дигиталним техноло-
гијама” (Linders 2018: 26), које су комбиноване са из-
вођењем уживо.

Прије самог извођења, публика је након куповине 
улазнице преузела специјално развијену апликацију, и 
добила неопходне почетне информације. Прва стани-
ца ове дигитално-аналогне, мултиперспективне туре 
по граду био је сусрет у позоришту, гдје су се публици 
помоћу АР технологије “обратила” четири експерта из 
2052. године, од којих сваки представља морални иза-
зов за наредне деценије: љубав у доба потпуне симу-
лације, бесмртност помоћу медицинске технологије, 
идентитет без историјског сјећања, сигурност кроз пот-
пуни надзор. Затим учесници, опремљени мобилним 
телефонима и слушалицама, вођени апликацијом, у 
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четири групе од по 12 људи полазе у шетњу градом, 
својеврсну “потрагу за благом”, заустављајући се на 
унапријед одабране четири “станице”, односно мар-
кантна мјеста у граду. Путем им се посредством аудио 
снимака обраћају поменути експерти из будућности, 
продубљујући разумијевање на почетку постављених 
проблема. Та звучна подлога трансформише град и ње-

гове становнике у кулису будуће дистопије, а публика 
бива суочена, у складу са претпоставком да су емоције 
повезане са изборима које правимо, са бројним диле-
мама које треба да ријеши.

На одабраним мјестима (капија, кафић, библио-
тека, докторска ординација), учесници се заустављају 
и састају са реалним и/или виртуелним (видљивим са-

Из представе Stage Your City, фото: Том Кохлер
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мо путем мобилног телефона, уз помоћ апликације) 
глумцима, са којима истражују приче везане за ода-
брана мјеста; и који им постављају питања и траже 
помоћ у рјешавању одређених проблема. За вријеме 
шетње назад у позориште, публика “сакупља трагове 
хуманог” (исто, стр. 27, 28), и путем апликације шаље 
фотографије, селфије, кратке поруке, љубавне мело-
дије... У позоришту, “трагови хуманог”, фотографије 
и поруке, емитују се у виртуелној 3D технологији, 
праћени компилацијом одабраних љубавних пјесама. 
На самом крају, појављује се стварна дјевојчица, за-
мишљена као утјеловљење “учитеља који људима даје 

будућу љубав, бесмртност, идентитет и сигурност”  
(исто, стр. 28).

По ријечима продуцената и креатора изведбе, 
намјера у њеној основи јесте да употреба дигиталних 
технологија позориште учини истинским мјестом ко-
муникације, односно да публика буде “дигитално ос-
нажена да партиципира” (исто, стр. 29): да “слиједи 
трагове човјечанства и вриједности солидарности, 
опорави изгубљене емоције” (European Theatre Lab 
2017), доживи сопствени град на нов начин, и дис-
кутује о проблемима техничког прогреса. Међутим, 
док је представа КоТо(Р) о Котору дубоко уроњена у 

Из представе Stage Your City, фото: Том Кохлер
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контекст, посезањем за темама и феноменима који се 
публике тичу без остатка, што омогућава њено директ-
но и живо дејство на непосредну стварност7), утисак 
је да изведба Stage Your City, тежећи да буде глобална 
без да је прије тога била локална, и сводећи дијалог у 
највећој мјери на интерактивност, остаје суштински у 
зони пасивизирајуће угодности.

ЗАКЉУЧАК

Како примјећује Дивна Вуксановић (2007), ин-
терактивност по себи не подразумијева непосредну 
размјену искустава, емоција и мишљења, као ситуа-

7) Продукти рада на представи су и Журнал позоришта о Котору, од-
носно три издања зидних новина, комуникацијског канала пројек-
та, који је имао за циљ да јавност упозна са његовим идејама, али 
и анимира и покрене на дијалог и партиципацију, затим серија 
разгледница са призорима девастирања Боке, које су упућене на 
преко 80 адреса надлежних институција, те Апел за унапријеђење 
живота у Котору, који је такође упућен јавним службама. С друге 
стране, представа је изазвала и бројна негодовања, првенствено од 
стране представника власти.

ција дијалога. Електронско окружење постаје актив-
ни учесник у комуницирању, а традиционално дефи-
нисани комуникатор се све више пасивизује – што за 
посљедицу има да се сфера субјективности евидентно 
премјешта са човјека на машине. Оне преузимају на 
себе улогу носиоца читавог комуникацијског проце-
са, али на неки механички, индустријализован начин, 
на шта указују термини као “интеракција” (умјесто 
дијалог). Вуксановићева поставља тезу да одумирање, 
односно “превазилажење” дијалошке културне пара-
дигме, у корист развојних тенденција које нас уводе 
у “дијалог” са паметним окружењем и његовом инте-
рактивном динамиком субјективности, за посљедицу 
има реверзибилно кретање ка “платоновски дефини-
саном амбијету пећине” (Вуксановић 2007, документ 
није нумерисан).

Дијалог као, још од антике, метод потраге за исти-
ном и смислом, чува у себи потенцију истине, смисла и 
разлике. Њега творе “разлике” и “култура доказивања” 
– дијалошка аргументација, те могућност јединстве-
ног и непосредног контакта међу саговорницима/са-
говорницама који учествују у разговору. Постмодерно 
стање доводи у питање смисао и вриједност дијалога 
у његовом традиционалном облику, а заузврат нуди 
специфично интерактивно окружење, које преузи-
ма улогу некадашњих субјеката дијалога, и твори са-
свим нове структуре и моделе размјене информација, 
тј. потпуно другачије “комуникационе вриједности”, 
које почивају на “култури изјава и тврдњи”. Актуелна 
интенција да се “стари реторички обрасци” спајају са 
“специфичним дериватима тзв. ‘електронске култу-
ре’” доводи до свеопштег релативизма, у коме дија-
лог уступа мјесто размјенској активности која стоји 
изван домена дијалектизирања. Садејство различитих 
медија, њихова узајамна технолошка компатибилност 
и све брже техничко усавршавање које води ка му-
лтимедијалном и интермедијалном дјеловању, како 
примјећује Вуксановићева, унапређује “комуника-
цију само у квантитативном, али не и у квалитативном 

Из представе Stage Your City, фото: Том Кохлер
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погледу, поготово узимајући у обзир чињеницу да је 
за дијалог основна средина (тј. медијум) она култур-
на парадигма која је заснована на могућностима не-
посредне размене између субјеката комуницирања, и 
то без било каквог технолошко-техничког посредника 
овог односа” (Вуксановић 2007, документ није нуме- 
рисан).

Закључно, општи модел ангажованог позоришта 
не постоји, јер је његова естетска пракса зависна од 
друштвеног, политичког и културалног миљеа у коме 
пониче и покушава да интервенише. Другим ријечима, 
ефикасност било којег вида ангажованог позоришта 
почива у његовој способности да схвати и “ухвати” 
специфичност сопствене ситуације, као везу између 
позоришног остварења и друштвеног окружења. Ово 
нарочито важи за позориште заједнице, с обзиром на 
то да је његов циљ, без обзира на форме8) у којима се 
појављује, “довести до промене у начину закључивања 
и понашања чланова неке заједнице” (Милосављевић 
2017: 119), кроз проживљено рецептивно или креа-
тивно искуство.

Сходно томе, једнозначног и једноставног одго-
вора на питање о квалитету партиципације, интерак-
ције и дијалога у партиципативним изведбама нема, 
односно, не може се рећи шта је нужно да оне по-
стигну еманципацијски карактер. Омогућити гледа-
лачку партиципацију, нарочито уз помоћ дигиталних 
технологија, није нарочито тешко, али оно што је битно 
је стављање нагласка на “активизам”, а не активност 
(партиципацију) по себи. Иако нема коначних аргуме-
ната да употреба дигиталних технологија или њихов 
изостанак кључно утиче на то, утисак је да у односу 
на темељну идеју револуционаризовања друштвеног 
живота кроз умјетност, а не самих свијетова умјет-
ности, интермедијалне изведбе попут Stage Your City 
чешће мијењају тезе, те умјесто идеји промјене служе 

8) Генерално се сматра да постоје двије главне стратегије: позориште 
за неку заједницу и позориште у заједници, које чланове заједнице 
укључује у истраживачке и креативне процесе.

одржавању друштвеног statusa quo.9) Партиципаторни 
приступ је несумњиво потенцијално моћан трансфор-
мативни метод, али претпоставка је да је постигнута 
промјена еквивалентна естетском квалитету искуства, 
односно да боље позориште доноси и већу промјену; 
те да је, умјесто да се партиципација слави као чудо-
творно средство по себи, кључно је постављати питања 
зашто и у којем облику је она потребна и дјелотворна.
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Ф еномен deus ex machina представља не само један 
од кључних драматуршких и сценских поступа-
ка у историји западноевропског позоришта, него 

означава и најстарији познати театарски аутомат. Ус-
војени латински израз deus ex machina, који дословно 
значи “бог из машине”, води порекло од грчке фразе 
ἀπὸ μηχανῆς θεός‘ (ápo mēchanēs theós). Премда се 
на колоквијалном нивоу израз користи и данас како 
би се описали лик, сила или догађај који разрешавају 
неку безизлазну ситуацију на начин који се коси са 
логиком или здравим разумом, његово изворно зна-
чење указује на много сложенији поступак, настао у 
контексту античке драмске и позоришне традиције, 
али – што на први поглед није уочљиво – примењи-
ван у значајној мери све до модерних драмских раз-
добља. Реч је о поступку којим се, у завршници кома-
да (у антици и уз помоћ посебног позоришног меха-
низма) на сцену изводи божанство, митски јунак или 
“смртни” појединац са сувереним ауторитетом, који 
ће својим исказом – пресудом коју понекад прати 
прорицање или опомена – разрешити наизглед нере-
шиву или безизлазну драмску ситуацију. Још у спису 

О песничкој уметности Аристотел каже да “размрси-
вања радње треба да се развију из саме радње, а не по-
зоришном механиком као у Медеји…1) Под утицајем 
ове тврдње, ренесансни теоретичари су, како каже Раш 
Рем, повезали појаву божанства на крају комада са 
“вештачким, збрзаним разрешењем невештог запле-
та”2). Међутим, трајност употребе, начин обликовања 
и значај аутора говори да се у случају поступка deus ex 
machina ради о сложеном устројству са вишезначном  
функцијом.

Током повести западноевропских драмско-по-
зоришних проседеа, у сврху остваривања поменутог 
циља развијено је неколико типова поступка deus ex 
machina, при чему статус протагониста/носилаца овог 
поступка по правилу произилази из различитих циље-
ва и (за)датих им функција. У том смислу можемо 
разликовати шест основних типова носилаца deus ex 
machina, од којих су два обликована у контексту ста-

1) Аристотел, О песничкој уметности, 1454б, превод Милош Н. Ђу-
рић; Рад, Београд 1982, 60.

2) Rush Rehm, Greek Tragic Theatre, Routledge, London 2003, 69.
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рогрчке (хеленске) трагедије: судијапроценитељ и ре-
лативизатор (уз једну варијацију). У раздобљима од 
ренесансе до средине двадесетог столећа, пак, можемо 
сведочити конституисању још четири основна типа (и 
њихових варијација). То су: скривени контролор (ма-
нипулатор или доброчинитељ), судијаспаситељ, про-
ценитељманипулатор и ироничар/рушитељ сценске 
илузије. Zначајно је напоменути и да код већине ових 
типова (изузев оних што припадају модерном добу), 
саставни део наступа носиоца представља објашњење 
збивања која су довела до предочене (“нерешиве”) си-
туације, као и шта следи (углавном по окончању дра-
ме). Пре него што приступимо њиховом разматрању 
– а да би се адекватно схватила природа овог поступка 
и његов значај за читаву историју западног позоришта 
– потребно је указати на контекст његовог настанка 
у античком раздобљу, као и на разлике између самог 

(драмског) поступка и (позоришног) средства помоћу 
којег се он остварује.

ПОРЕКЛО: ОД СРЕДСТВА ДО ПОСТУПКА

О настанку и функцији поступка deus ex machina 
речито говори већ сама структура грчке античке сце-
не. Трагедије су се, барем почев од половине V века 
пре нове ере, изводиле на позорници коју су сачиња-
вала четири повезана, али јасно омеђена простора: 1) 
orchēstra – најнижи, публици најближи простор, скоро 
кружног облика, у којем су чланови хора плесали и пе-
вали; 2) logeion – део сцене на незнатно вишем нивоу, 
где су – углавном али не обавезно – деловали ликови; 
3) theologeion – место на крову skēnē (бараке која се 
налазила у позадини logeiona) са којег су говорили бо-
гови или митски јунаци, и 4) mēchanē, врста дизалице 
или крана, која је омогућавала ауторима да покажу 
богове (или поједине ликове, попут Медеје) како се 
спуштају са небеса.

Већина стручњака се, на основу текстуалних и ар-
хеолошких извора, слаже у тврдњи да је израз mēchanē 
(у значењу: део, елемент строја) први пут и употребљен 
у театру код Есхила, да опише позоришни строј (диза-
лицу) који доноси богове или трагичке јунаке на сцену. 
У најпознатијем примеру, дакле Еуменидама, завршном 
делу трилогије Орестија, богиња Атина се појављује 
изнад Хора и Ореста на двоколицама – што значи, из-
међу осталог, да је mēchanē била у стању да носи по-
замашан терет. Димарогонас указује да су mechanes, 
у ствари, били “велики стројеви, састављени од гре-
да, точкова и конопаца који могу подићи неки терет 
и у неким случајевима га померати напред и натраг, 
како би дочарали сценски простор (када то комад за-
хтева)”.3) Коментатор Полукс из трећег века нове ере, 
након указивања како “mēchanē показује богове или 
јунаке – Персеја или Белерофонта – у ваздуху”, тврди 

3) Према: Thomas G. Chondros, “Deus-Ex-Machina Reconstruction and 
Dynamics”, у: International Symposium on History of Machines and 
Mechanisms, edited by Marco Ceccarelli, Kluwe Academic Publishers, 
New York, Boston, Dordrecht, London, Moscow, 2007, 69.

Deus ex machina у позоришту у Сиракузи фото: Алберто Монкада
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да је ова дизалица “била смештена код левог parodos-а 
на висини изнад skene”4). Из ове тврдње можемо стећи 
увид не само у положај главног дела mēchanē, него и у 
опсег читаве операције, пошто се deus ex machina од-
вијао на theologeionu, постављеном отприлике на сре-
дини здања skene. Током операције којом је дизали-
ца преносила божанство на theologeion (ређе на сам 
logeion, међу ликове!) хор је изговарао посебне стихо-
ване партије како би “покрио” застој у радњи. У Есхи-
ловом Окованом Прометеју срећемо и поступак deus 

4) Parodoi су бочни пролази с обеју страна logeion-a према оркестри.

ex machina5), али и коришћење позоришног средства 
mēchanē у друкчијој функцији. Наиме, у првој еписо-
дији овог комада, дидаскалија “Осване збор Океанида 
на крилатим колима” показује да је позоришни строј 
овде тек средство показивања вишег статуса (улазећих) 
ликова, али не и средство реализације поступка/кон-
цепта Д.Е.М. Код Софокла се позоришна комбинација 
mēchanē – theologeion такође употребљава у прилика-
ма које не подразумевају поступак Д.Е.М. Тако, на са-
мом почетку трагедије Ајант, Атинино подстрекивање 

5) У даљем тексту и скраћено: D.E.M.

Сценографија студија ОМА за позориште у Сиракузи, фото: Алберто Монкада
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Одисеја да ужива у несрећи свог главног супарника, 
Ајанта, најављено је дидаскалијом: “Атина се јавља у 
висини (на справи)”.

ЕСХИЛ И СОФОКЛЕ: ПАРАДОКС ПРАВЕДНОСТИ

Не треба сметнути с ума да поступак Д.Е.М. ујед-
но представља и завршну манифестацију деловања 
Нужности као судбине (moira или ananke) у античкој 
трагедији. Сходно томе, разлика у видовима деловања 
те Нужности – код Есхила, Софокла и Еурипида – у 
значајној мери утиче на уобличавање овог поступка и 
функцију његовог носиоца. У Есхиловим трагедијама 
Нужност, по правилу, оличава велико, праведно ус-
тројство света”6), које се афирмише превазилажењем 
противречности радње, али и јунакових искушења. 
У том контексту је репрезентативна пресуда богиње 
Атине, којом се, у финалу Еуменида, разрешава спор 
између Ореста (мајкоубице) и Еринија (божанстава 

6) Албин Лески, Грчка трагедија, с немачког превео Томислав Бекић; 
Светови, Нови Сад 1995, 125.

освете) које га прогоне – тачније, између матријар-
халног и родовског начела породичног проклетства и 
патријархалног, демократског принципа града-државе. 
Атинина улога се, међутим, не своди на саму пресу-
ду: она је завршни чин процеса који укључује богињи-
но заснивање грађанског суда, суочавање сукобљених 
страна, и, коначно – чин гласања чији исход ће пре-
судно одредити Атинино оптирање у Орестову корист:

“Цвијет грађана ћу својих избрат сада ја
И довест их – по души ће просудит спор
И непоштено неће кршит заклетве.”

У ситуацији када је јунак растрзан између двеју 
непомирљивих сила – тежње за поштовањем божанских 
моралних начела и породичног проклетства (импера-
тиве освете) – Атинина интервенција, која представља 
једини могући начин да се покаже нужност преваге 
разума као начела грађанског полиса над родовском 
етиком, предочава носиоца Д.Е.М. – не заборавимо, 
богињу мудрости! – као тип судијепроценитеља.

Што се тиче Окованог Прометеја, наступ Хермеса 
као Зевсовог изасланика у завршници комада припада 
истом типу, с тим што је пресуда врховног божанства 
посредна и условна: пошто, поред опомене и претње 
даљим казнама, Хермес преноси и услове под којима 
би Прометеју било опроштено, разрешење поседује 
ефекат, ако већ не суштинску димензију праведности.

Премда код Софокла судбина поприма елементе 
вишезначности, тиме што се јунаку њено деловање и 
најчешће указује као “удаљена енигма, изражена кроз 
пророчанства”7), аутор у основи задржава есхиловски 
тип носиоца Д.Е.М, али уз нову ситуациону динами-
ку – о чему сведочи завршница трагедије Филоктет. 
Софоклов јунак се, наиме, у финалу суочава са про-
тивречношћу између тежње да очува своју слободу и 
независност (одбивши повратак под Троју, коју Грци 
могу освојити само уз помоћ његовог митског лука) и 

7) Bernard M. W. Knox, The Heroic Temper: studies in Sophoclean Tragedy; 
University of California Press, Los Angeles 1983, 5.

Deus ex machina едукативна илустрација функционисања
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тежње да потврди сопствену племенитост и ратнич-
ку врлину (узвраћајући пристанком на повратак гест 
Нео птолему, који му лук, такође из племенитости, није 
одузео). Доводећи на сцену полубожански лик Херакла 
као разрешиоца ове дилеме, Софокле остварује учи-
нак парадоксалне праведности:

“ХЕРАКЛЕ : Коликих мука намучих се, претурих.
Небеску стекох дику, како велиш сам.

И тебе – добро знај! – то исто чека сад.
По мукама ћеш тијем славан живот наћ”.

Показујући да је Херакле, с једне стране, изворни 
носилац митског лука али, с друге, и носилац кодекса 
ратничке врлине, која истовремено укључује и слободо-
умност и племенитост, аутор постиже идеалан исход. 
Јер, није битно што Херакле, као судија-проценитељ, 
нуди јунаку излечење ране и славу освајача Троје, него 
што му, посредством понуде да жртвује (усамљеничку) 
слободу зарад (друштвено верификоване) племени-
тости, омогућава очување суштинске етичке позиције.

ЕУРИПИД: РЕЛАТИВНОСТ И КОМПРОМИТАЦИЈА

У Еурипидовом опусу, не само да mēchanē по-
стаје сасвим уобичајен сценски строј него се и по-
ступак Д.Е.М. појављује као омиљено средство овог 
драматичара. Најпре, код Еурипида срећемо једну од 
најупечатљивијих појава људске фигуре – тачније, ју-
накиње – коју је у оквиру поступка Д.Е.М. тешко кате-
горизовати: завршницу Медеје обележава појава јуна-
киње, која се, по дидаскалији, “указује с мртвом децом 
у ваздуху, на змајским колима”. Уверљивост поступ-
ка у овом случају је несумњива, пошто произилази из 
развоја Медејине готово патолошке тежње за осветом 
(Јасону). При томе, с обзиром на врсту надмоћности 
с којом Медеја окончава причу, поставља се дилема, 
као што указују Кроули и Хајд, “има ли њено убиство 
сопствене деце подршку божанстава”?8)

У зрелим Еурипидовим трагедијама, деловање бо-
гова указује се као непредвидљиво, будући да се они, 
од гласника непроменљиве и беспоговорне судбине, 
ananke, претварају све више у заступнике Тихе (Tuche), 
ћудљиве моћи Случаја. Из такве поставке произилази 
могућност двосмислених исхода, што се непосредно 
одражава на карактер еурипидовског Д.Е.М: завршни 
искази богова не пружају – ни јунацима, као ни гле-
даоцима, доказе олимпијски “оверене” мудрости. Па-

8) Neil Croally, Roy Hyde, Classical Literature: An Introduction, Routledge, 
London 2011, 97.
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радигматски пример овакве ситуације може се уочити 
у завршници Еурипидове трагедије Електра. Појаву 
Кастора и Полидеука, божанске браће Диоскура, пред 
Орестом и Електром, и самима потресеним страхо-
том сопственог чина (убиства Егиста и Клитемнестре), 
објављује усклик хоровође:

“Гле, над кућом понад крова високо,
Ту демони лебде ! Ил’ с неба су бози”

Хоровођина најава је први корак у двосмисленом 
третману Д.Е.М. – релативизацију статуса божанског 
носиоца пресуде, али се Еурипид не зауставља на томе. 
Касторово излагање, које ће се окончати опраштањем 
злочина младим Атридима (Полидеук све време остаје 
нем, по свему судећи стога што је његово порекло бо-
жанско, док Кастор делом потиче од смртника!), отпо-
чиње маневром сваљивања кривице на друго божанство:

 “КАСТОР: Феб, Феб је – ал’ краљ мој је, зато 
шутим ја.
Он мудар је, ал’ мудро не свјетова те”.

Стављајући у Касторова уста тврдњу да Аполон 
сноси суштинску одговорност за Орестов и Електрин 
злочин, тврдњу која, како исправно уочава Рем, “не-
ма упоришта у већем делу радње комада”9), аутор ре-
лативизује неупитност и безгрешност саме божанске 
пресуде. Тако се, као једна од битних фигура за цели-
ну Еурипидовог проседеа, уобличава тип божанског 
релативизатора у склопу поступка Д.Е.М.

Развојем психолошког приступа и ироније у 
својим касним комадима, Еурипид у склопу поступ-
ка Д.Е.М. прибегава божанским пресудама у облику 

9) Rush Rehm, наведено дело, 62.

“крајње церемонијалних исказа, заснованих на фор-
мулама и отрцаним фразама”10), чиме се, у првом ре-
ду, сугерише нарасли јаз између света људи и потпу-
но арбитрарних закона Нужности. Финале трагедије 
Орест показује на који начин елементи арбитрарно-
сти и ироније доприносе уобличавању специфичне ва-
ријанте божанског релативизатора. У тренутку када 
се – како би пресудио у нерешивом сукобу између 
Ореста и (стрица му) Менелаја – “Аполон јавља изнад 
двора, а до њега лебди Хелена” – на крову двора се 
већ налазе Орест и Пилад, са заробљеном Хеленином 
кћерком, Хермионом, као таоцем. Дакле, не само да 
је theologeion претворен у поприште баналне отмице, 
него је, изједначавањем људске и божанске позиције, 
сам Аполон у значајној мери детронизован. Посту-
пак детронизације, пак, бива појачан чињеницом да 
Орест, након Аполонове великодушне и детаљно об-
разложене пресуде, изражава отворено сумњу у саму 
сврсисходност божанског суђења, обраћајући се дел-
фијском заштитнику речима: 

“Ти лажни пророк не бјеше већ истинит,
Ал опет страх ме бјеше, не чујем ли ја
Зла духа каква, а мислим, да је глас твој...”

Завршница овог комада показује тако Еурипидов 
крајњи типолошки потез на плану уобличавања заступ-
ника deus ex machina: појаву варијанте детронизатора 
који компромитује.

(Наставиће се)

10) Francis M. Dunn, Closing Gestures, u: Tragedy‘s End: Closure and 
Innovation in Euripidean Drama, Oxford University Press, Oxford 
1996, 32.
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Deus ex machina, представа Лиз Фишер



ИНТЕРВЈУ: АЛЕКСАНДРА ЦАКА ПЛЕСКОЊИЋ
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Док је за многе живот вожња возом, кроз 
чије прозоре посматрају свет, мој поглед је 
формиран погледом кроз прозор замагљен 
мојим дахом. Улепшавала сам свој живот 
цртајући цветиће и срца, а нисам видела  
оно што су други видели кроз прозоре својих 
возова. Зато сам била прилично неспремна 
за многа времена и због тога не могу да се 
снађем ни у овом времену, па је мозак почео 
да штрихује сећања, блокира све ружно из 
прошлости. За сада сам задовољна  
системом тог штриха...

Н а једној страни драмска уметница (глумица, драмска спи-
сатељица, па и муза, дакле инспираторка), првакиња Дра-
ме Српског народног позоришта однедавно у пензији (ако 

је тај појам уопште могуће применити на глумачки сталеж), 
с друге пак паралелно са свим набројаним, Александра Цака 

Разговарао > Александар Милосављевић

Интервју: Александра Цака Плескоњић

Позориште је вечни страх

Александра Цака Плескоњић
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Плескоњић себе је уградила у низ на чијем је једном 
крају њен отац Тихомир, глумац СНП-а, а на другом 
(за сада) њена братаница Јована, кћерка Александри-
ног брата Михајла, такође глумца која игра у предста-
вама СНП-а. Низови, па и овај театарске провенијен-
ције, могу (по)нешто да значе – ако, рецимо, имамо 
потребу нешто да докажемо, и не морају да послуже 
другој сврси. Низови, наиме, припадају сфери егзактног, 
но истовремено, по механизму кишовског набрајања, 
удевају се у свет интиме, у стварност омеђен у личним 
искуствима која, ваља се надати, хронолошким редом 
набрајања и асоцијативним током, граде један поме-
рени универзум, не увек нужно утемељен у онај који 
се тиче “званичне биографије”.

У том, паралелном току, Александра се исказује 
не само као глумица и, посебно, лауреаткиња Злат-
не медаље “Јован Ђорђевић” СНП-а за 2020, него и 
као светла тачка којом сам се својевремено руково-
дио одређујући властиту (професионалну) судбину 
и доселивши се у Нови Сад, у СНП. У том контексту 
ваља прецизније дефинисати и појам музе, јер је А. 
Плескоњић у време поменутог досељења фигурирала 
као (једна од) инспираторки и парадигми читавог једног 
тока театарског размишљања и доживљаја позоришта, 
на основу којег је било могуће одмеравати разлоге pro 
et contra улагања енергије у послове и ангажмане који 
би се могли испоставити као последице мог доласка у 
СНП. Отуда овај разговор (уосталом, као и сваки дру-
ги не-новинарски интервју) ваља, делом, разумети и 
као исповест интервјуера.

Присуство А. Плескоњић у СНП-у, по много чему 
апартно, могуће је тумачити и (ирационалном премда 
на заумни начин логичном) потребом да се управо у 
официјелним и “крутим” институцијама неко (макар 
и децентно) бори за аутентичност театарског израза и 
идеју коју је условно могуће дефинисати појмом умет-
ничко позориште. Неки то чине гласно, наметљиво, не 
водећи рачуна о диспропорцији између речи и дела, а 

други, попут Александре, вазда остају у мањини којој, 
зна се, припада простор омеђен сенком.

Рећи за њу да је “мислећа глумица” мало је и 
недовољно, не зато што би то можда компромитова-
ло њене колеге, него отуда што Александра (не само) 
у позоришту мисли креативно, а та се креативност 
не манифестује једино адекватним питањима упуће-
ним редитељима (свакако адекватнијим од оног ле-
гендарног: “Покажи ми само где су та врата, а оста-

Фотографија из студентских дана, Цака са класом
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ло знам”), него много дубљим, ширим и озбиљнијим 
проми шљањем смисла и значаја театра у конкретном 
времену. А и шире...

Ангажман у такозваној театарској алтернативи и 
позоришној институцији Александра не раздваја, јер 
уметност којом се бави (и коју живи) доживљава као 
јединствену. Уважава њихов дијалектички однос, од-
носно тај однос сагледава као јединство супротности 
које се, динамично и непрестано, прожимају и пре-
плићу. Једна од њих у неком часу надвлада да би већ 
у наредном место уступила оној другој.

Александра Плескоњић, отуда, води паралелне 
животе: разапета је, рекли би неупућени, између ал-
тернативе и main strem-а, што није тачно, јер она се 
бави једино – театром.

Шта се у твом доживљају театра променило од вре‑
мена када си у њега ушла до данас?

Када сам била млада имала сам велики осећај од-
говорности, плашила се – од тога како ћу се представити 
колегама и публици, страха да не пропустим шлагворт, 
па до тога да нешто не “забрљам”. У ондашњем позо-
ришном животу није било буразерског понашања. Са-
да, када сам остарила, “цвикам” да ми не стане мозак, 
поново страхујем да нећу дати шлагворт, да ћу нешто 
“забрљати”... Вратила сам се у почетне бриге и стра-
хове. Дакле, на известан начин опет сам стигла на по-
четак, направила пун круг. Постојао је кратак период 
када сам била “сигурна”, кад сам у позоришту уистину 
била слободна и сигурна, али то кратко време је про-
шло неосетно. Сада пливам у материји, али се бојим 
због колега, јер данас је и уздах “Хммм” шлагворт. Да-
нас знам да је позориште вечни страх.

Рекла си ми да гајиш деменцију...

Да, правим спонтане штрихове, заборављам лоше 
ствари. Цео свој живот доживљавам као кућу у којој по-
стоји много просторија с разним мирисима прошлости 
и садашњости, где се осећа смрад загорелих шерпи и 
старих папуча. Живот доживљавам као кућу с влажним 

подрумом и мрачним, мемљивим таваном, с костури-
ма по орманима... У тој кући, наравно, постоји и соба 
за госте. Та је просторија светла и увек проветрена, у 
њој је сто са уштирканим чаршафом, брижљиво обри-
саном прашином с порцелана, а на прозорима су лепо 
наборане завесе. Кад уђеш у ту собу, ушао си у свет-
лост и лепоту. Е, то је за мене позориште. У ту собу ја 
улазим са страхопоштовањем.

Из представе На Дрини ћуприја, фото: Срђан Ђурић
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Када си одлучила да не залазиш у влажне подруме 
и на мрачне таване свог живота?

Ја – одувек. Још од детињства за мене је позори-
ште једино било – сцена и публика. Мој отац је био у 
позоришту па је и за мене и мог брата одлазак у по-
зориште био свечаност. Са собом смо носили одећу 
за пресвлачење, а у старом позоришту постојала је 
просторија у коју ме је, онако малу од пет-шест годна, 
једна развођачица односно гардероберка одводила да 
се пресвучем. То су ми уједно и прва сећања. А онда, 
нормално, следи период заљубљивања у Цукија Куцу-
ловића. Тада ми није сметала разлика од четрдесет го-
дина. По кући смо певали Малу Флорами...

То је било кад си била мала...

Кад боље размислим, никада нисам ни одрасла. 
Чини ми се да сам сада друга петољетка... Код мене 
је као код Булгакова: савладали смо петољетку за че-
тири године...

Каква је била улога родитеља у таквом формирању 
односа према театру?

Нас родитељи нису оптерећивали – ни позо-
риштем ни оним што им се у животу догађало. А би-
ли су и учесници и сведоци. Највише што смо од њих 
могли да чујемо биле су анегдоте, увек духовите. Они 
нам заправо нису дозволили да одрастемо. Зато сам 
прилично збуњена овим временом. Многи кажу да им 
је живот као гледање кроз прозор воза, из кога повре-
мено, на понекој станици изађу да попију воде. Мој 
живот је путовање возом чији је прозор био замагљен. 
Замагљен од сопственог даха. А по тој прозорској ма-
гли сам цртала...

Шта си цртала?

Цветиће, срца... Тако сам себи улепшавала живот. 
Ја нисам видела оно што су други могли да угледају 
кроз прозоре својих возова. Зато сам била прилично 
неспремна за многа времена. Због тога не могу да се 

снађем ни у овом времену, па ми је мозак баш зато по-
чео да штрихује сећања, да блокира све оно ружно из 
прошлости. За сада сам задовољна системом тог штри-
ха, надам се да нећу побећи у тоталну деменцију и Ал-
цхајмера, него ће ми мозак наставити непогрешиво да 
штрихује тачно оно што треба да заборавим. Осим те-
кста улоге, наравно...

Помињеш анегдоте које си слушала у детињству. Да 
ли су ти оне тада омилиле позориште или су будиле 
неку врсту скепсе?

Оне су биле део тог мог цртања по замагљеном 
прозору кроз који сам посматрала свет. Друго, оне су 
биле део хумора који је био карактеристичан за мог 
оца Тихомира. Доцније сам схватила да је хумор, па 
и његов хумор, израз посебног погледа на свет. Он је 
увек тачан, али подразумева анестезију срца, а у мом 
случају био је улепшавање стварности. Као дете била 
сам уроњена у ту позоришну атмосферу којој је посе-
бан тон давао хумор мога оца. И ван позоришта живе-
ла сам у театру; у нашем комшилуку је, рецимо, живео 
Дејан Мијач, на последњем спрату био је чика Лака, 
кројач у позоришту, а у стану поред нашег чика Никола 
Милошевић, фаготиста, који је нама, комшијској де-
ци, дозвољавао да гледамо како од трске прави писак 
за свој инструмент. У контексту таквог живота повре-
мено би настајала трагедија која се звала – празници. 
Наши родитељи су, за разлику од родитеља остале де-
це, радили. Друга деца, која су имала “нормалне” ро-
дитеље, са њима су ишла на излете, по систему бад-
мингтон, барена јаја и Фрушка гора, а ми смо се за то 
време вукли по дворишту. Е, то је за мене била траума.

Пре но што си уписала глуму на Академији студирала 
си и апсолвирала књижевност. Када је у теби “прора‑
дило” позориште на начин да од узрока празничних 
траума од њега начиниш своју професију?

Сада ми се чини да сам одувек желела да се ба-
вим позориштем. Одувек сам умела себе да посматрам 
са стране, а то је већ почетак бављења позориштем. 
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Када бих била сама у дворишту, кредом сам цртала 
своје стрипове. У њима сам приказивала себе у ра-
зним измишљеним ситуацијама. С друге стране, мој 
брат Михајло јако је рано почео да се бави театром. 
Играо је представама Небески одред и Халелуја, с који-
ма је ишао на велике турнеје по Пољској и Русији. У 
представама је, наравно, играо и наш отац. Сећам се 
да су на пут кренули баш у време када је стигла вест да 
је убијен Кенеди. Тата ме је питао шта да ми донесе с 
пута, а ја сам, опхрвана општим велтшмерцом, одго-

ворила “Ништа”. Михајло је имао шест година када је 
снимао свој први филм, Гласам за љубав. Тада се дуго 
снимало филмском камером. Он који је плав, играо 
је Циганче па су морали да га фарбају у црно. У поде-
ли каква постоји у свакој породици, он је био тај који 
се бави глумом. Он је био талентован, а шта је пре-
остало Саши? Мени је, дакле, припало да будем, као,  
паметна.

Није ти падало на памет да упишеш глуму уместо 
књижевности?

Из представе Виолиниста на крову, фото: Миомир Ползовић
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Падало ми је на памет да упишем – режију. Ишла 
сам код татине пријатељице из младости, редитељке 
Борјане Продановић. Питала ме је да ли знам нешто од 
Мике Антића. Знала сам, као што и данас знам, напа-
мет Гарави сокак. Изрецитовала сам, а Борјана је тати 
рекла да треба да идем на глуму. Онда сам ја то забо-
равила и сетила се њеног савета тек кад сам чула да 
класу на новосадској Академији прима Бранко Плеша. 
Мада сам увек осећала редитеља у себи и прилично се 
петљам у режију током проба.

Какве трагове је у теби оставило студирање књи‑
жевности?

Било је то у доба када је на књижевности преда-
вао Сретен Марић, а Слободан Боба Милетић био је 
асистент. Када су тамо професори били Милка и Павле 
Ивић... Ево, њих се врло добро сећам, а када би ме пи-
тао ко је тада био градоначелник, не бих имала појма. 
Не знам шта сам и да ли сам ишта са тих студија из-
вукла за доцнији живот у позоришту; дуго сам живе-

ла у својим интимним причама и оне су ме, чини ми 
се, много више спремале за глуму. Дуго сам, рецимо, 
била Наташа Ростова која чека да се неко појави у ње-
ном животу и одведе је у неки други живот. Тако сам 
увек била на неки начин спакована и чекала сам... Увек 
сам кроз то моје замагљено стакло живела у некаквим 
идентификацијама. То можда није добро.

Зашто мислиш да није добро?

Кажем, показало се да сам прилично неспрем-
на за живот.

Мислиш да је са становишта живота у позоришту 
важно бити спреман за онај други, такозвани пра‑
ви живот?

Да, јер мораш бити освешћен, мораш бити све-
стан околности такозваног реалног живота да би, као 
глумац, са сцене могао адекватно да комуницираш с 
публиком. Глумац је на сцени увек само у овом часу 
и у овом конкретном времену. Ја, дакле, морам знати 
у ком сам времену, у којим сам околностима, јер и то 
време и те оклности треба да искомуницирам с гледа-
оцима. На неком општем нивоу имам сазнања и свест 
о овом времену, али ми је понегде слика тог света и 
садашњег времена замагљана.

Да ли те је то коштало – и у животу и у позоришту?

Можда ме је то коштало јер се одразило на моју 
амбицију. Ја, наиме, уопште нисам амбициозна. Иза 
мене увек треба да стоји група; тек када сам у групи, 
ја јесам амбициозна. Тешко да ћу бити покретач или 
вођа. Увек ми је потребан неко да ми “дува у леђа”. Но, 
данас је питање шта је амбиција и да ли је пожељна. 
Знам да је један редитељ недавно рекао младим глум-
цима да не долазе у позориште два сата пре почетка 
проба или представа, да не манифестују вредноћу у 
смислу мотања по сцени и понављања текста. Та ствар 
је, дакле, унутрашња.

А ти, да ли си долазила у позориште два сата пре по‑
четка проба и представа?

Из представе Ујеж, фото: Миомир Ползовић
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Постојале су одређене представе када ми је би-
ло потребно да се смирим, концентришем, па чак и да 
нешто прочитам пре изласка на позорницу, што је био 
мој ритуал. Међутим, када сам играла у комедијама и 
представама које захтевају ритам, знала сам да у по-
зориште уђем у последњи час, да скочим с бицикла, 
утрчим у гардеробу, сумануто брзо се обучем и да на 
сцену донесем ту жестоку енергију живота.

За које си се представе припремала и посебно кон‑
центрисала?

Највише сам се припремала – јер то је припадало 
младости – за Дона Елвиру у Дон Жуану, и то не само 
зато што у прешироком костиму нисам могла да прођем 
нормално кроз ходник, па сам морала да се провлачим 
постранце, него и због својих ритуала који су ми били 
неопходни. У то време појам “штребера” у глуми био 
је негативно одређење, подразумевао је да све учиш 
напамет; а данас, међутим, има позитивну конота- 
цију.

Поменула си да си амбициозна једино када си у гру‑
пи; да ли си зато заједно са Харисом Пашовићем ос‑
новала Театар “Промена”?

Вероватно. Испоставило се да је на Академији 
уметности настало много представа и испитних вежби 
студената друге и треће године које су прерасле своје 
оквире, које су напросто захтевале да буду игране као 
представе пред широм публиком.

Које конкретно?

На пример Лудак и опатица Виткјевича, испит-
на представа Хариса Пашовића, тада студента друге 
године. Одмах је било јасно да је то зрела представа, 
да превазилази оквире испита и да може да буде иг-
рана. Пре тога је већ била настала представа Марио и 
мађионичар Томаса Мана у режији Мише Белегиша-
нина. С њом смо гостовали у Атељеу 212 и видели да 
и њу и Лудака и опатицу можемо и треба да играмо. 
Приметио је то и професор Боро Драшковић, па нас 

је подржао. Име позоришту дао је Мата Милошевић, 
а природно је било да простор играња ових представа 
буде Академија. Публика је одмах позитивно реаговала. 
Били смо, разуме се, бунтовни, револуционарни, веро-
вали смо да стварамо истински алтернативни театар. Ја 
сам, међутим, имала паралелни животу у институцији, 
у СНП-у. Тако се догодило да на Позорју полежемо на 
степениште, тако да публика мора да нас прескаче, и 
певамо Оду радости на текст који смо сами смислили, 
а рефрен је гласио: “Позориште умире док фестивал 
траје”. Само неколико година касније чезнули смо да 
играмо на том истом Стеријином позорју. Таква “Про-
мена” трајала је десет година.

Држиш да је тај период важан за твој доживљај по‑
зоришта?

Да. Своју прошлост могу да поделим на следеће 
етапе: период “Промене”, затим је уследио период Наде 
Кокотовић и Љубише Ристића, а на крају долази пери-
од Кокана Младеновића. Паралелно с радом у “Про-
мени” одвијао се мој професионални живот у СНП-у, 
с тим што сам у неким представама СНП-а практично 
статирала, на пример у Сликама жалосних доживљаја, 
док сам истовремено харала у представама “Промене”. 
Коканов период, у мом случају, подразумева представе 
На Дрини ћуприја, Рубиште, Коштана и Бура.

Да ли се слажеш с тезом да позориште, без обзи‑
ра на то да ли је институционално или није, најбоље 
функционише ако се заснива на принципу рада трупе, 
дакле ако својим концептом – целокупно или само 
у случају једног пројекта, једне представе – окупља 
истомишљенике, неку врсту завереника?

Слажем се! Но, ту је важан предуслов и мора да 
постоји, мора да се успостави размена. То нас дово ди 
до позиције неке врсте интелектуалних номада који 
морају да буду спремни да се у тој својој заједници 
једни другима прилагоде, да једни од других уче, да 
ступају у разноврсне интеракције. Мој ванинститу-
ционални позоришни живот није се одвијао само у 
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“Промени”; играла сам и у Позоришту “Двориште”, и 
на летњој сцени код Скадарлије, у Зетској улици, код 
Златана Дорића... У Београду сам играла и у Југосло-
венском драмском, и ни на једном од тих места нисам 
тражила ухлебљење, јер сам сматрала да је за глумца 
природна позиција номада који, сарађујући са другим 
људима, другачијих искустава и светоназора, управо 
кроз размену знања, искустава, енергије и погледа на 
театар, себе унапређује. Волела сам и кад у СНП дођу 
други глумци, а долазили су многи, од Љубе Тадића 
и Ирфана Менсура, до сада младих глумица и глума-
ца. Радовала сам се својевременим играњима у Субо-
тици, још у време Приможа Беблера. Управо због тог 
природног номадства и потребе размене, слажем се с 
тезом да је рад у трупи најоптималнији. Трупа је по-
кретна, флексибилна, спремна да се мења изнутра али 
и споља, дакле да учи, развија се...

У нашем театарском животу трупе, међутим, нису 
успевале да дуже трају. Барем не у оном смислу у 
којем траје Театар Роберта Чулија.

То је можда и питање недостатка новца. Питер 
Брук је глумце из своје Махабхарате прво слао на сту-
дијска путовања по свету, где су они, пре почетка про-
ба, морали да савладају разне технике класичних по-
зоришта Истока. Код нас су трупе често повезиване с 
позоришним “тезгама”, па су овде функционисале док 
има новца и док постоји тржиште за ту врсту проје- 
ката.

Шта се догодило с “Променом” након првих десет 
година деловања?

То је повезано и са деведесетим годинама про-
шлог века. “Промена” се прикључила Љубиши Ристићу 
у Суботици. Били смо тада на врхунцу, формирали чвр-
сту везу са Харисом, помислили да смо дефинитивно 
полетели, били на успешним гостовањима у Петрогра-
ду и Мексику, где смо играли Ружу ветрова, а онда се 
одједном распала држава. Љубиша ставља Хариса на 

воз и шаље га код Клаје1) у Холандију док се ово “за пар 
дана” не реши. А онда долазе деведесете када смо се 
вратили на Театар на ђумруку. У том контексту “Про-
мена” није нашла свој профил.

Да ли ти се чинило да је у СНП‑у било могуће форми‑
рати атмосферу трупе барем око неких представа?

СНП увек има шансу да атмосферу трупе форми-
ра на Камерној сцени. Она одувек лута кад говоримо 
о физиономији. Када би на Камерној сцени био про-
нађен кључ – без обзира на то да ли се она звала тру-
па или алтернатива – тамо би било могуће покренути 
другачији театар. И тада Новом Саду не би било по-
требно друго, још једно позориште, као што му је већ 
деценијама објективно неопходно. Важно је, међутим, 
да се не лута, да се око представа на Камерној сцени 
окупе људи који мисле на сличан начин и спремни су 
да размењују знања и искуства, а нипошто да дозво-
ле да ова сцене буде пут ка булеварском театру. У том 
смислу, можда, и корона иде наруку формирању таквог 
амбијента, јер су данас могуће мање сценске форме, а 
с друге стране генерално је изгледа дошло време да се 
вратимо театарским идејама Гротовског и Артоа, дакле 
истраживању и камерним формама које се обраћају 
малом броју гледалаца. Потребно је преиспитати ре-
волуционарне идеје Брука и Боала којима се, такође, 
бавила и “Промена”.

Да ли је твој професор Бранко Плеша, који је у наше 
позориште увео модерну глуму и режирао славну Та-
релкинову смрт, будио код студената разми шљања 
о истраживачком театру?

Он је, напротив, помало зазирао од нашег рада 
са Харисом. Звао нас је Хариске када бисмо након це-
лоноћних проба са Харисом добауљали на његов час. 
Када смо га питали зашто није дошао на нашу предста-

1) Драган Клаић (1950–2011), драматург, дугогодишњи сарадник 
КПГТ-а, Љубише Ристића и Наде Кокотовић, у то време директор 
холандског Позоришног института.
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ву, одговарао би: “Ко је видео да железничар у слобод-
но време иде да гледа возове?” Имао је Плеша у себи 
неку врсту специфичног хумора и ироније по којима 
је такође био посебан. Ништа од овога о њему, међу-
тим, нисам знала кад сам одлучила да код њага пола-
жем пријемни.

А шта те је одвуко са књижевности и привукло баш 
Плеши?

Мислим да сам гледала његове руске филмове. 
Био је леп, познат, заиста велико име, дошао из Бе-
ограда, а ово је, као што знаш, мала средина... Тада 
нисам знала колико је он значајан, колико је велики 
глумац, редитељ... Нисам знала колико је он широко 
образован. Мене је импресионирао својим сарказмом, 
иронијом и хумором.

Како је Плеша гледао на ваш рад са Харисом?

Видео нас је као неку врсту алтернативе која пот-
копава његов рад заснован на Станиславском. Сматрао 
је да ми ту нешто много “чачкамо”, а да прво морамо 
научити азбуку и буквар, да научимо основни језик глу-
ме и позоришта, па тек да онда учимо “стране” језике 
театра какав смо правили у “Промени”.

Да ли је био у праву?

Па, није. И он је то знао. Ипак смо временом ус-
пели да га освојимо.

А у чему је Плеша био у праву?

Када су га једном питали зашто више не игра, 
рекао је да је у питању скепса. Мислим да је ту био у 
праву, јер сада помало и код себе осећам скепсу, и ра-
зу мем га. Рецимо да сам мало инфицирана скепсом.

Мислиш ли да је скепса код Плеше била последица 
замора материјала, интелектуалног става или мож‑
да цинизма?

Цинизма.

Које те редитељске поетике данас провоцирају? С 
којим редитељима би волела да сарађујеш?

Заправо бих волела да радим са младим реди-
тељима. И то са веома младим, не зато што желим 
да се наметнем, него зато што је са њима могуће ус-
поставити истинску размену. Они знају да слушају, не 

Из представе Бура, фото: Срђан Ђурић
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да буду послушни – да се разумемо – него да чују и да 
размисле о ономе што су чули. Но, с друге стране, у 
раду са младима дешава ми се нешто апсурдно: про-
блем са референцама. Да бих била јасна, али и да бих 
успоставила неку врсту пречице у комуникацији, ја 
поменем наслов неког филма, неки кадар и слично, 
а онда се испостави да ме они не разумеју, не знају о 
ком филму говорим. Тада постајем свесна да припадам 
времену које је прошло. Но, ни ја њихове референце 
не препознајем. Када они мени помену неки лик из 
Ратова звезда, ја појма немам о чему се ту ради, баш 
као што ни оне не знају на шта мислим када им поме-
нем моторцикл који наизглед безвезе повезује секвен-
це у Амаркорду. Па ипак, упркос таквим проблемима у 
комуницирању, учим од њих, а они уче од мене. Тако 
сам недавно сарађивала са Игором Павловићем или, 
у Сомбору, са Марком Торлаковићем; одлично смо се 
разумели и добро комуницирали. Њихово виђење по-
зоришних ствари ме сада копка. Недостаје ми и југо-
словенски контекст, некадашња ширина која је, између 
осталог, подразумевала и сарадњу са редитељима који 
су формирани у понешто другачијим традицијама и 
театарским школама. Недостаје ми некадашњи југо-
словенски позоришни календар према коме смо се 
равнали, па се знало када се иде у Сарајево на МЕСС, 
када на Дубровачке љетне игре, када пак на загребач-
ки Еуроказ, а кад на Битеф, Охридско лето...

Шта си научила од оца?

Од оца сам наследила ведар дух. Водио ме је у 
позориште, али о њему није говорио. Можда тек по-
неку анегдоту. Памтим да нам је говорио да треба да 
поштујемо старије глумце.

Шта је под тим подразумевао?

Мислио је, практично, на све оно што чини добро 
кућно васпитање. Одрастала сам уз очеве колеге, они 
су нам долазили у кућу. Рецимо, увек је Деда Мраза 
играо Иван Хајтл, али једне године имао је друге оба-
везе па га је заменио Бата Животић. Михајло и ја оти-

шли смо у позориште да добијемо пакетиће. Већ смо 
“провалили” Хајтла као Деда Мраза, али сада се поја-
вио неко други, ког нисмо препознали. Тај је ставио 
Михајла у крило и рекао: “Зашто си ти, Михајло, чика 
Бати Животићу одврнуо вентил на бициклу?” Михајло 
је толико арлаукао, одбио је да прими пакет, био је 
очајан и само је понављао: “Ја сам чика Бати одврнуо 
вентил још летос! Како Деда Мраз то зна!?” Но, према 
старијим глумцима, посебно на сцени, али и у клубу, 
осећала сам страхопоштовање. Сачувај боже да бих, 
рецимо, у позоришном клубу пришла столу за којим 
они седе, села и наручила туру пића за све.

Када си била испуњена у Српском народном позо‑
ришту?

Мислим, увек. И кад сам имала приватних про-
блема, осећала сам се као Исус који носи крст на Гол-
готу, па посустане, а приђе му неки човек и помогне 
му, понесе његов крст макар неколико метара. Мада 
је ово поређење данас постало опште место, боље не 
умем да нађем: мени је, дакле, СНП помогао да но-
сим мој крст.

Како си доживела Љубишино и Надино време у СНП‑у?

Као период огромног полета. Тада се догодила 
велика промена. У Позориште је ушло много младих 
људи, све је врвело као у кошници, отворена је књижара 
у фоајеу СНП-а, радио је кафић, лист Позориште из-
лазио је свакодневно, на свакој сцени су се непрестано 
одвијале пробе, а радило се и по ходницима, са свих 
страна су долазили позоришни ствараоци, у Позориште 
је ушла нова музика... Била је то огромна трансфузија.

За Љушом и Надом доцније си отишла у Суботицу...

Не одмах, јер сам се у то време порађала. У Су-
ботици сам била пре Љубишиног доласка, у Беблеро-
во време играла сам у Шницлеровој Вртешци, а игра-
ла сам и у представи Пропаст царства српског. У том 
комаду нема женских улога, али су ми дали, ваљда на 
нервној основи, да играм Марка Краљевића. Играла 
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сам га, све са огромним брчинама, као неког рене-
сансног клинца. После, у Љубишино време, тамо сам 
радила са Харисом. После тога – ништа.

Недавно си по први пут заиграла у родном граду.

Да, тек недавно сам први пут играла у Сомбо-
ру. Родни град знам само по анегдотама и маминим 
причама да ме је “чупала” из дима позоришног клуба 
где се картало, причало и пило, а мамина идеја била 
је да истог тог часа треба да будем у парку, на чистом 
ваздуху. Сећам се, дабоме, и Даре Чаленић, и других 
глумаца СНП-а, Милице Радаковић, Ивана Хајтла, на 
пример, који су прво играли у Сомбору. Тада су се ан-
гажмани у позоришту, и друга запослења, добијали 
по указу: отвориш коверту и видиш где ћеш да радиш 
и живиш. И то није било лоше, јер је подразумевало 
неку врсту номадства, сусрета с новим партнерима и 
новом публиком.

Да ли си се на позорници сомборског позоришта осе‑
тила посебно?

Да, осећала сам да је на истим тим даскама играо 
мој отац. Пре изласка на сцену сам, наравно, прошета-
ла улицом у којој је била кућа у којој сам у детињству 
живела. Куће више нема, али улица је тамо...

Била си у својој Улици кестенова...

Да, то је интересантно. У Новом Саду сам живе-
ла у улици Бем Лилике, али сам то себи првела у Бе-
мову улицу, као код Киша. А сада живим у улици Да-
нила Киша.

Стално си се вртела око Киша. Да ли си га упознала?

Не, али сам га једном из даљине видела у Град-
ској кавани на дубровачком Страдуну. Упознала сам, 
међутим, Мирјану Миочиновић. С њом сам у СНП-у 
гледала Час анатомије Андраша Урбана, а после пред-
ставе отишле смо ту одмах поред Позоришта до Ус-
пенске цркве у којој је Киш крштен по православном 
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обреду, што му је, испоставиће се, спасило живот. Би-
ло је дирљиво.

Писала си филмске сценарије...

Да за играно-документарни филм о Милеви 
Ајнштајн. Требало је да буде играни, али није било 
новца. Но, писала сам и сценарије за телевизијске ре-
кламе, али и драмске текстове, рецимо за кабаре који 
је игран у Позоришту младих. Али сам и штриховала 
и монтирала Хамлета.

Штриховала си и монтирала Шекспировог Хамлета!?

Да, на основу само једне реплике, без дописивања.

Које реплике?

Оне Клаудијеве када каже: “Неће краљ купе по-
пити вечерас ниједне, а да је топовима не дојави не-
бу”. Клаудије је, дабоме, алкохоличар и тако на двору 
настане жестока пијанка, топови непрестано грувају, а 
несрећни Хамлет, готово оглувео од те буке, само ва-
пије за мало тишине. Када сретне духа свога оца, Хам-
лет га неће чути јер је потпуно оглувео, а кад на крају 
умре, и појави се Фортимбрас који каже да Хамлет има 
бити сахрањен уз све почасти и, наравно, добоше, мр-
тав Хамлет се, ужаснут, прене и поново завапи само 
за тишином. Лудило!

Како гураш кроз ово коронско лудило?

На граници је тужног колико сада, у време пан-
демије, глумци на све стране рецитују, па и на Фејсбу-
ку. Толико су жељни публике. Па онда то онлајн позо-
риште, читање Балканског шпијуна... 

Допало ти се?

Више бих волела да су направили огромне лутке 
Бате Стојковића и Мире Бањац, па да су тако, заштиће-
ни маскама, одиграли Шпијуна као неког Боурековог 

Хамлета. Ипак, ако ово потраје, сигурно ће се роди-
ти нека клица другачијег театра. Свакако ће се нешто 
променити, а не смемо се враћати на старо.

Мислиш да ће корона провоцирати нове позори шне 
форме, да ће се нешто изродити из ове несреће?

Мислим да се ту, у нашем позоришном животу, у 
овом периоду принудне театарске летаргије поткрала и 
нека врста обломовштине, индиферентност на граници 
лењости, што је све нашло оправдање у овој пошасти. 
А, с друге стране, можда је позоришту потребна пауза. 
Читали смо Бокача, када су се људи осамили и читали, 
односно једни другима причали приче. На тај начин 
направили су рез у својим животима, такође принуд-
ни, и кумулирали нешто ново, стицали и размењива-
ли нова искуства. Можда је тако нешто, на цивилиза-
цијском нивоу, сада и нама потребно: да предахнемо, 
преиспитамо се. Можда нам је управо потребна пауза, 
а тек ће се једног дана, мимо ове несреће, показати да 
је она имала и неке позитивне аспекте којих, наравно, 
сада нисмо свесни. Ја се, међутим, увек бојим духовне 
лењости и учмалости која каткад уме да се поткраде. 
Но, опет, све је увек и настајало у лењости и контем-
плацији, из вишка слободног времена. Неки ће, на-
жалост, лењствовати, а неки ће пак радити на себи на 
неке другачије начине. Може се показати да ће неки 
млади људи, за које сад и не знамо да постоје, изро-
нити однекуд спремни и орни да мењају све, па и по-
зориште. Сазрело је, можда, време за нови циклус. У 
смислу Шпенглерове теорије животних циклуса, сада 
је, можда, дошло време за промену. Прво је било доба 
културе; кад она прецвета и почне да опада, настаје пе-
риод декаденције коју ми сада живимо, а онда ће опет 
настати доба културе; она неће изгледати као ова коју 
познајемо. Све су то природни циклуси и ја, дакле, за 
позориште и његову судбину не бринем.



ОБРАЗОВАЊЕ

Приредила > Марина Миливојевић Мађарев
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Пандемија короне приморала је 
позоришне едукаторе да стваран 
простор замене дигиталним. Своје 
искуство, предикције за будућност 
и корисне савете поделили су 
фацилитатори из региона како би 
оставили сведочанство о садашњој 
ситуацији и помогли будућим 
колегама.

У одржавању редовне наставе путем интернета има 
много проблема, а о некима пише и Никола Бо-
жић, програмски директор истраживачке стани-

це “Петница”, у децембарском броју часописа Време. 
Не постоји систематизација у погледу платформи на 
којима се настава одвија, нема адекватног начина да 
се провери и докаже ауторство приликом израде до-
маћих задатака и провере знања, сами часови нису 
прилагођени онлајн форми већ су пуко пресликавање 
часова уживо... Велики проблем је и немарност Мини-
старства просвете према оним ученицима који не по-

седују опрему којом би пратили наставу. Невероватна 
је чињеница да је друштво у целини неосетљиво на то 
питање па се тако, и после годину дана, овај проблем 
не разматра ни у медијима. Документарна емисија Ин-
сајдера “Мале велике приче” која се бави различитим 
проблемима и феноменима проузрокованим корона-
вирусом у Србији, у априлу 2020. је епизоду “Учење 
у доба короне” посветила онлајн настави. Међутим, 
уредници су одабрали да причају о техничком аспекту 
организације наставе на даљину у продукцији Радио 
телевизије Србије, док је разговор о квалитету наставе 
остао по страни. Исто тако, одабрали су да интервјуи-
шу децу и родитеље искључиво из имућних и приви-
легованих породица из Београда, док о реалним пре-
прекама деце без приступа интернету, без рачунара 
или без довољно простора за слушање наставе нисмо 
сазнали ништа. Тема дисфункционалности наставе на 
даљину остала је затрпана на дну хрпе проблема који 
су изазвани Ковидом-19, али верујем да ће са тог дна, 
рупе у знању, мањак информисаности и образовања 
испливати на површину у моменту стасавања генера-
ција садашњих основаца и средњкошколаца.

Како ствари стоје у театру који је такође погођен 
пандемијом? 

Пише > Дивна Стојанов

Како је корона променила 
позоришну едукацију
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О невољама онлајн позоришта и преиспитивању да 
ли приказивање снимака позоришних представа садр-
жи потребне елементе да би се назвало позориштем, 
исцрпно је писано и анализирано у Сцени бр. 2/2020. 
у рубрици “Позориште и пандемија”. У текстовима, 
иако су писани почетком пандемије, када је већина 
очекивала да ћемо јесен дочекати у позоришним сала-
ма, а не у разговорима о новом карантину, темељно се 
објaшњава зашто позориште губи своје карактеристике 
преносом на “хладне медије”1) као што су телевизија 
и интернет. Утврдили смо да је могуће имплементи-
рати нове технологије у позоришну праксу као што је 
то, између осталог, радио и Пискатор у 20. веку, али 
да “стримовање” представе на интернету губи смисао 
јер уништава оно што позориште у својој бити јесте – 
сусрет извођача и гледаоца.

Када се све ово има на уму, поставља се питање 
како изгледа позоришно образовање у доба пандемије, 
ако смо рекли да позориште путем интернета не може 
да се зове позориштем у правом смислу те речи, а он-
лајн предавања не успевају да пренесу знање у мери у 
којој би требало. О овој теми, шта их је искуство нау-
чило после годину дана “живота и рада на интернету”, 
које су могућности, а који недостаци, разговарала сам 
са неколико позоришних едукатора/ки, а затим и сама 
учествовала као полазница у онлајн едукацији о при-
мењеном позоришту. Надам се да ће ово истраживање 
помоћи у систематизацији досадашњих онлајн пракси 
и понудити корисна решења едукаторима који осми-
шљавају своје радионице.

МАНЕ ОНЛАЈН РАДИОНИЦА ЗА НАЈМЛАЂЕ

Глумац и позоришни едукатор из Велике Брита-
није Пол Леонард Мари (Paul Leonard Murray), фаци-
литатор позоришних радионица на енглеском језику 
за младе BelTheatre, The Belgrade English Language 
Youth Theatre, признаје да није пронашао апсолутно 

1) Подела теоретичара Maршала Меклуана на вруће и хладне медије.

ни једну једину предност рада на Zoom платформи на 
којој је одржавао своје радионице, осим, наравно, да 
је то једини могући начин да се и деца и он заштите од 
заразе. Поред проблема губљења интернет конекције, 
временских застоја и ометања укућана, Пол сматра 
да бављење позориштем путем интернета уопште није 
могуће, првенствено јер изостаје физичка повезаност 
међу учесницима, размена искуства и могућност да се 
простор користи у невербалној комуникацији. С друге 
стране, часови уживо, уз ношење маски и одржавања 
дистанце, сврсисходнији су од рада на интернету, али 
су свега 25% од “нормалних” радионица. “Наш циљ 
је да преживимо, да сачувамо ментално и физичко 
здравље деце. Али наш циљ, више него икада, зависи 
од спољашњих фактора. Позориште се увек рефери-
ше на оно изван учионице, али у овим околностима, 
спољашњи свет је угушио све оно што смо ми унутра, 
у учионици, развијали”, каже Пол у нашем разговору. 
Једину светлу тачку током пандемије он види у свом 
редефинисању појма театар. “Суштина позоришта и 
позоришних едукације је физичко присуство, зајед-

BelTheatre, The Belgrade English Language Youth Theatre
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ничка игра, уживо посматрање и осећање оног дру-
гог. У позоришту се увек ради о заједничком замиш-
љању о самоистраживању изван свог свакодневног 
ја. Једино тако можемо схватити и ко смо ми и ка-
кав је свет у коме живимо и којем се враћамо на-
кон што је представа готова. Ово схватање је једи-
на добра ствар коју ме је пракса преко интернета  
научила.”

Овом мишљењу прикључује се драмски педагог 
Ибро Сакић који ради са групом деце у свом Театру 
младих “Мишоловка”. Као и Пол, искрено признаје 
да је покушао да одржи радионице, али да није ишло. 
“Немају сви исту брзину интернета, немају сви могућ-
ност да буду сами у соби за рачунаром, неком не ради 
микрофон, неком не ради камера, некоме спава мали 
брат или сестра па мора да прича тихо, неког декон-
центришу родитељи јер неће да изађу из собе, јер би и 
они мало ‘да чују’...”. Ибро верује да након пандемије 
нико неће држати едукације онлајн јер сви схватамо 
да је то само привремена копија онога што позори шна 
едукација за младе треба да буде.

ПРЕДНОСТИ ОНЛАЈН РАДИОНИЦА ЗА ОДРАСЛЕ

Јана Дамјанов је едукаторка у области социодра-
ме и психодрме и, за разлику од мојих претходних са-
говорника, није имала толико замерки на рад преко 
интернета што приписујем различитој методологији 
рада и различитом узрасту полазника. Осим безбедно-
сти, Јана је увидела још неке предности интернет еду-
кације. “Због начина рада (окружења који је измењено 
из уживо у онлајн средину) људи које учим методама 
социодраме и психодраме брже схватају логику рада, 
а мање се баве ситним техникалијама како што је то 
случај уживо.” Она истиче битан фактор – смањење 
трошкова. Полазници из суседних градова или држа-
ва могли су да учествују на њеним радионицама без 
плаћања превоза и без губљења времена у транспорту. 
Рад преко интернета превазилази државне границе. 
Због тога је едукаторка одлучила да ће и након панде-
мије задржати један део својих група у онлајн простору. 

Демир Мекић, практичар Театра потлачених и 
тренер у пољу рада са младима, пре времена панде-

Театар младих Мишоловка Театар младих Мишоловка



115 >

мије био је веома скептичан у квалитет онлајн позо-
ришних едукација и тренинга. Међутим, данас, после 
неколико месеци у којима и сам ради као позоришни 
едукатор на интернету, увиђа предности и заједно са 
колегама из региона покушава да развије методоло-
гију, односно начин коришћења методологије Театра 
потлачених у онлајн контексту. “Највише ме је изне-
надило да су се људи који су до сада били неактивни 
кад је у питању неформално образовање, одважили да 
учествују у неким од едукација, радионица, програма… 
Вероватно због осећаја веће сигурности да из свог до-
ма учествују у нечему што им је можда пре пандемије 
било страно.” Највећи Динов страх био је да ће тешко 
одржати пажњу младих људи на Zoom платформи јер 
су адолесценти често бомбардовани информацијама 
те им фокус лако одлута. Међутим, у пракси се пока-
зало да су се млади ипак осетили слободније у новим 
околностима, да су се отворили пред вршњацима које 
не познају и да се нису бојали да ће погрешити бу-
дући да је овај начин свима нов. Радије су учествова-
ли јер су били мање изложени. “Питање је да ли смо 
том мањом изложеношћу, упуштањем само у оно што 
нам је сигурно (на крају крајева, увек можемо искљу-
чити камеру и рећи да смо изгубили интернет конек-
цију), ускратили себе за учење које пружа игра, када 
се упустимо у непознато и рушимо сопствене границе, 
сазнајемо о себи, у зони ризика.”

Успех својих интернет едукације објашњава при-
лагођавању новој форми и редефинисању циљева тих 
едукација. Циљ не може остати исти уколико се мењају 
услови рада и поставља се огромна препрека као што 
је физичка дистанца у позоришту. “Мој нови циљ био 
је контакт који нам је свима био неопходан, а све друго 
било је у другом плану. То подразумева рад на чулима, 
индивидуално и групно, повезивање на основу онога 
што можемо заједно да креирамо и стварамо, разми-
шљамо, расправљамо. Све је ишло из тог контакта са 
собом и са другима.” Ово показује да није проблем 

у самој интернет настави, већ је важно прилагодити 
садржај новој форми.

КАКО ПРЕВАЗИЋИ ПРЕПРЕКЕ?

Драгоцено је искуство позоришне практичарке 
Весне Поповић која држи едукације у ЦЕПОРА-и (Цен-
тар за позитиван развој деце и омладине Београд). Она 
је истакла да је имала огромну срећу што су многе ак-
туелне групе оформљене пре пандемије, а то је олак-
шало рад приликом преласка на Zoom јер су се деца и 
тинејџери претходно упознали, упоставили контакт и 
превазишли стидљивост. Развојне радионице које ра-
де са децом у домовима без родитеља морале су бити 
прекинуте у марту због директиве по којој та деца мо-
рају бити у карантину. Како су техничке могућности 
штићеника из дома врло лимитиране2), активности су 
се одвијале тако што су волонтери били у телефонском 

2) О деци из домова за незбринуту децу такође није било помена у 
медијима или министарству образовања када се уводила онлајн 
настава. 

ЦЕПОРА (Центар за позитиван развој деце и омладине Београд)
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контакту са децом и давали им одређене теме и задатке 
које би они снимили или о којима би писали па би им 
слали. Као резултат тог рада настала је изложба фо-
тографија која приказује њихову свакодневицу током 
карантина. Изложба фотографија није позори шни чин, 
али јако је значајно да су деца из домова имала инте-
ракцију са спољашњим светом и могућност да маштају, 
смишљају и креативно се изразе.

Поједине активности Центра за које су фацили-
татори увидели да не могу адекватно да се изведу он-
лајн, на пример игре везане за простор, контакт и све 
за шта не постоји замена која се може извести док смо 
аватари или проваоугаоник у дигиталном свету, отка-
зали су и одложили за време након пандемије.

Слично искуство са променом медија у којем ства-
рају, имали су полазиници радионица Иде Карахасано-
вић-Авидибеговић, професорке енглеског и едукатор-
ке драме и позоришта која ради у оквиру невладине 
асоцијације ReACT у Сарајеву. Како млади нису могли 

да уче драмске вештине које укључују несметано кре-
тање у простору и додир, снимили су краткометраж-
ни филм. Ида примећује да се старија група тинејџе-
ра лакше прилагодила радионицама путем интернета, 
док се кроз едукацијски рад Театра потлачених, који 
такође организује са старијим учесницима, онлајн 
рад показао ефикасним. “Одрасли су лакше прихва-
тили чињенично стање да смо приморани ићи у корак 
с временом, а самим тим и користити се савременим 
начинима који захтјевају систематске напоре да би се 
одржала нека врста умјетничког садржаја.”

БУДУЋНОСТ ДРАМСКОГ ОБРАЗОВАЊА

О овој теми одржан је онлајн округли сто “Драм-
ско образовање у кризној 2020. Како даље?” у оквиру 7. 
Матер Тера Фестивала на Дан драмског образовања (27. 

Невладина асоцијација ReACT, Сарајево

Филм ReACT Асоцијације настао у време короне
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новембар). Разговор је модерирала Сања Крсмановић 
Тасић, а саговорници су били представници различи-
тих драмских школа, радионица и програма из Новог 
Сада, Крушевца и Зрењанина. Сања предност онлајн 
радионичарског рада види у шанси да се драгоцени рад 
документује и сачува, што се ретко дешава у пракси. 
Велика мана, с друге стране, јесте што учесници гле-
дају себе док раде и имају утисак као да сцену изводе 
испред огледала, а не пред публиком. Моја саговор-
ница, међутим, упозорава, наводећи пример из једне 
школе у Холандији, да је могуће да ће радионичарски 
рад након пандемије прећи у потпуности у онлајн свет 
јер директори увиђају да тако могу да уштеде новац и 
простор, а не питају се о квалитету дигиталне позори-
шне наставе. “Морамо сви постати свесни у каквој смо 
опасности, и да постоји велика вероватноћа да ће се 
наша, иначе маргинализована делатност, као и већина 
уметничких едукација, још више маргинализовати.”

А када размишљамо о будућности радионица, 
Сања објашњава да едукација на даљину није приро-
дан развој ове форме или унапређење начина вођења 
едукације. Ово је одлазак потпуно у други правац и 
стварање нове форме, те се тако мора и третирати. 
“Уживо радионице имају често катарзично дејство на 
учеснике. То се не може постићи онлајн радионицама.”

СА ДРУГЕ СТРАНЕ ЕКРАНА

Моје искуство као полазнице интернет едука-
ције било је на радионици forumZFD-a (Forum Ziviler 
Friedensdienst) на тему примењеног позоришта и ко-
ришћења теорије Театра потлачених у дигиталном 
простору. Кроз неколико дана највише се разговарало 
како се технике Аугуста Боала могу примењивати да-
нас и уместо практичних вежби у простору, акценат је 
стављен на стварање идеја будућих позоришних пред-
става и изведби и како затим идеју даље развијати. Ово 
је била својеврсна припрема за изведбе које би потен-
цијално могле уследити након завршетка пандемије. 
Предност је свакако била што су полазници/е добили 
корисне алате за будући рад, али спорост одвијања 
едукације управо због интернета трошила је енергију 
и стрпљење. 

ШТА ДАЉЕ И КАКО БОЉЕ?

Након разговора са едукаторима/едукаторкама 
и после учествовања у радионици могу да закључим 
да онлајн радионице много боље функционишу са ста-
ријим полазницима чији је распон пажње дужи него 
код деце и тинејџера. Фацилитаторима бих саветова-
ла да не инсистирају на укључивању камере, како би 
се учесници осећали слободније, јер треба разумети 
да нису сви спремни да поделе са другима окружење 
у којем живе. Едукатори би требали да организују па-
узе чешће него што би то радили уживо јер је замор-
но дуго гледати у монитор. С друге стране, садржај 
радионице нужно је прилагодити онлајн простору. Не 
треба се слепо придржавати програма који постоји на 
радионицама уживо и само га пресликати у медиј ин-
тернета, већ креативно искористити могућности које 
пружа интернет платформа, а то могу бити, на пример, 
опције дељења екрана (screen sharing), могућност рада 
у пару (breakout rooms) или једноставно давање задата-
ка у чијем решавању је имплементирано коришћење 
неког вида технике. Можда од тога данас настане из-
ложба фотографија и филм, касније ће представа. То 
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је мање важно. Битно је задржати суштину позори шних 
едукација за младе.

Кроз разговор о онлајн радионичарском раду са 
Филипом Готовцем, дизајнером звука који осмишља-
ва и води радионице о звуку за филм и позориште у 
оквиру “Арт, Кварт – Старт!” Новог културног насеља, 
примећујем да фокусирање на теорију уместо на прак-
су може далеко више користити полазницима уколико 
су радионице на интернету. У моменту када је Фили-
пова радионица почела да се одвија онлајн, базирао је 
свој рад на теорији и размени мишљења о одређеним 

феноменима, уместо да су он и полазници имитира-
ли радионице уживо. Заправо у томе видим најчешћу 
грешку предавача који се претварају као да се ништа 
није десило и настављају свој онлајн рад без свести да 
се налазе у онлајн простору. Када се ради о позори-
шној едукацији, промена форме мора подразумевати 
модификацију садржаја. 

Питање за наредне текстове, међутим, остаје: 
Како ће искуство пандемије и онлајн рада утицати 
на садржај стваран у будућим “нормалним” околно- 
стима?

ZUM радионица forumZFD‑a (Forum Ziviler Friedensdienst) 
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Н акон избијања пандемије коронавируса, драм-
ске едукације прешле су на онлајн начин рада. 
Драмски студио “Тирена” први је у Хрватској 

прешао на радионице “на даљину”, а недавно је одли-
кован Признањем Хрватског центра за драмски одгој 
за, како се наводи у образложењу признања, успех у 
“реализацији и цјеловитости процеса рада ‘на даљину’ 
као алтернативног начина студијског драмског рада у 
увјетима када је активност уживо онемогућена”. О ра-
ду Драмског студија “Тирена” који постоји 23 године 
на седам локација у Хрватској, има 20 драмских гру-

па које воде једанаест драмских педагога, разговара-
ла сам са Нином Хорват, драматуршкињом, драмском 
едукаторком и уметничком директорком. 

На који начин и преко којих платформи сте конципи‑
рали онлајн рад?

Прва је с online задацима започела наша осни-
вачица Инес Шкуфлић-Хорват, преко Google Clasroom 
платформе. Но, убрзо смо прешли на платформу са ви-
ше могућности и два тједна након почетка карантене у 
Хрватској, сви “Тиренини” драмски педагози започели 

Разговарала > Дивна Стојанов

Интервју: Нина Хорват

Како позориштем  
испунути Зум квадрат?

Нина Хорват
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су сатове преко Zoom платформе. С обзиром на то да 
је у Загребу тједан дана након почетка карантене био 
и потрес, примарно нам је било да видимо полазнике 
драмског студија, макар путем екрана, да сазнамо како 
су. Било нам је најважније да будемо дјеци подршка и 
да им пружимо комадић нормалности и безбрижности 
у прилично тешким временима. Мислим да је свима 
пуно значило што се можемо видјети, поразговарати 
о страховима, дружити се макар само виртуално. Сна-
лазили смо се у ходу и испробавали што функционира, 
размјењивали искуства, истраживали. Записивали смо 
вјежбе које су успијевале, дојављивали једни другима 
што не иде, како не би понављали исте грешке. Кон-
тинуирано смо имали online састанке на којима смо 
разрађивали методе рада, размјењивали идеје, моди-
фицирали вјежбе. Открили смо опцију breakout room, 
у којој су могле одвојено радити мање скупине, што 
је битно придонијело динамици рада. Од самог почет-
ка имали смо преко Zoomа цјеловите сатове драмске 
умјетности, а како је вријеме одмицало идеје су биле 
све креативније.

Које су биле препреке на које сте наилазили током 
онлајн рада, а које нове могућности сте увидели?

Наилазили смо на препреке техничке природе – 
пуцање интернетске везе, слаба веза, не ради звук, не 
ради слика... Догађало се и да се усред импровизације 
некоме прекине интернетска веза и онда “испадне” са 
Zoomа, али на све смо се већ навикли, и ми и дјеца. 
Немају сва дјеца ни технологију ни увјете да би судје-
ловала у online сатовима. Многи имају браћу и сестре, а 
један лаптоп, неки не смију иза 21 час бити гласни јер 
млађа браћа спавају, неки забораве који је дан у тјед-
ну јер је вријеме постало врло флуидна категорија па 
забораве доћи на сат или закасне... Али уз мане, било 
је и предности, отвориле су се и неке нове могућности 
– брзинско костимирање док је камера искључена, ко-
риштење предмета који су им при руци, репортаже с 
мјеста догађаја – из разних просторија у кући, чак и 
судјеловање кућних љубимаца на сатовима. Полазни-
ци су се сад већ навикли на Zoom па се играју с кадри-
рањем, разним позадинама, техничким елементима. 
По потреби нестају или се појављују на екранима. Од-
лучили смо искористити све могуће предности online 
рада, некад задајемо задатке који погодују томе да су 
“у екранима”. Имали смо и комбинације рада online и 
уживо. Након завршетка карантене догађало се да је 
дио полазника у самоизолацији, а драмска ради ужи-
во. Монтирали смо камеру у простору и радили ком-
бинирано, дјеца која су у самоизолацији преко Zoomа 
уз пројекције на зиду, а остали у простору. Једна од но-
вости била је и drop in драмска једном тједно. Ако су у 
групи била у самоизолацији мање од три полазника, 
они су се пријављивали на drop in Zoom драмску у којој 
су били полазници различитих група, што је донијело 
нову квалитету и омогућило познавање дјеце која по-
лазе различите групе.

Разговарајући са позоришним едукаторима из Ср‑
бије, примећујем да је већина током пандемије своје 
технике рада из простора директно, и не мењајући 
их, пресликала на неку од интернет платформи. Да 

Online сатови преко Zoom платформе
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ли сте ви током онлајн радионица променили теме 
и игре које радите са децом и младима у односу на 
садржај који сте обрађивали пре преласка на Zoom 
и друге мреже?

Рад смо дефинитивно прилагодили Zoomу. С обзи-
ром на то да никад нисмо пробали радити online, доста 
смо експериментирали и кључно је било размјењивање 
информација. У “Тирени” ради укупно 11 драмских пе-
дагога – Инес Шкуфлић-Хорват, Маја Свибен, Марија 
Шорша, Катарина Бребер, Јосип Хаџи-Бошков, Јелена 
Ковачић, Лара Јанић, Антонија Цвитковић, Ана Мал-
нар, Николина Бакмаз и ја. Релативно смо велики тим, 
што је била олакотна околност, јер више људи значи 
и више идеја. Јако смо си велика подршка, смишља-
ли смо и начине како да се међусобно разведримо јер 
Загреб је, осим ковида, имао и два потреса, у првом 
су дијелови града јако страдали, а други, “петрињски” 
потрес, вратио је несигурност и страх. Још на почетку, 
чим смо започели online рад, направили смо заједнич-
ки фолдер у којем би сватко од нас, након одрађеног 
сата, написао што је функционирало, а што није. Уоби-
чајено је да имамо колегије драмских педагога једном 
мјесечно, но почели смо се састајати сваки други тје-
дан, како бисмо прокоментирали како се тко сналази, 
дијелили искуства, анализирали, демонстрирали једни 
другима нове вјежбе и игре. Истраживали смо медиј, 
играли се с оквиром екрана, кадрирањем... 

Чини ми се да је велики проблем наших драмских пе‑
дагога мањак међусобне комуникације, што за по‑
следицу има да свако за себе развија методу рада у 
новонасталим околностима. Постоји ли у Хрватској 
мрежа едукатора или начин на који успевате да раз‑
мењујете искуства и заједнички побољшавате свој 
онлајн рад? 

“Тирена” постоји већ 23 године и од самог почет-
ка, између осталог, бави се и едукацијом људи који раде 
с дјецом и младима. Кроз наше је радионице и разне 
едукацијске програме прошао је велик број учитеља, 

професора, драмских педагога... Оно што смо ми на-
правили за вријеме пандемије као допринос јест видео 
серијал “Машта је супермоћ”. Три пута тједно објављи-
вали смо видео уратке с креативним казалишним за-
дацима како бисмо дјеци и родитељима олакшали бо-
равак код куће, али и да би учитељима асистирали у 
online настави, а драмским педагозима у online сато-
вима. Цијели видео серијал бесплатно је доступан на 
нашој веб страници и свим друштвеним мрежама. По-
кренута је Фејсбук група “Драмски одгој на даљину” у 
којој су драмски педагози из Хрватске једни другима 
дијелили савјете те искуства што су и како радили. Али 
у ствари је мали број драмских студија имао контину-
иране и цјеловите сатове тијеком пандемије. Редовно 
смо измјењивали искуства с драмским студијом Ис-
тарског народног казалишта у Пули. 

Да ли ћете због искуства стеченог у онлајн околно‑
стима променити методе рада или увести неке про‑
мене у своје едукације када се мере укину и ради‑
онице врате у простор?

Размишљамо о томе, јер сада имамо на Zoom 
драмској дјевојчицу из Сплита, која се изврсно укло-
пила. У овој школској години циљ нам је преживјети 
пандемију са што мање менталних и физичких посље-
дица и одржавати Zoom драмску и даље занимљивом 
и динамичном да заједно с полазницима пребродимо 
период до повратка раду уживо. У слиједећој школској 
години направит ћемо пилот програм – Zoom драмску 
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за тинејџере на нивоу Хрватске. То може бити атрак-
тивно за дјецу из мањих средина у којима нема кул-
турних садржаја, а може бити и добар полигон за скла-
пање пријатељстава.

Из разговора са едукаторима из Србије закључила 
сам да су радионице корисније и ефикасније када се 
полазници старији. Театар “Тирена” има полазнике 
од предшколског до студентског узраста. Да ли при‑
мећујете тешкоће и у раду са млађим полазницима 
којима генерално пажња лакше одлута и постоји ли 
начин да се то превазиђе?

У “Тирени” постоји 20 драмских група, од пред-
школске до студентске. И сваки узраст има своје иза-

зове. Предшколцима је тешко задржати пажњу, зато је 
нужно често мијењање активности. Нижи разреди ос-
новне школе прилично добро функционирају, али кон-
центрација такођер зна бити проблем. Као, уосталом, 
и уживо. Виши разреди основне школе можда најбоље 
функционирају. Наш је дојам да су средњошколци и 
студенти најтеже поднијели пандемију. Оно што смо 
примијетили јест и велика разлика у концентрацији у 
односу на прошлу школску годину кад смо некад зна-
ли и скраћивати сатове јер им је након сат и пол било 
доста. Ове године су пуно дисциплиниранији, навикли 
су се на рад online. С једне стране то нам олакшава по-
сао, с друге нас је растужило јер су се дјеца навикла на 
то да нам се живот преселио на екране.

Скриншот видеоклипа Казалишни шалабахтер
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Током јуна и јула организовали сте 16. Казалишни 
камп, намењен креативном и естетском развоју де‑
це и младих и едукацији особа које раде са децом и 
младима. Током кампа организовали сте различите 
радионице и готово све су се одвијале онлајн. Чак и 
радионица сценског покрета. Који су били изазови, а 
који резултати тако осмишљеног Казалишног кампа?

Радионица сценског покрета је одлично функцио-
нирала, водитељица Тихана Стрмечки је радионицу и 
конципирала тако да су се играли с кадрирањем, од 
почетка свјесни да је радионица на Zoomу. Мислим да 
је моја радионица драмског писања била чак и ефика-
снија него уживо, јер су сви полазници писали текстове 
на лаптопима и кад смо их читали, дијелили су екран 
тако да није било дешифрирања рукописа, фотокопи-
рања, него је све било брже и лакше. Будући да се Ка-
залишни камп одржава љети, радионице које су биле 
уживо одржавале су се на отвореном, у парковима. 
Нисмо имали већих проблема, осим што су људи већ 
били помало засићени online програмима. Предност је 
била што су у online радионицама могли судјеловати 
људи који не живе у Загребу, без додатних трошкова 
путовања и смјештаја. 

На сајту Театра “Тирена” најављен је Казалишни Ша-
лабахтер, онлајн публикација која служи као увод 
у позоришну уметност, приручник који ће деци, на‑
ставницима, позоришним педагозима, родитељима, 
објаснити позоришне појмове и тако им помоћи при 
гледању представе и у разговору након гледања. 
Које су предности и да ли има мана у чињеници да 
је приручник доступан само онлајн? И зашто сте се 
определили за ту опцију с обзиром на то да Театар 
“Тирена” има своју библиотеку, односно књиге и при‑
ручнике у штампаној форми?

Казалишни шалабахтер циљано је осмишљен као 
online публикација, односно веб страница како би био 
што доступнији. Од самог почетка промишљан је у online 
облику што је врло практично, јер је online публикацију 
могуће непрестано допуњавати и надограђивати. Већ 

имамо нове цјелине у припреми. Мислим да је дјеци и 
младима примамљивија веб страница него приручник 
у тисканом облику, а због online наставе учионице су 
знатно боље опремљене, тако да учитељи могу послати 
линк ученицима како би испунили Упитник, а затим 
све одговоре могу преузети у ексел таблици. Највећа 
посебност Шалабахтера је Упитник за анализу пред-
става, за којег мислимо да је велика помоћ у анализи 
казалишне представе. Шалабахтер је подијељен у три 
категорије – прије представе, у казалишту, и послије 
представе. У њему се бавимо казалишним бонтоном и 
казалишним занимањима.

Да ли ћете и након пандемије наставити онлајн рад 
драмског студија, онлајн стриминг представа за ос‑
новце или ипак видите онлајн рад као нужност за 
време короне и праксу коју ћете оставити иза себе 
након попуштања мера?

Online streaming представа ћемо наставити јер по-
стоје дијелови земље до којих нам се, због удаљености 
или малог броја ученика, нажалост, финанцијски не 
исплати путовати. Постоје мале подручне школе с ма-
лим бројем ученика, за које је опција online streaminga 
једина могућност, тако да ћемо је дефинитивно остави-
ти. Осим тога, учитељима је тако лакше организирати 
представу – не морају се координирати с осталим раз-
редима. Имали смо случај гдје нам се јавила учитељи-
ца из мале школе с отока Брача, која је организира-
ла online streaming за свој разред. Прочуо се глас и на 
крају је ту представу погледало неколико појединачних 
разреда из различитих школа на Брачу. Припремамо 
и видео радионице уз представе, за детаљнију прора-
ду тема које су упризорене у представама, које ћемо 
имати у понуди и након пандемије. 

Што се тиче драмског студија, једва чекамо повра-
так раду уживо, али времена се мијењају, отварају 
се нове могућности, идеја нам не недостаје, а online 
рад има ту предност да географска удаљеност није  
битна.



С Ц Е Н С К И  Д И З А Ј Н
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Пише > Сања Маљковић 

Театралност и синтетична слика 
као средство инсценације 
сећања

У овом тексту1), покушаћу да у позоришту препо-
знам одговарајућу форму и методе за инсценирање 
сећања, ослањајући се на квалитативне особине, 

као и просторне и временске карактеристике сећања. 
Истраживање ове теме проистекло је из личне потребе 
да успоставим конструктиван однос према будућности, 
а у историјским оквирима и специфичном контексту 
где то није нимало једноставно. Сећање је суштински 
део градње идентитета сваког појединца, па активно 
преиспитивање значаја претходног личног и колекти-
вног искуства постаје услов за успостављање констру-
ктивног односа према будућности. При томе подразу-
мевам да је колективно сећање интегрисано у лично. 
Важно је да нагласим да је процес сећања конструкција 
нове стварности сачињене од представа које су визу-

1) Текст је настао у оквиру докторског уметничког пројекта из области 
сценског дизајна који је под насловом “Улога сећања у изградњи 
идентитета” одбрањен на Факултету техничких наука Универзите-
та у Новом Саду 2019. 

елне, аудитивне, тактилне, олфакторне. Затим, да вре-
ме и простор сећања нису линеарни и да су одређени 
кључним моментима из прошлости, те да су у тренут-
ку сећања садржани све време и сав простор догађаја 
који реконструишемо, а који је могуће измењен карак-
теристикама других догађаја с којима га доводимо у 
везу, као и садашњим тренутком.

Због квалитативних особина сећања, као и услед 
самог начина и разлога за креирање сећања, основ ћу 
потражити у театралности као потенцијално адекват-
ном позоришном приступу и методу који ћу назвати 
субјективни. У наставку ћу покушати да објасним на 
шта мислим кад кажем теаtralnoст као приступ, све-
сна да је појам театралности схватан и широко (може 
да подразумева позоришни језик уопште), и на разне 
начине, а често и пежоративно. Као могући садржај 
театралности, а у функцији изражавања сећања као 
комплексног чулног материјала према којем имамо и 
емотиван и рационалан однос, истаћи ћу синтетичну 
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слику и покушати да је дефинишем. Субјективни ме-
тод ћу дефинисати инспирисана пре свега искуством 
Аријане Мнушкин (Ariane Mnouchkine), Јежија Гро-
товског (Jerzy Grotowsky) и Пине Бауш (Pina Bausch), 
а које се тиче постављања интимног искуства у позо-
ришни оквир, при чему не мислим на документарно 
позориште, већ на изражавање аутентичног људског 
стања у служби позоришне представе.

ТЕАТРАЛНОСТ

У раду “Отпор према театралности”, Марвин 
Карл сон (Marvin Carlson) исцрпно представља про-
мене схватања појма театралности, често схваћеног с 
негативном конотацијом, а које су, како он каже, ус-
ловљене пре свега појачаним укрштањем теоријских 
разматрања позоришта, последњих тридесетак година, 
са друштвеним наукама. Како су раније позоришни те-
оретичари тражили упориште у делима теоретичара 
књижевности или филозофа, тако се данас ослањају 
на радове аналитичара културе, као што су антропо-
лози, етнографи, психолози и социолози. Последица 
тога је да се као упориште за анализу позоришне умет-
ности узима однос позоришта и друштва, за разлику од 
пређашње ситуације, у којој је фокус био на феномено-
лошком истраживању ове уметности. Карлсон такође 
истиче да је појам театралности “редукован и сужен 
на радни/оперативни термин”, и да његово сужавање 
може бити доведено у везу с “релативним успехом 
термина ‘перформанс’, при чему су та два термина 
позиционирана као реторички супротни термини”.2)

Елизабет Бурнс (Elizabeth Burns), једна од кључних 
аутора који се према театралности односе пежоративно, 
у својој књизи Театралност (Theatricality) износи став 
да се театралност појављује кад одређено понашање 
које не делује природно или спонтано, већ је креирано 
по утврђеним обрасцима у циљу постизања одређених 

2) Марвин Карлсон, “Отпор према театралности”, Часопис ТкХ, бр. 5 
(2003): 5.

ефеката код својих посматрача. Овде се запажа опо-
зиција између “аутентичног” или “смисаоног” израза 
и “празних” ритуала театралности, која је општепри-
хваћена у социолошким текстовима. У тексту “Негатив-
на предрасуда о театралности” (Antitheatrical prejudice), 
Јон Бариш (Jonas Barish) објашњава такав негативан 
однос према театралности као модерну прераду врло 
старе критике позоришта, која се заснивала управо на 
томе да позориште омогућава празну репрезентацију 
која прети аутентичности правог сопства.

Доста аутора има и негативне асоцијације на 
те а трал ност, па тако Антонен Арто (Antonin Artaud) 
ну ди визију “есенцијалног” позоришта које ће одба-
цити замке театралности, а које он види у вербалним 
текстовима, нарацијама или рационалним ликовима. 
Сличан поглед имали су Клемент Гринберг (Clement 
Greenberg) и Михаел Фрид (Michael Fried), који су те-
атралност видели као штетну по “есенцију” уметности 
за којом су трагали. Карлсон истиче да је овај отпор 
био појачан доминацијом реализма у мејнстрим по-
зоришту. Ови погледи су знатно утицали на схватање 
театралности у теоријским текстовима касних 70-их 
и 80-их, који је повезују с традиционалним навикама 
које су штетне по истраживање, слободу и искреност 
у уметности.

У чланку “Изведба и театралност: демистифико-
ван субјект” (Performance and theatricality: the Subject 
Demystified) из 1982. године, Жозет Ферал (Josette Féral) 
нуди позитивније виђење појма театралности. Она ту 
дефинише театралност “као наративну, представљач-
ку структуру која уписује субјект у симболичко сред-
ствима ‘позоришних кодова’”,3) и такође “сугерише да 
театралност произлази из игре између две реалности: 
специфичних симболичних структура позоришног и 
реалности имагинарног које одликује изведбу”.4)

3) Ibid.

4) Ibid., стр. 6.
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Жан Алтер (Jean Alter) у својој Социосемиоти
чкој теорији театра (Sociosemiotic Theory of Theatre) 
го  во ри о две функције позоришта: “референтној”, која 
слу жи да би се комуницирао наратив или неки други 
дискурс, и “перформативној”, која служи да одуше-
ви и задовољи публику својим достигнућима. Алтер 
повезује театралност са умећем глумаца, музичара, 
циркусаната, које публика жели да види због њихових 
техничких вештина, а проширује овај појам и на поље 
сценографије, костима, режије, дизајна светла итд.

Сам Карлсон, као одговор на разна виђења пој-
ма театралности, износи став да “функција позоришта 
никад није била нуђење егзактног дупликата свакодне-
вног живота (како реализам предлаже), или бледе, дру-
горазредне, произвољне имитације живота (како Пла-
тон оптужује), која је не толико огледало колико ис-
траживање и слављење могућности”.5) Затим се позива 
на Жералда Елза (Gerald Else), који је “окарактерисао 
овај заокрет од Платона као прелаз са уметности као 
копирања на уметност креације”.6) На исти начин ову 
тему посматра и Мејерхољд, један од најзначајнијих 
поборника театралности, у својим списима о “услов-
ном позоришту”:

“Он (савремени глумац са почетка 20. века)7) не 
разуме магичну реч позоришта: игра, зато што имита-
тор никад не успева да се вине до импровизације која 
се ослања на бесконачно разноврсни сплет и смену тех-
ничких поступака које је пронашао још хистрион8).”9) 

Мејерхољд је своју професионалну каријеру пос-
ветио управо истраживању театралних начина за по-
стизање аутентичног, ауторског погледа на драмско 
дело. Објашњава да позориште мора бити подређено 

5) Ibid., стр. 7.

6) Ibid., стр. 8.

7) Примедба аутора.

8) Назив за глумца и плесача у пантомими у античком Риму.

9) Всеволод Емиљевич Мејерхољд, О позоришту (Београд: Нолит, 
1976), 116.

законима уметности, а не живота, и да чак и ако му 
је задатак да прикаже елементе правог живота, оно и 
даље поставља само “одломке”, наглашавајући такође 
да публика долази у позориште да гледа уметност, да 
очекује машту, игру, вештину. (“А дају јој или живот 
или његову ропску имитацију.”10)) Ово на другачији 
начин помиње и у свом опису разлике између две вр-
сте луткарског позоришта: оног у ком се жели да је 
лутка слична човеку са свим његовим свакодневним 
карактеристикама и особинама, и оног у ком “лутка 
неће да буде реплика човекова зато што је свет који 
она ствара – чудесни свет маште, човек кога она пред-
ставља – измишљени човек”.11) Душан Сабо (Dušan 
Szabo), потакнут размишљањима Мејерхољда и Јевре-
инова (Nikolai Eivreinov), каже да “театралност значи 
не градити сценску илузију на сличности са животом, 
скривајући позоришна средства”.12) Ово измештање 
из реалности јесте важна особина театралности – по-
зоришта као креирања нове реалности. 

У раду усвајам мишљење Жозет Ферал, према 
којој је театралност успостављање позоришне ствар-
ности, односно према којој се театралност “успоставља 
кроз поглед гледаоца, у ‘пукотини свакодневног прос-
тора’ које може бити резултат глумчевог заузимања 
свакодневице и претварања исте у позориште или 
резултат посматрачевог погледа на стварност који је 
претвара у позориште”.13) Ова се реалност ствара по-
зоришним средствима, неограниченим у својој разно-
ликости, где циљ аутора постаје представити истину 
на најпосебнији начин.

10) Ibid., стр. 116.

11) Ibid., стр. 117.

12) Душан Сабо, Језик позоришне режије (Нови Сад: Прометеј, 2009), 
31.

13) Josette Féral, Theatricality: The Specificity of Theatrical Language, 
Substance Vol. 31, No. 2/3, Issue 98/99 (2002): 96.
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СИНТЕТИЧНА СЛИКА 

Уколико продубимо тему театралности на “ау-
тобиографску” театралност, на успостављање “личне 
позоришне стварности” уз помоћ сећања, могуће је ус-
поставити и везу с “поетском сликом” Гастона Башла-
ра. Поетска слика има специфичну реалност, која се 
не доживљава као ствар, мисао или нешто слично, већ 
као укупност у временском и просторном контексту, у 
којој се огледа присуство душе и која “садржи у себи 
сву парадоксалност феномена маште”.14) Башлар по-
етску слику доводи у везу са сањалачком свешћу, коју 
представља као активно стање, између сна и сећања, 
у тесној вези са интимом аутора. 

Говорећи о гротески, као узорном позоришном 
моделу, Мејерхољд говори о њеном синтетичном ме-
тоду. “Гротеска без компромиса пренебрегава детаље 
и ствара (’у условној невероватности’) сву потпуност 
живота.”15) Исти принцип наглашава кад говори о сти-
лизацији, чиме не подразумева прецизну репродукцију 
одређене појаве или епохе, већ за овај процес везује 
идеју условности, уопштавања и симбола. “Стилизовати 
епоху или појаву значи свим изражајним средствима 
исказати унутарњу синтезу односне епохе или појаве, 
открити њене скривене карактерне црте.”16)

Описујући рад Пине Бауш, Ројд Клименхага (Royd 
Climenhaga) каже како њене слике нису само визуелне 
информације, већ обрасци искуства, начини постојања. 
Оне су посебне јер носе у себи веће теме и историју 
свог контекста. Функционишу на принципу метафо-
ре, која сажима наше властито искуство стварањем 
сажете верзије онога што осећамо у одређеним тре- 
нуцима.

У свим случајевима ради се о методу синтезе 
којим обухватамо укупност неке појаве, с тим да се 
појам “поетичне слике” односи на књижевност. Због 

14) Гастон Башлар, Поетика простора (Београд: Култура, 1969), 9.

15) Всеволод Емиљевич Мејерхољд, О позоришту, 122.

16) Ibid., стр. 60

тога бих уместо овог појма у сфери позоришта увела 
нови – синтетична слика. Дефинисала бих синтетич-
ну слику као позоришни начин инсценације одређене 
појаве, дефинисане временским и просторним окви-
ром, којом се обухвата њена укупност. Укупност прет-
поставља атмосферу, просторне и временске специ-
фичности, као и суштину појаве која је предмет ин-
сценације, а која се огледа у њеном драмском потен- 
цијалу.

Појам драмског дефинисан је у теорији позо-
ришта најбоље кроз поређење с наративним. “У драм-
ској уметности нема приче: у њој се искључиво нешто 
– догађа.”17) Укинут је приповедач, који посредује из-
међу догађаја и слушаоца, а када се посредник укине, 
правила се мењају. “Пред нама су непосредни ликови18) 
из чијег делања ми треба да схватимо неку ’причу’.”19) 
“Сваки (лик) је морао да делује и говори искључиво у 
своје име. Морали су да се сукобе, како би из тог суко-
ба произашло сазнање о извесној ’причи’.”20) Такође, 
резултат сукоба (сценског догађаја) треба да води ка 
“једном ширем судбинском контексту”21) и то “чини 
од драмског мишљења засебну, целовиту и јединствену 
уметничку врсту”.22) Из тога следи да “драмска радња 
за редитеља јесте: сукоб чији обрати воде неочекива-
ном коначном разрешењу, чиме сам догађај задобија 
известан судбински смисао”23) и резултат који се добија 
у реакцији публике је – очекивано или неочекивано 
изненађење. Синтетична слика није било која сцена, 
она је сцена сукоба, драмског догађаја, у којој тај до-
гађај задобија известан судбински смисао.

17) Душан Сабо, Језик позоришне режије, 35.

18) Можемо посматрати све сценске елементе који имају активну 
функцију као ликове.

19) Ibid., стр. 36.

20) Ibid., стр. 37.

21) Ibid., стр. 38.

22) Ibid., стр. 44.

23) Ibid., стр. 44.
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У конкретном случају поступка инсценирања 
нечијег сећања, ово би значило јасно изражавање 
унутрашње синтезе разумевања и доживљаја аутора 
тог сећања, које отвара веће теме и у посматрачу ствара 
очекивано или неочекивано изненађење. Овако схва-
ћена синтетична слика постаје средство за инсцени-
рање сећања, а театралност адекватан позоришни при- 
ступ.

СУБЈЕКТИВНИ МЕТОД КАО МЕТОД 
ИНСЦЕНАЦИЈЕ СЕЋАЊА 

Трагамо за оним што смо заборавили, 

а захваљујући чему бисмо могли да схватимо 
свет у ком живимо.24) 

Циљ метода је ухватити логику која долази и из 
ин ту и тивног, а не само из разума, да бисмо изразили 
људ ско стање у одређеном моменту, у овом случају 
– у тренутку сећања. Квалитативне особине сећања 
и однос личног сећања с контекстом и колективним 
сећањем чине овај поступак комплексним. Циљ није 
само “хватање” сећања већ и формирање односа пре-
ма њему, дакле нека врста активног и смисленог по-
гледа на тренутак који треба да нам буде значајан за 
будућност. Овај процес не може бити само рациона-
лан, подразумева одређено стање аутора и актера, 
које се може описати као стање игре и потпуног ула-
жења у тражени контекст/стање, што подразумева по-
ништавање ега и делимично рационалног приступа. 
Ра зличити поступци су могући у реализацији овог про- 
цеса.

Рад Јежија Гротовског, Аријане Мнушкин и Пине 
Бауш био је усмерен на постизање овог стања, а иако 
су им приступи и естетике различити, могуће је уста-
новити заједничке тачке. Сва три аутора траже про-
цеп у свакодневном, што јесте основа театралности. 

24) Royd Climenhaga, The Pina Bausch Sourcebook (New York: Routledge, 
2013), http://gen.lib.rus.ec/book/index.php?md5=1AC353C052E9F4
9955FFA25B966ABD27 (преузето 2. 4. 2019)

Позоришна реалност је, у овом контексту, поетично 
и комплексно искуство, и емотивно и рационално, и 
произлази из искуства креатора, те самим тим обух-
вата њихово сећање.

Пина Бауш у тај свет улази кроз унутрашњи свет 
извођача. Она тако ступа у поље универзалног, хва-
тањем, модификовањем и истицањем израза, идеја и 
осећања које сви препознајемо, те они тако постају по-
етски израз. Престају да буду израз наше свакодневице, 
већ изражавају наш интимни свет с којим сви можемо 
да успоставимо везу, јер смо га искусили.

Аријана Мнушкин, с друге стране, у процеп ула-
зи кроз дечју игру базирану на заједничкој креацији, 
користећи средства која припадају искључиво свету 
маште, али бавећи се озбиљним друштвеним темама 
и проблемима. Овај начин доприноси да се истакну, а 
у исто време и учине “блиским”, разне теме с којима 
није лако успоставити однос. Наведени метод пости-
же да публика лакше закорачи у свет према којем има 
дистанцу, и боље га осети и разуме.

Гротовски пак трага за есенцијом позоришта, о 
којој каже:

“И када једног лепог дана откријемо да се сушти-
на позоришта не налази ни у излагању догађаја, ни у 
расправљању неке претпоставке са публиком, нити у 
представљању живота како он изгледа споља; не чак 
ни у визији – већ да је позориште чин који се изврша-
ва овде и сада у бићима глумаца, пред другим људи-
ма; кад откријемо да је позоришна реалност тренутна 
и да она није илустрација живота, већ нешто што је са 
животом повезано једино по аналогији...”.25)

Заједничко за сва три аутора је да крећу од те-
лесног искуства глумца, управо због ограничења која 
поставља рацио, и глумцима и публици. Тело је, по ис-
куству ових аутора, поузданији сведок. Следећи, зајед-
нички корак јесте успостављање физичког односа са 
елементима који припадају “свету театралности”. Ови 

25) Јежи Гротовски, Ка сиромашном позоришту (Београд: Студио Lirica, 
2006), 98.
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елементи могу доћи из света искуства креатора, који 
тад ради на сопственом сећању, као што је случај у 
наведеним примерима које су посебно примењивали 
Гротовски или Баушова, или пак проналажењем личне 
везе са елементима који долазе споља, из текста или 
идеје на којој се ради, што је посебно истакнуто у слу-
чају Мнушкинове. Важно је истаћи и потенцијал ус-
постављања односа међу креаторима-извођачима, који 
тада заједнички стварају нову позоришну стварност, 
у којој долазе до заједничке истине, која тиме нужно 
престаје да буде само лична, већ обухвата универзал-
но (судбинско), што јесте циљ креирања синтетичне 
слике која комуницира с публиком.

О методима које су користили, а примењиви су 
на инценацију сећања, сазнајемо из интервјуа и пи-
сања самих аутора, као и из искуства њихових сарад-
ника у раду с њима и теоретичара који су анализирали 
њихов рад. Сви ти методи могу се обухватити називом 
субјективни метод, јер ауторски тим у овом поступку 
развија лични креативни процес у циљу унапређења 
способности извођача и/или стварања позоришног из-
раза. Гротовски у вези с тим каже: “Кључно је питање: 
какав је ваш процес? Јесте ли му верни или се борите 
против свог процеса? Процес је нешто попут судбине 
сваког од нас, властите судбине која се развија унутар 
времена (или се само одвија – и то је све)”.26)

ТРИ МЕТОДА

Три заједничка метода три позоришна аутора, 
која издвајам јер су важни као поступак у креирању 
синтетичне слике, јесу:

Омогућити спремност на ризик;
Бити “у”;
Стварати синтетичну слику.
Будући да су за субјективни метод неспутана ко-

муникација и креативан, слободан заједнички рад од 
пресудне важности, постићи спремност на ризик при-

26) Јежи Гротовски, “Перформер”, Театрон бр. 146–147 (2009): 17.

премни је корак који омогућава учесницима процеса да 
оставе иза себе своју свакодневицу и успоставе међу-
собно ову врсту односа. Аријана Мнушкин почетну 
фазу свог рада назива “укрцавање”, поредећи прибли-
жавање позоришту без јасног одредишта с путовањем, 
на којем постоји опасност да се изгуби пут, падне са 
ивице, да се не уме управљати, да се ништа не пронађе 
итд. Спремност на ризик је предуслов за упуштање у 
ову авантуру. Гротовски је наглашавао важност инте-
ракције целог бића са “овде и сада”, што подразуме-
ва одбијање утрнулости и сигурности, у корист ризи-
ка и непосредности. Баушова истиче да је важно да се 
у процесу слуша (гледа) и да се буде отворен заново.

Методи за омогућавање услова за спремност на 
ризик подразумевају активности које се тичу припре-
ме услова за рад, одабир тима, као и психофизичке 
припреме, што је све важно да би се ушло у процес 
изградње синтетичне слике.

Како је циљ рада креирање синтетичне слике, која 
представља процеп у реалности (што је основа театрал-
ности), корак ка томе је стварање услова за измештање 
из свакодневице у стање које дозвољава градњу прави-
ла, елемената и односа унутар те нове реалности. Три 
аутора су овом циљу прилазила на различите начине, 
али с једним заједничким садржаоцем – ослањали су 
се на телесно памћење.

Гротовски је развио многе технике како би по-
могао глумцу, а које су даље развијали његови следбе-
ници. Настале су пре свега око идеје да је суштина у 
реаговању на стимулансе, те да је потребно отклони-
ти физичке и психичке препреке у том процесу, као и 
подстакнути процес самооткривања, који води ка инди-
видуалности. С друге стране, Аријана Мнушкин посма-
тра то “бити у” из другог угла – бити групно, заједно 
у другој, позоришној, стварности. Баушова за циљ по-
ставља креирање непосредног присуства извођача које 
директно комуницира с публиком, а не реинтерпретира 
идеју. Успостављање пажње која произлази из односа, 
постаје приватан чин који треба да искључи чињеницу 
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да су посматрани. Поступак се предузима ради ства-
рања услова за потпуно заједничко улажење у процеп 
реалности, чиме се везе са свакодневицом прекидају.

Креативни процеси ових аутора, који као исход 
могу имати синтетичну слику, разликују се у естет-
ском и тематском оквиру, а заједнички су им: лични 
приступ и ослањање на телесно искуство. 

Баушова се ослања на стварна искуства људи док 
се креира догађај. У раду с њиховим сећањем креирају 
се синтетичне слике, театралне, које долазе из сфере 
позоришта, плеса, физичког театра, визуелних умет-
ности. Аријана Мнушкин сматра да рад са глумцем 
треба да има за циљ потрагу за театралношћу – мета-
форичким и поетичним изражавањем искуства. Да би 
се ушло у овај свет, вођа процеса показује слике које 
могу инспирисати машту, или поставља сцену тако што 
описује ситуацију поетично. Важно је да се врло пре-
цизно опише атмосфера и поставка: простор, време, 
појава ликова, гестови и акције, како би сви глумци 
могли да добијају јасне информације о свету који по-
чињу заједнички да креирају на сцени.27) Важан еле-
мент у креативном процесу Мнушкинове је маска. Она 
сматра да маска не сакрива глумца, већ да открива, 
попут лупе за душу. 

У вежбама које описује Томас Ричардс (Thomas 
Richards) у књизи Рад са Гротовским на физичким 
радњама, први корак је рад на индивидуалној струк-
тури, а циљ рада на овом задатку било је разумевање 

27) Једна од вежби које Мушкинова користи како би инспирисала ову 
врсту креације јесте “Оживљавање слика”. Наиме, тражи од глума-
ца да понесу слику у којој виде више слојева значења (из новина, 
фотографију, разгледницу и сл.), а затим да је поставе као сцену. 
Кроз рад се истражују разни слојеви значења, и експериментише 
на квалитету гестова и сл. Друга вежба која помаже при креацији 
јесте “Замрзавање”. Глумци су поређани у кругу, а 3–5 њих је у 
центру. Неко из круга узима бубањ и прави ритам, док они унутар 
њега изводе снажне покрете. Кад звук престане, глумци се замрзну 
без обзира на чудну позу. Затим глумци из круга дају називе сли-
кама које формирају замрзнути глумци и интервенишу тако што 
коригују слике тако да се тачније уклопе у називе. Ова вежба се 
може развијати тако што се креирају три слике које су међусобно 
повезане, и причају причу, којој се сад даје нов назив.

Из представе Пина Бауш је мит, Фото: Ги Делаје
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и савладавање начина за једноставно креирање, за ис-
крено физичко понашање. Даље се поставља тема исти-
не, или шта је оријентациона тачка, коју глумац мора 
јасно да одабере и свој рад да усмери у односу на њу. 
“Оријентациона тачка треба да му буде сасвим јасна, 
да буде резултат његових природних убеђења, прет-
ходних посматрања и животних искустава.”28) Једном 
кад се индивидуална структура одреди, то јест дође до 
првог предлога који функционише, глумац треба да 
ради даље, да га продубљује, односно “да елиминише 
оно што није неопходно и да предложак реконструи-
ше на сажетији начин”.29) То понекад подразумева и 
досадан процес поновног пролажења кроз “беживотне 
делове”, решавање техничких проблема, избацивање 
непотребних радњи итд. Ово се базира на резању и 
поновном повезивању фрагмената. Процес личи на 
филмску монтажу.

Гротовски од глумца очекује да овоме приступи 
редитељски, свестан свих елемената које изражава, се-
бе и свог односа према њима. “Погледаш песму и упи-
таш се: Где је ова првобитна бајалица? У којим речима? 
Можда су те речи већ нестале? (...) Али, ако си у стању 
да идеш с том песмом ка зачетку, то више није твоја 
баба која пева, већ неко из твоје лозе, из твоје земље, 
из твог села, из самог певања уписан је простор. Дру-
гачије се пева на планини и у равници. (..) Најзад ћеш 
открити да долазиш однекуд. Како каже једна францу-
ска изрека: ‘Tu es le fils de quelqu’un’ (Ти си нечији син). 
Ниси скитница, однекуд долазиш, из неке земље, из 
неког места, из неког предела.”30) Другим речима, ти 
си неко ко има свест о сопственом идентитету.

28) Јежи Гротовски, Ка сиромашном позоришту, 217.

29) Томас Ричардс, Мој рад са Гротовским на физичким радњама (Бе-
оград; Clio, 2007), 54.

30) Ibid., стр. 56.

ЗАКЉУЧАК

Након приказа могућих начина за инсценирање 
сећања, подвукла бих и важност овог поступка, у кон-
тексту у којем данас стварамо.

Наша потрага за смислом је истовремено и по-
такнута и фрустрирана нашом неспособношћу да про-
изведемо смисао.31)

Инсценирати и јавно приказати сећање, подразу-
мева одлуку и одговорност, пре свега према друштву, 
које је том сећању сведок. Оно може, и треба да буде, 
важан аспект развоја и опоравка, када је реч о трау-
мама из прошлости, и друштва и појединца. Оно мо-
же, и треба да буде покретач дијалога, где се не деле 
само мисли, већ и танани доживљаји, уграђени у наш 
идентитет који се тим чином може преиспитивати и 
развијати. 

Због тога сматрам уметничке пројекте који се ба-
ве сећањем важним управо у друштвено-политичким 
оквирима Србије (и земаља бивше Југославије) које 
карактерише прекрајање историје, конфликти, про-
мене система, разочарења итд., због чега људи немају 
капацитет да разумеју прошлост, ни да, последично, 
гледају са надом ка будућности.

Овакви уметнички пројекти могу играти важну 
улогу у процесу разумевања, које, попут самог сећања, 
не може бити “коначно”, а може нас довести у активно 
стање преиспитивања идентитета, са којим се отвара 
могућност да будемо отворени за друге (и другачије) 
и будућност.

31) Хана Арент, “Разумевање и политика”, Пешчаник, http://pescanik.
net/razumevanje-i-politika (преузето 12. 12. 2017) 
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Приредила > Исидора Поповић
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У трећем, за сада последњем тексту о позоришним 
легатима који се налазе у Библиотеци Матице 
српске, рећи ћемо нешто и о вероватно најбо-

гатијој театролошкој збирци на просторима бивше 
Југославије, Библиотеци Стеријиног позорја, која се у 
Библиотеци Матице српске чува као целина од 1994. 
године. Иначе, све публикације које чине корпус од 60 
личних библиотека и библиотечких целина у БМС, об-
рађене су и подаци о њима су доступни путем јавног 
електронског (online) каталога Библиотеке (COBISS) на 
адреси www.bms.rs. Тако се и библиотека Стеријиног 
позорја, која броји преко 10.000 наслова (у 13.150 то-
мова), може претраживати и прегледати – довољно је 
у прозору за претраживање (треба изабрати “команд-
но претраживање”) унети сг=лСП\* (сг – скраћеница 
за сигнатуру, л – локација, СП – сигнатура библиотеке 
Стеријиног позорја) за књиге, а за претраживање пе-
риодичних публикација сг=лСПП*.1) На овај начин у 

1) Све књиге у Библиотеци Стеријиног позорја означене су сигна-
туром СП/формат/нумерус куренс, а периодичне публикације 
СПП/формат/нумерус куренс.

програму за претраживање доступно је 9534 наслова 
књига и 599 наслова часописа.

Стеријино позорје поклонило је Библиотеци Ма-
тице српске 1994. године своју Библиотеку, како стоји 
у уговору, од “око 13.000 публикација, а попуњаваће 
се и убудуће литературом која се прибави поклонима, 
разменом и публикацијама које се излажу на излож-
бама у оквиру Стеријиног позорја.”2) 

Са библиотеком, у БМС је из Позорја прешла и 
библиотекарка Нада Роквић3), која је следећих година 
радила на уносу ове збирке у електронски каталог, на 
њеном сређивању, сигнирању, инвентарисању и обра-
ди. Осим већине публикација које су преузете 1994, 
ова библиотека наставља да расте и попуњава се све 
до 2006. публикацијама које Стеријино позорје добија 

2) Уговор о поклону од 7. 2. 1994. (члан 2.). Потписници уговора су 
Милета Радовановић, директор Стеријиног позорја и Миро Вукса-
новић, управник Библиотеке Матице српске.

3) Нада Роквић (Пивац) је у Стеријином позорју радила као библи-
отекар-документариста (1981–1994), а у БМС као библиотекар до 
одласка у пензију 2009. године.

Пише > Радивој Додеровић 

Позоришни легати у Библиотеци Матице српске (3)

Библиотека Стеријиног позорја у 
Библиотеци Матице српске
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за своју тријеналну изложбу. Овде можемо споменути 
и поклон др Душана Попова, новосадског новинара и 
публицисте, дугогодишњег секретара Матице српске 
и аутора Енциклопедије Новог Сада, који је од 1968. до 
1971. био генерални секретар Стеријиног позорја. Ма-
да је Душан Попов оставио своју личну библиотеку са 
преко 1500 публикација БМС, инсистирао је да се збир-
ка Стеријиног позорја допуни и комплетира његовим 
поклоном од 16 Каталога Југословенских позоришних 
игара из периода 1960–1989. који су у њој недостајали.

Од оснивања 1956. године, Стеријино позорје 
развија и Центар за позоришну документацију у чијем 
оквиру је до 1994. била и библиотека. Првих десетак 
година библиотека је попуњавана пре свега домаћим 
књигама и периодиком, добијеним путем поклона и 
размене позоријанских издања. Ова библиотека почиње 
да расте оснивањем Међународног тријенала позори-
шне књиге и периодике, који је први пут одржан 1967. 
Већина издавача, скоро по правилу, изложене књиге и 
периодику бесплатно уступа Библиотеци Стеријиног 
позорја.4) Поводом 25 година од оснивања Стеријиног 
позорја наводи се да “Библиотека Стеријиног позорја 
има преко 4500 свезака књига и 656 годишта периоди-
ке, на језицима југословенских народа и народности, на 
свим светским, па и језицима бројно мањих народа.”5)

У уобичајеном годишњем извештају о раду По-
зорја, који се сваке године објављује у фестивалском 
каталогу, у каталогу 39. Стеријиног позорја, 1994. у из-
вештају за претходну, 1993. годину дати су и подаци 
о раду Библиотеке Стеријиног позорја: “Фонд библи-
отеке у току 1993. године допуњен је са 38 нових на-
слова домаће књиге које су добијене путем поклона и 
размене. (...) Фонд библиотеке на крају 1993. године 
садржи 8358 књига (2746 домаће и 5612 стране) и 1836 
годишта периодике (1289 домаће и 547 стране).”6) Ово 
је био последњи кратки опис стања библиотеке пре ње-
ног пресељења у БМС. Већ следеће године у каталогу 
40. фестивала, на самом крају извештаја “Стеријино 
позорје у 1994. години” у тексту о Библиотеци стоји: 
“Стеријино позорје је успело да формира библиотеку 
позоришне књиге и периодике од изузетне вредности. 
Захваљујући међународним изложбама позори шне књи-
ге и периодике, које Позорје организује пуних триде-

4) Лука Дотлић, предговор у књизи 25 година Стеријиног позорја: 
1956–1981 / уредник Средоје Лалић. Нови Сад : Стеријино позорје, 
1981. (стр. 17)

5) Исто (стр. 18).

6) 39. Стеријино позорје, Нови Сад, 26. мај – 3. јун 1994. Нови Сад : 
Стеријино позорје, 1994. (стр. 60).
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сет година, библиотека је, уз домаћа, попуњавана из-
дањима са свих континената, јер су изложене књиге, 
по правилу, постајале власништво Позорја. Годинама 
је Позорје безуспешно покушавало да реши проблем 
смештаја и рада своје библиотеке. С обзиром да град-
ска власт, и поред више обећања и покушаја, није ус-
пела у претходним годинама да обезбеди адекватан 
про стор и материјална средства за опрему, решење је 
пронађено договором Позорја и Библиотеке Матице 

српске. По овом договору и потписаном споразуму, чија 
је реализација у току, Библиотека Стеријиног позорја 
прелази у Матицу српску, с тим што ће имати статус 
посебног одељења7) и задржати име (Библиотека Сте-
ријиног позорја), што је од значаја за њено даље кон-
тинуирано попуњавање домаћом, а поготово страном  
књигом.”8) 

*  *  *
Тријенале позоришне књиге и периодике покре-

нуто је 1967. под покровитељством Међународног по-
зоришног института (ITI), у организацији Стеријиног 
позорја и Удружења издавача и књижара Југославије, с 
циљем да представи публикације из позоришне теорије 
и праксе – естетике, историје и педагогије, сценогра-
фије и костимографије, драматургије, лексикографска 
издања, као и издања у области позоришне технике. 
Ова, у свету јединствена изложба позоришних публи-
кација, била је у издавачким круговима препознатљива 
по свом каталогу са “заштитним знаком” на корица-
ма, ликом из комедије дел арте, капетаном Спавенте-
ом (од 6. међународног тријенала, 1982). Замишљена 
је као стална институција у оквиру Стеријиног позорја 
која треба да прикупи и прикаже позоришне публика-
ције, књиге и часописе из свих крајева света и пружи, 
по могућности, што потпунији преглед и увид у све 
оно што је објављено као најзначајније и највредније у 
области позоришне литературе. Намера организатора 
Тријенала била је да изложба треба да послужи и као 
могућност за задовољавање професионалних потреба 
и културне радозналости веома широког круга заин-
тересованих – од позоришних теоретичара, практи-
чара и ентузијаста, до представника издавачких и по-
зоришних кућа, академија, института и институција, 

7) У Уговору не стоји “статус посебног одељења” већ “чуваће се као 
посебна библиотечка целина” што је у БМС и испоштовано (прим. 
аутора).

8) 40. Стеријино позорје, Нови Сад, 26. мај – 3. јун 1995. Нови Сад : 
Стеријино позорје, 1995. (стр. 55).
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библиотека и библиофила – па и за корисне сусрете 
и најразноврсније аранжмане позоришних радника, 
посебно писаца, уредника часописа, преводилаца и  
издавача.9) 

9) 1. međunarodni trijenale pozorišne knjige i periodike, Sterijino pozorje, 
Novi Sad, 4–15. V 1967. 

Награде на Тријеналу додељиване су у неколи-
ко категорија:

1. За систематско неговање позоришне култу-
ре (1967–1988); За систематско објављивање 
дела из свих области позоришне уметности 
(1988–),

2. За разноврсност позоришне издавачке делат-
ности (1967–1985); За значајна дела из области 
позоришног стваралаштва (1988–),

3. За изузетно значајна, капитална дела из било 
које области позоришног стваралаштва (1967–
1985); За најуспелију уметничку и техничку 
опрему књиге (1988–),

4. За најуспелију уметничку и техничку опрему 
књиге, адекватну њеном садржају (1967–1985); 
За целовито праћење свих области позориш-
них уметности у земљи и свету (периодика) 
(1988–). Осим у ове четири категорије, повре-
мено су додељиване и Специјална награда као 
и Специјална диплома.

Међу издавачима који су више пута награђивани 
на изложбама су Cambridge University Press (Сребрна 
плакета 1979, Златна плакета 1991, Бронзана плакета 
2003), CNRS Éditions Париз (Сребрна плакета 1988, 
Златна плакета 1979, 1985, 2000), Divadelní ústav Праг 
(Бронзана плакета 1979. и 2000, Специјална награда 
1997), Asociación de directores de escena de España (ADE) 
Мадрид (Специјална диплома 1997, Златна плакета 
2003), Gallimard Париз (Златна плакета 1967, Сребрна 
плакета 1970. и 1997), Einaudi editore, Торино (Златна 
плакета 1976. и 1982), Henschelverlag, Берлин (Златна 
плакета 1970. и 1973, Бронзана плакета 1970. и 1985), 
Eminescu, Букурешт (Сребрна плакета 1979. и 1982, 
Бронзана плакета 1985), Methuen, Лондон (Сребрна 
плакета 1985, Бронзана плакета 1982) ...

Како каже Катарина Ћирић Петровић у предго-
вору у каталогу последњег, 14. тријенала, “Каталози 
Међународног тријенала позоришне књиге и периоди-



> 138

ке, који су уз тројезичну презентацију наслова књиге, 
доносили и све битне библиографске податке о сва-
кој публикацији, као и краћи опис делатности изда-
вача-излагача, у периоду када је изложба покренута, 
а треба се подсетити да је то било време без интерне-
та (данас за многе тешко замисливо) – свакако су би-
ли важан информативни материјал за све позоришне 

практичаре и теоретичаре, а за издаваче – учеснике 
Тријенала, могло би се рећи да су индиректно имали 
и комерцијални значај”.10)

Последњи такмичарски међународни тријенале 
одржан је 2003. као тринаести по реду. У наредним 
годинама један број издавачких кућа се угасио, не-
мали број издавача, погођен рецесијом, престао је да 
објављује позоришну литературу због њене непрофи-
табилности или се трансформисао у веће издавачке 
групације и променио издавачки профил, а један број 
издавача приклонио се ефикасности савремених сред-
става маркетинга и информисања, првенствено елек-
тронским издањима на интернету. Опстанак изложбе 
доведен је у питање и она је због неконкурентности 
од 2006. престала да постоји. Четрнаесто, последње 
издање Тријенала, у години јубилеја – 50 година по-
стојања – Стеријино позорје посветило је позоришним 
институцијама (институти, музеји, удружења, часо-
писи) награђеним на тринаест претходних изложби 
(1967–2003), приказавши њихова најновија издања.11) 
Већину књига које су биле изложене на овој изложби, 
управа Стеријиног позорја поклонила је библиотеци 
Академије уметности у Новом Саду. Ове публикације 
нажалост данас нису доступне преко узајамне базе 
података Cobiss, али детаљне и исцрпне информације 
о њима можемо пронаћи у обимном каталогу од 142 
стране који су зналачки приредиле Катарина Ћирић 
Петровић и Душана Тодоровић.

*  *  *
Будући да је библиотека СП сачињена од одаб-

раних, репрезентативних дела домаће и стране позо-
ришне литературе коју су издавачи слали за тријеналну 
изложбу, публикације које су у њој сачуване сведоче о 
домаћој и иностраној позоришној продукцији у перио-

10) 14. međunarodni trijenale pozorišne knjige i periodike: 51. Sterijino 
pozorje, Novi Sad, 28. maj – 3. jun 2006. (str. 4).

11) 60 година Стеријиног позорја: (документарна грађа) / приредила 
Александра Коларић. Нови Сад: Стеријино позорје, 2015. (стр. 516).
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ду од четири деценије. Ако погледамо године издања, у 
библиотеци СП наћи ћемо само 419 књига објављених 
до краја 50-тих година прошлог века, односно издања 
која нису била део тријеналних изложби. Из 60-тих 
година12) XX века заступљено је 1820 књига, из 70-тих 

12) Прва тријенална изложба одржана је 1967. године. У пропози-
цијама прве изложбе стоји да издавачи могу послати публикације 

година 2016 књига, највише, 3183 књиге је из периода 
80-тих, док се тај број у кризним 90-тим преполовљава 
на 1606 књига. Свега 490 књига има годину издавања 
у новом миленијуму (после 2000).

У библиотеци СП, осим књига објављених у бившој 
Југославији налази се и 7661 књига из 42 земље. Највећи 
број, 1042 књиге су објављене у Немачкој, 625 у Руму-
нији, 621 у Чехословачкој до 1993. (овде треба додати 
и 210 књига објављених у Чешкој и 62 књиге објављене 
у Словачкој). Бивши Совјетски Савез и данашња Русија 
заступљени су са 580 књига. Следи Велика Британија 
са 552 књиге, Мађарска са 517, Шпанија са 508, Грч-
ка са 478, Француска са 432, Пољска са 335, Италија 
са 323, САД са 240, Холандија са 225, Бугарска са 192 
и Швајцарска са 188 књига. Земље које су заступљене 
са мање од 100 књига су Финска, Канада, Куба, Тур-
ска, Белгија, Кипар, Кина, Мексико, Португал, Ирска, 
Аргентина, Шведска, Данска, Индија, Норвешка, Шри 
Ланка, Бразил, Египат, Јапан, Луксембург, Украјина, 
Замбија, Белорусија, Иран и Израел. У овом кратком 
прегледу пажњу ћемо обратити више на књиге објавље-
не у иностранству јер су домаћа издања која се могу 
наћи у библиотеци СП, позната и доступнија театар-
ским посленицима.

У наставку ћемо споменути и издвојити поје-
дине књиге, ауторе и теме, као примере, малог дела, 
онога што се може пронаћи у овој разноврсној и бо-
гатој збирци.

У библиотеци су подједнако заступљени драмски 
писци од антике до савременика као и књиге о њихо-
вим делима. Тако ћемо наћи да 357 књига има одре-
дницу Шекспир, 234 су Шекспирова дела на енглеском 
и у преводима на још 15 језика а 123 књиге су студије 
о Шекспиру и његовом делу. Молијер је заступљен са 
54 књиге на француском и у преводима на више језика 
као и са 26 студија о његовом делу. Брехт је заступљен 
са 57 књига на немачком и у преводима на друге језике 

објављене у периоду 1963–1967. 
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као и са 56 студија о његовом делу. Ту је и књига раз-
говора са Артуром Милером Conversations with Miller / 
Mel Gussow. – London : Nick Hern Books, 2002, тридесет 
књига Милерових драма као и студије о његовом делу.

Општа историја позоришта, историја позоришта 
у појединим земљама као и историја позоришних пра-
ваца заступљена је кроз многе књиге од којих можемо 

споменути неке од оних које су посвећене елизабе-
танској епохи Elizabethan stage conventions and modern 
interpreters / Alan C. Dessen. – Cambridge : Cambridge 
University Press, 1984; Das elisabethanische Zeitalter : 
mit 55 Abbildungen / Ulrich Suerbaum. – Stuttgart : Ph. 
Reclam jun., 1989; The Shakespearean stage : 1574–1642 / 
Andrew Gurr. – Cambridge : Cambridge University Press, 
1980; историји италијанског театра Il teatro italiano : dalle 
origini al Quattrocento / a cura di Emilio Faccioli. – Torino 
: Einaudi, 1975. (у 2 тома), руског театра Мнемозина 
: документы и факты из истории русского театра 
XX века : исторический альманах. [Вып. 1–3] / [сос-
тавление, общая редакция В. В. Иванов]. – Москва : 
ГИТИС, 1996, 2000, 2004. и Modernism to realism on the 
Soviet stage : Tairov, Vakhtangov, Oklopkov / Nick Worrall. 
– Cambridge : Cambridge University Press, 1989. 

Глумцу и уметности глуме посвећене су, између 
осталих, и књиге On actors and acting / Peter Thomson. 
– Exeter : University of Exeter Press, 2002; Theatrical 
presentation : performer, audience and act / Bernard 
Beckerman. – New York ; London : Routledge, 1990; 
Interpreting the theatrical past : essays in the historiography 
of performance / edited by Thomas Postlewait & Bruce 
A. McConachie. – Iowa City : University of Iowa Press, 
1989; IMPRO : improvisation and the theatre / Keith 
Johnstone ; with an introduction by Irving Wardle. – New 
York : Routledge, 1990; Von Craig bis Brecht : Studien zu 
Künstlertheorien in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts / 
Joachim Fiebach. – Berlin : Henschelverlag, 1975; Antonin 
Artaud : le théâtre et le retour aux sources : une approche 
anthropologique / Monique Borie. – [Paris] : Gallimard, 
[1989]. 

Редитељу и уметности режије посвећене су мно-
ге књиге домаћих аутора Мирослава Беловића, Мате 
Милошевића, Хуга Клајна, Боре Драшковића, Радо-
слава Лазића, Јосипа Лешића и Петра Марјановића, 
преко искустава великих руских редитеља Мејерхољ-
да, Станиславског, Ефроса и Товстоногова, до књига 
The director and the stage : from Naturalism to Grotowski / 
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Edward Braun. – London : 
Methuen, 1983; Мастерство режиссера. – Москва : Ги-
тис, 2002; Il cavallo cieco : dialoghi con Eugenio Barba e altri 
scritti / Iben Nagel Rasmussen. – Roma : Bulzoni, 2006; 
Re:direction : a theoretical and practical guide / edited by 
Rebecca Schneider and Gabrielle Cody. – London ; New 
York : Routledge, 2002.

Ту су и књиге и практични приручници које се 
баве сценографијом, да споменемо само неке: Stage 
management and theatrecraft : a stage manager‘s handbook 
/ by Hendric Baker. – 2nd ed. – London : J. Garnet Miller, 
1971; Space and the postmodern stage / edited by Irena 
Eynat-Confino and Eva Šormová. – Prague : Divadelní 
ústav, 2000; Současná česká scénografie = Contemporary 
Czech stage design / Marie Zdeňková. – Praha : Divadelní 
ústav, 2003; Тайна театрал‘ного пространства : лекции 
по сценографии / Йозеф Свобода. – Москва : Гитис, 
1999; Les écrans sur la scène : tentations et résistances de la 
scène face aux images / étuds et témoignages de Marcel-
li Antínez...[et al.]. – Lausanne : L‘age d‘Homme, 1998. 
Књиге које се баве историјом сценографије Искусство 
сценографии мирового театра : от истоков до начала XX 
века / В.И. Березкин. – Москва : Государственный ин-
ститут искусствознания, 1995; Советская сценография 
: 1917–1941 / В. И. Березкин. – Москва : Наука, 1990; 
Česka scénografie XX. století / Věra Ptáčková. – Praha : 
Odeon, 1982; L‘illusione alternativa : lo spazio scenico dal 
dopoguerra ad oggi / Franco Mancini. – Torino : Einaudi, 
1980; Esthétique générale du décor de théatre : de 1870 à 1914 
/ Denis Bablet. – Paris : Centre National de la Recherche 
Scientifique, 1965. (ово издање пронашли смо и у биб-
лиотеци проф. Станислава Бајића). Књиге и приручни-
ци посвећени осветљењу сцене: The staging handbook / 
Francis Reid. – London : A & C Black, 1978, 2001; The stage 
lighting handbook / Francis Reid. – London : Pitman, 1977; 
као и превод ове књиге на шпански Il Luminar l‘escena : 
experiències d‘un dissenyador d‘il Luminació / Francis Reid. 
– Barcelona : Institut del Teatre de la Diputació, 1999; 
The art of stage lighting / Frederick Bentham. – New York 
: Taplinger, 1970, 1976. Интересантна студија о упри-
зорењу позоришног текста и савременој сцени Theater 
at the margins : text and the poststructured stage / Erik 
MacDonald. – Ann Arbor : The University of Michigan 
Press, 1996. једна је многих занимљивих књига које се 
могу наћи у позоријанској библиотеци.
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Да наведемо и неколико наслова посвећених тео-
рији и пракси костимографије Costumes for the stage : a 
complete handbook for every kind of play / Sheila Jackson. – 
London : A & C Black, 1978, 2001; Stage costume techniques 
/ Joy Spanabel Emery. – Englewood Cliffs : Prentice-Hall, 
1981; Stage costume handbook / Berneice Prisk. – Westport 
: Greenwood Press, 1979. и историјским прегледима 
Costumes of everyday life : an illustrated history of working 

clothes from 900 to 1910 / Margot Lister. – London : Barrie 
& Jenkins, 1977; Costume : an illustrated survey from ancient 
times to the twentieth century / by Margot Lister. – London 
: Barrie & Jenkins, 1977; Очерки по истории костюма 
/ Н. М. Тарабукин. – Москва : ГИТИС, 1994.

У овој богатој библиотеци могу се наћи и књиге 
посвећене позоришној шминки и маски Stage makeup 
/ Richard Corson. – Englewood Cliffs : Prentice-Hall, 
1981, 1986; Le masque : du rite au théatre / études de O. 
Aslan. – Paris : CNRS, 1999. и сценском говору Voice 
and speech in the theatre / J. Clifford Turner. – London 
: Pitman, 1977; Clear speech : practical speech correction 
and voice improvement / Malcolm Morrison. – London : 
Pitman, 1979; Сценическая речь : учебник / [предисло-
вие и редакция И. П. Козлянинова, И. Ю. Промптова]. – 
Москва : ГИТИС, 1995; Sprecherziehung des Schauspielers 
: Grundlagen und Methoden / Egon Aderhold. – Berlin : 
Henschel, 1984. 

Луткарско позориште заступљено је са многим за-
нимљивим књигама: Magie loutky : skici z teorie loutkového 
divadla / Henryk Jurkowski. – Praha : Studio Ypsilon, 1997; 
Alte deutsche Puppenspiele : mit theatergeschichtlichen und 
literarischen Zeugnissen / herausgegeben von Klaus Günzel. 
– Berlin : Henschelverlag, 1970; Die Spiele der Puppe : 
Beiträge zur Kunst – und Sozialgeschichte des Figurentheaters 
im 19. und 20. Jahrhundert / herausgegeben von Manfred 
Wegner. – Köln : Prometh, 1989; Svět loutkového divadla 
/ [sborník statí uspořádal] František Sokol. – Praha : 
Albatros, 1987; Contemporary Hungarian Puppet Theatre 
/ authors László Halász ... [et al.]. – Budapest : Corvina, 
1978; Puppentheater in der Schweiz / Ursula Bissegger. – 
Zürich : L. Benz-Berger, 1978; Karagöz : Turkish shadow 
theatre : with an appendix on the history of Turkish puppet 
theatre / Metin And. – Istanbul : A Dost, 1979.

Енциклопедијска и лексикографска издања о ба-
летској и оперској уметности: Ballett A–Z / Eberhard 
Rebling. – Berlin : Henschelverlag Kunst und Gesellschaft, 
1984; Русский балет : энциклопедия. – Москва : Большая 
советская енциклопедия : Согласие, 1997; Oper der Welt / 
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Kurt Pahlen. – Zürich : SV International, 1987. Енцикло-
педија комедиографије Il comico. – Milano : Jaca Book, 
2002. Исцрпна десетотомна едиција Theatergeschichte 
Europas. Bd. 1–10 / Heinz Kindermann. – Salzburg : Otto 
Müller, 1957–1974. добила је Златну плакету на другом 
Тријеналу 1970. у категорији “Капитална дела из било 
које области позоришног стваралаштва”.

Овде можемо споменути и неколико занимљивих 
наслова из награђене едиције “Themes in drama” у из-
дању Cambridge University Press: Drama and the actor, 
1984; The theatrical space, 1987; Women in theatre, 1989; 
Drama and philosophy, 1990. Вредна је помена и обимна 
тротомна монографија истог издавача Modern drama 
in theory and practice / J. L. Styan (Vol. 1, Realism and 
naturalism; Vol. 2, Symbolism, surrealism and the absurd; 
Vol. 3, Expressionism and epic theatre), 1983–1985.

*  *  *
И на крају још мало статистичких поређења. Са 

уникатским фондом БМС библиотека Стеријиног по-
зорја преклапа СЕ у 1736 наслова књига (свега 254 
иностране и 1482 домаће књиге), односно, чак 7798 књи-
га у библиотеци Стеријиног позорја су једини примерци 
у БМС а многи од њих вероватно и у Србији. Библиоте-
ка Стеријиног позорја и библиотека Станислава Бајића 
преклапају се у 176 књига (141 домаћа публикација и 
35 иностраних), а са библиотеком Драгана Клаића у 
206 случајева (111 домаћих и 95 страних књига). Кад 
су у питању књиге, ове три библиотеке преклапају се 
само у 25 наслова, 23 домаће публикације и само две 
стране Phèdre : tragédie / Racine. – Paris : Larousse, 1965. 
и Britannicus : tragédie / Racine. – Paris : Larousse, 1965. 
могу се наћи у библиотекама Стеријиног позорја, Ста-
нислава Бајића и Драгана Клаића.

Од 599 наслова периодике који се налазе у библи-
отеци Стеријиног позорја 417 је објављено у иностран-
ству а 182 у Србији или у републикама бивше СФРЈ. 
БМС не поседује у свом уникатском фонду 410 наслова 
иностраних часописа (поседује свега 7 као и све домаће 
наслове). Међу овим часописима су и 34 који се могу 
наћи у библиотеци Драгана Клаића и 40 у библиоте-
ци Станислава Бајића. Свега 8 наслова периодике мо-
гу се наћи у све три збирке, 6 домаћих и два немачка 
часописа Theater heute и Theater der Zeit. 

Највећи број страних часописа у библиотеци 
Стеријиног позорја објављен је у Италији (64), Не-
мачкој (41), Чехословачкој (Чешкој и Словачкој) (41), 
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Мађарској (37), Француској (30), Холандији (20), Вели-
кој Британији (18), Румунији (17), САД (15), Пољској 
(14), Финској (13), бившем СССР и Русији (12), Шпа-
нији (11), Канади (10). Земље заступљене са мањим 
бројем наслова су Грчка, Швајцарска, Аустрија, Бел-
гија, Бугарска, Шведска, Аргентина, Куба, Данска, 
Аустралија, Турска, Украјина, Венецуела, Кина, Ко-
лумбија, Кипар, Исланд, Израел, Јапан, Јужна Кореја, 
Либан и Нови Зеланд. Већина ових часописа нису ком-
плетни али су информативни у погледу приказивања 

позоришног живота у појединим земљама а многи 
садрже и темате посвећене различитим аспектима  
позоришта.

*  *  *
Ова обимна и вредна библиотека пружа обиље 

материјала и информација како позоришним истори-
чарима и теоретичарима тако и онима који се прак-
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тично баве позориштем. Њен драгоцени фонд у обла-
стима југословенске и светске драмске књижевности, 
историје и теорије позоришта, на нашем и више стра-
них језика, данас броји укупно 13.150 томова, 9534 
наслова књига (у 10.555 томова) и 599 наслова (2595 
годишта) позоришне периодике, из целог света, и уз 
библиотеке Станислава Бајића и Драгана Клаића и 
позоришне публикације које се могу наћи у редовном 
фонду БМС омогућава неограничене могућности истра- 
живања.
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теци Матице српске”, у [Легати и библиотеке целине] : Библи-
онет 2016, уредници Татјана Брзуловић Станисављевић, Мир-
ко Демић, 120–164. Београд: Заједница матичних библиотека 
Србије; Крагујевац: Народна библиотека “Вук Караџић”, 2016.
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Име Свенке Савић није ми било познато ни као 
ученици Средње балетске школе, ни као члани-
ци Балета Народног позоришта у Београду дуги 

низ година. Први пут сусрећем се с њим и памтим га 
као активна чланица Председништва Удружења балет-
ских уметника Србије1) (УБУС). Трагајући по УБУС-овој 
архиви за неким материјалима, налазим га у тексту о 
Милици Јовановић (балерина, педагог, критичар и ис-

1) Удружење балетских уметника Србије основано je 1962. Чланство 
чине професионални играчи, кореографи, балетски педагози, кри-
тичари, историчари и теоретичари уметничке игре. Циљеви и за-
даци УБУС-а су унапређење професије, заштита интереса играча, 
као и презентација и афирмација балетске уметности. УБУС има 
статус репрезентативног удружења у култури који додељује Минис-
тарство културе и информисања РС, једино у области уметничке 
игре (класичан балет, савремена и народна игра). Пројекти које 
УБУС реализује су Фестивал кореографских минијатура, Годишње 
награде Удружења балетских уметника Србије, гала концерти, 
спомен обележја, издаваштво, продукције и гостовања Фестивала 
кореографских минијатура – награда Охрабрење, изложбе, вечери 
сећања на заслужне уметнике. Удружење се залаже за очување ли-
ка и дела заслужних балетских уметника и за афирмацију младих 
генерација играча, кореографа и критичара кроз програме које 
током године организује.

торичар уметничке игре, 1932–2007). Текст потписује 
Свенка Савић. Сећам се само да ми је колегиница, на 
питање – ко је то, одговрила кратко – Свенка je из Но-
вог Сада и пише о балету. У то доба сматрала сам да 
солидно познајем нашу културно-уметничку сцену и 
њена имена, односно жене које се балетском уметно-
шћу баве из различитих углова. Уколико ме сећање на 
вара, била је 2015. година.

Ова намерно изабрана уводна епизода намеће 
два значајна питања. Прво се односи на удаљеност и 
помањкање сарадње и размене једина два професио-
нална балетска ансамбла у нашој земљи, док се дру-
го тиче образовања балетских уметника о сопственој 
професији и њеној како ближој, тако и даљој историји. 

Раздаљина од непуних 100 километара између 
Београда и Новог Сада сматра се лако премостивом, а 
сарадња балетских уметника ова два града и две куће 
– Српског народног позоришта (СНП) и Народног по-
зоришта готово је невидљивља. Тек понека ретка госто-
вања солиста и кореографа и посете премијерама оне 
друге куће, у сопственој режији. Морам да напоме-

Пише > Ива Игњатовић 

Поводом осамдесетог рођендана проф. др Свенке Савић,  
проф. емеритус, балерине, лингвисткиње, феминисткиње

Свенкa Савић кроз игру,  
реч и критику
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нем сарадњу Удружења балетских уметника Србије са 
СНП-ом, организацију одласка на балетске премије-
ре у Нови Сад, позивање представника ове куће у жи-
рије УБУС-ових годишњих награда (Димитрије Пар-
лић, Наташа Бошковић, Смиљана Мандукић), затим у 
жири Фестивала кореографских минијатура2), као и 
гостовања представа Форума за нови плес3), у окви-
ру поменутог фестивала. Ту је и повремена размена 
информација са председницом Удружења балетских 
уметника Војводине, Габријелом Теглаши. Новосад-
ски уметници нису скрајнути приликом додељивања 
УБУС-ових награда (награда за животно дело – Ержебет 

2) Фестивал кореографских минијатура (ФКМ), одржава се од 1997. 
у организацији Удружења балетских уметника Србије. Главни 
програм фестивала је интернационално такмичење кореографа и 
њихових премијерно изведених кореографија, у трајању до десет 
минута. Такмичарски програм фестивала одржава се у Народном 
позоришту у Београду, док се представе ревијалног програма иг-
рају и на другим сценама београдских позоришта. Фестивал пружа 
увид у токове и тенденције савремене игре данас. На посебан зна-
чај овог Фестивала, када је у питању развој уметничке игре у на-
шој земљи, указује и чињеница да је од самог оснивања, Фестивал 
пружао јединствену прилику великом броју младих кореографа да 
у живом наступу, пред публиком, промовишу свој кореографски 
израз, идеје и начин рада. Многим такмичарима, Фестивал је от-
ворио и могућност да крену у даљи самостални кореографски рад 
у оквиру позоришта или алтернативних трупа. Фестивал додељује 
јединствену награду Охрабрење такмичару из Србије. Награђени 
добија средства и подршку за реализацију целовечерње представе 
која премијерно бива изведена у оквиру ревијалног програма на-
редног ФКМ-а, а након тога и на другим плесним сценама у гра-
довима Србије. ФКМ подржавају Министарсво културе и инфор-
мисања РС, као и Секретаријат за културу Града Београда.

3) Форум за нови плес (2002–2016) био је пројекат подржан од стра-
не Српског народног позоришта у Новом Саду, који је играчима 
омогућавао простор истраживања и рада на савременом плесном 
и позоришном стваралаштву. Пројекат су чиниле едукативне ра-
дионице, вечери савременог плеса и представе које су изводили 
чланови СНП-а, али и актери независне плесне сцене. Иниција-
тори пројекта, уз Оливеру Црњански, били су Ендју Питер Грин-
вуд (Andrew Peter Greenwood), Јасна Ковачић, Ивана Инђин и 
Бранко Поповић, уз велику подршку Александра Милосављевића 
(уметнички директор, директор драме и управник СНП-а у пе-
риоду 2003–2016). Представе Форума за нови плес вишеструко су 
награђиване, а запажена су и бројна гостовања на регионалнм и 
интернационалним фестивалима. 

Марјаш, Вера Феле, Свенка Савић, награда Димитрије 
Парлић ансамблу Балета Српског народног позоришта 
у представи Језик зидова за изузетну уметничко-тех-
ничку интерпретацију, награда Наташа Бошковић – 
Ани Ђурић, Андреју Колчерију, Специјална награда 
за иновативни приступ у савременом плесном театру 
представи Балерине, Форум за нови плес СНП). И даље 
није реткост да се новосадски ђаци запосле у београд-
ском ансамблу и обрнуто.

Чини ми се, иако то не могу искуствено да тврдим, 
већ само на основу прочитаног, да се у некадашњој ве-
ликој земљи – Југославији, много више путовало, по-
сећивало, размењивало. Заправо да је постојало мно-
го веће интересовање да се виде премијере, кореогра-
фије, нови солисти, да се о томе писало од Вардара па 
до Триглава, у сваком балетском центру – у Љубљани 
о београдској премијери, у Београду о загребачкој, 
сарајевској... да су истакнути балетски играчи имали 
статусе звезда, чак и модних икона, па су њихова лица 
красила насловне стране штампе, о њима се писало, 
снимане су ТВ емисје.

О знањима стеченим у школи не бих да судим, 
само се надам да нове генерације знају ко су били Јо-
ванка Бјегојевић, Душка Сифниос, Милорад Мишко-
вић, наши играчи са запаженим интернационалним 
каријерама, да су чули за балерину с најлепшим но-
гама, Новосађанку Ерику Марјаш, да знају да је Ми-
лица Јовановић годинама писала о балету, као и ње-
на имењакиња Зајцев. Да им неће, као мени, промаћи 
име Свенке Савић.

Недуго од епизоде са брошуром о Милици Јова-
новић, указала ми се прилика да упознам професорку 
Савић. За наше познанство заслужна је др Вера Обра-
довић Љубинковић, професорка Факултета уметности 
у Приштини, кореографкиња и критичарка уметничке 
игре. Пред сусрет са Свенком Савић задрхтала сам над 
њеном биографијом и с тремом јој се обратила. Упозна-
вши је дивљење остаје, трема се смањује. Професорка 
је својим ведрим духом разбија. Њену величину, њена 
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знања и ауторитет идеално допуњују шарм и смисао 
за хумор. Наши даљи сусрети и сарадње везани су пре 
свега за писану реч о уметничкој игри. 

Први сусрет: Фестивал кореографских минија-
тура, који је примарно, интернационално такмичење 
кореографа, организује и семинар Критичке праксе у 
области уметничке игре. У оквиру семинара, осим пре-
давања, дискусија, радионица, одржавају се и промо-
ције књига о уметничкој игри. Те, 2017. године, била 

је промоција издања Кореодрама у Србији у 20. и 21. 
веку: родна перспектива (Завод за равноправност по-
лова, Нови Сад 2016), ауторке Вере Обрадовић Љу-
бинковић. Међу говорницима на промоцији била је и 
проф. емеритус др Свенка Савић, рецензенткиња из-
дања. Менторка Вере Обрадовић на докторским сту-
дијама, професорски одговорно припремила се за до-
лазак. Полазницима семинара поделили смо вредне 
материјале које нам је послала – текстове Како напи-

Свенка Савић
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сати критику балетске представе и Како сам постала 
критичарка из књиге Поглед у назад – Свенка Савић о 
игри и балету. Тада још нисам знала да је то дељење 
материјала стандардан гест професорке Савић. Свака-
ко веома користан, учинковит и ефектан. Све смо се 
договориле мејловима, стигла је из Новог Сада право 
у Музеј Народног позоришта. Свенка Савић се по мом 
мишљењу издвојила од осталих говорника на промо-
цији, такође врсних имена, величина и ауторитета – 

Светозар Рапајић, проф. емеритус Универзитета умет-
ности у Београду, Факултет драмских уметности, ре-
цензент књиге, Анита Панић, документаристкиња, ТВ 
ауторка и списатељица, мр Андријана Виденовић, ред. 
проф. Факултета уметности у Косовској Митровици и 
глумица и ауторка мр Вера Обрадовић Љубинковић. 

Свенку Савић издвојила је њена врцава енергија. 
Одбила је микрофон, устала са столице и кроз духови-
те приче приближила нам оно за шта се целим својим 
бићем залаже – афирмацију жена, те родну равноп-
равност у језику, не одступајући од теме игре која нас 
је овде спојила. 

Чим се семинар завршио, наставила се наша пре-
писка. Размена информација о играчима, обиље њених 
идеја, осећала сам да ме полако увлачи у свој свет, даје 
ми подстрек да пишем о игри. Откривала сам и спозна-
вала нијансе њеног стваралачког и научног бића. Сасвим 
логично и чини ми се истовремено, Вери Обрадовић и 
мени родила се идеја да управо Свенку Савић предло-
жимо за награду за животно дело Удружења балетских 
уметника Србије. Председништво УБУС-а, које доноси 
крајњу одлуку о овој награди, једногласно се сложило, 
те смо имали прилику да још једном угостимо Свенку 
на додели награде у Београду. И овом приликом оста-
вила је исти утисак – врцава, духовита, а из њених речи 
избија суштина – живота, игре, језика. У образложењу 
награде, уз кратке биографске податке, стоји речени-
ца – Сматрамо да је дело професорке Свенке Савић од 
изузетног значаја и јединствено по томе што је, како 
у домену уметности тако и у домену науке, једнако ак-
тивна и плодна стваратељка.

Након овог признања уследио је позив који је 
професорка Савић прихватила, да напише посланицу 
Удружења балетских уметника Србије за Светски дан 
игре, 29. април 2018. Посланица гласи:

• Игра је данас доминантни облик комуникације, 
надилази језичке, националне и политичке гра-
нице...
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• Игра је као светлост, неопходна свима за успе-
шан раст и за производњу новог...

• Игра је чист ваздух који нам толико недостаје 
на планети. 

• Зато игром можемо сачувати планету од на-
трунки ђубрета, јер играти светлост је играти 
живот.

• Наше тело је инструмент игре, а оно је и ин-
струмент за очување природе, јер је тело игра-
ча истовремено и тело планете. То смо ми!

• Ако је наше тело, тело играча, не само део при-
роде него и природа сама, онда не дозволимо 
да тело трпи насиље, да трпи модрице па ни 
природа да постаје модричава.

• Када сачувамо игру и тело, сачували смо при-
роду и планету. Играјући стварамо нови свет 
који опет предајемо на чување.

• (О)чувати игру значи чувати тело, чувати при-
роду, чувати будућност, на то смо сви позвани.

• Играјмо сви!

Удружење балетских уметника Србије издало је 
публикацију у којој су обједињени сви добитници на-
граде за животно дело, као и награде Димитрије Пар-
лић у циљу обележавања двадесет година постојања 
ових УБУС-ових признања. Том приликом припрема-
ла сам текстове о добитницима. Мој отац Срба Игња-
товић, и сам писац, као и увек, био је први који је чи-
тао и редиговао моје радове – биографије награђених. 
Над Свенкином је застао изненађен, речима – никада 
нисам видео оваку биографију!

Низале су се наше сарадње и сусрети поводом 
промоције књига Свенке Савић поново на Фестивалу 
кореографских минијатура. Представили смо моногра-
фију Ерика (Футура публикације и Удружење Женске 
студије и истраживања, Нови Сад 2018) о примабале-
рини Ерики Марјаш, звезди новосадске сцене, затим 
издање Жарко Миленковић и Мирјана Матић: прилог 
историји балета Српског народног позоришта у Новом 

Саду (Футура публикације и Удружење Женске сту-
дије и истраживања, Нови Сад 2019) о знаменитом 
пару који је оставио траг и допринос како у Српском 
народном позоришту, тако и у Балетској школи у Но-
вом Саду. Обе књиге писане су систематично и пре-
познатљивим стилом С. Савић. Њој ништа не проми-
че. Књиге обилују историјско-документарном грађом, 
садрже пописе и табеле свих балетских дела изведе-
них на сцени СНП-а, пописе директора Балета, коре-
ографа и управника куће, додељених награда, обиље 
фотографија. Озбиљно су и свеопште сведочанство о 
развоју балета у Војводини, док истовремено ослика-
вају културно-уметнички живот и однос према балету 
у некадашњој Југославији. Неком од тих згода, Свенка 
Савић је опет донела материјале за полазнике семи-
нара – овај пут о томе како се пишу прикази књига. То 
је био подстрек и мени, као организаторки семинара 
и некоме ко све то чува да се једног дана (наравно на 
њен наговор, а пратећи дате инструкције) упустим у 
писање приказа Ерике. Текст је уз доста корекција и 
дорада и Свенкин ветар у леђа објављен у значајном 
часопису Стеријиног позорја Сцена. 

Мага Магазиновић (1882–1968), пионирка мо-
дерне игре у Србији и једна од најобразованијих Срп-
киња с почетка 20. века, такође је моја спона са ове 
две велике жене – Свенком Савић и Вером Обрадовић. 
Мага Магазиновић: филозофија игре и/или више од игре 
назив је првог интердисциплинарног научног скупа у 
организацији УБУС-а4), чији је иницијатор била др Ве-

4) Скуп је одржан 6. октобра 2018. у Музеју позоришне уметности, 
чиме је отпочео 22. Фестивал кореографских минијатура. Учесници 
скупа (по азбучном реду имена): др Вера Обрадовић Љубинковић, 
ред. проф. Факултет уметности у Косовској Митровици, Косовска 
Митровица, Србија, др Весна Милановић, истраживач University 
Collage of London, Лондон, Велика Британија, Дуња Махорчић, ди-
пломирани играч класичног балета Мага Магазиновић – балетски 
студио Ужице и Београд, Србија, Ивана Вујић, ред. проф. Факултет 
драмских уметности, Београд, Маја Красин Матић, МА етномузи-
кологије Београд, Србија, Маја Ђуриновић, изв. проф. арт. Акаде-
мија за умјетност и културу Осијек, Осијек, Хрватска, др Марија 
Петричевић, професор српског језика и књижевности, Пета бео-
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ра Обрадовић Љубинковић, а из кога је произашао и 
Зборник радова учесника скупа под истим насловом 
(УБУС, Београд 2019). На скупу др Свенка Савић је 
једна од говорница, али истиче се и тиме што узима 
активно учешће у полемикама и дискусијама између 
сесија. Овај пут сагледала сам је у нешто другачијем 
светлу – мање кокетерије са аудиторијумом, више 
оштрине, осмишљених провокација, доза осионости, 
борбеност при супротстављеним ставовима, али пра-
ведност не изостаје. 

Добру праксу међуинституционалне сарадње коју 
Удружење балетских уметника Србије иницира као 
кровна установа за све области уметничке игре, треба 

градска гимназија, Београд, Србија, др Милица Ђуров, ванр. проф. 
Академија уметности, Београд, Србија, Милош Митић, дипл. ис-
торичар, шеф уметничког сектора Ансамбла народних игара и пе-
сама Косова и Метохије Венац, Приштина – Грачаница, Србија, др 
Надежда Мосусова, научни саветник Музиколошки институт САНУ, 
Београд, Србија, др Сања Мандарић, ванр. проф. и др Лидија Мос-
ковљевић, доц. Факултет спорта и физичког васпитања, Београд, 
Србија, др Свенка Савић, проф. емеритус Филозофски факултет, 
Нови Сад, Србија, др Смиљана Милинков, доц. Филозофски фа-
култет, Нови Сад, Србија.

ширити и примењивати интензивније, чешће. Потребно 
је с једне стране анимирати медије, али с друге и саме 
уметнике, као и уметничке руководиоце – директоре 
институција, ансамбала, балетских школа на активно 
учешће и размену у културно-уметничком животу. Иг-
рачки ансамбли не смеју бити мале зачаурене заједни-
це прегалника чија су дела видљива искључиво када се 
завеса подигне. Заступљеност и видљивост игре и игра-
ча, пројеката, представа, стручне литературе на овим 
просторима мора бити јавније и доступније за шта се 
залаже и Свенка Савић својим радом и својим бићем. 
Но, не можемо се искључиво ослонити на поједице и 
поједине иницијативе и делања, већ морамо пружати 
и сопствене доприносе унапређењу овако лепе профе-
сије која то свакако изискује.

ИЗВОРИ:
● http://www.ubus.org.rs/novosti.html#poslanica2018

● https://fkmbelgrade.com/

● https://sr.wikipedia.org/sr-ec/%D0%A4%D0%BE%D1%80
%D1%83%D0%BC_%D0%B7%D0%B0_%D0%BD%D0%B
E%D0%B2%D0%B8_%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D1%81
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О лга Соловјова (1900–1974) била је свестрана умет-
ница. Каријера ове несвакидашње личности од-
вијала се на пољу балета, филма и скулпторске 

делатности. Неке од њених професија одвешће је у ра-
зличите средине, повезати са славним личностима из 
света уметности, донети јој углед, поштовање, статус 
талентованог ствараоца које су пратили комплименти 
и признања. Чега год да се прихватила и показала ма-
ло више труда, а било је везано за уметност или кре-
ативно стварање, није остајало без одређеног успеха.

Олга је рођена у Одеси, у последњој години 19. 
века. Балетско образовање стекла је у родном граду 
као ученица Г. Арцибашеве. На таласу многих умет-
ника који су емигрирали након Октобарске револу-
ције, Соловјови су нови дом нашли у Краљевини СХС. 
Почетком двадесетих Олга је држала приватну балет-
ску школу у Сарајеву. Остало је забележено да је међу 
њеним ученицама била и Маргита Дебељак, једно вре-
ме педагог у Драмском студију СНП-а, а потом и први 
директор и наставник Балетске школе у Новом Саду. 

У сезони 1924–25. Олга постаје чланица балетског 
ансамбла Народног позоришта у Београду. У раздобљу 
1925–29. с балетским трупама Михаила Фокина и Ми-
хаила Мордкина, одлази на турнеје. О вишегодишњим 

Пише > Синиша И. Ковачевић 

120 година од рођења балерине и вајарке Олге Соловјове

Од Београда и Новог Сада до 
смираја у Цавтату и Дубровнику

Олга Соловјова
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гостовањима по Европи и далеким континентима, са-
знајемо из штампе тог времена. У Сантјагу игра у по-
зоришту и опери, после којих је уследила турнеја у Чи-
леу. Следе наступи у Буенос Ајресу и Рио де Жанеиру, 
затим, у Сао Паолу са Руским балетом, у Њујорку и 
Филаделфији у трупи Михаила Фокина, и у Канади у 
балету Михаила Мордкина. 

После боравка у иностранству враћа се у Југосла-
вију. Поред београдских наступа, Соловјова је имала 
балетско вече у Народном позоришту у Сарајеву (1929). 
Забележена су и њена успешна гостовања у Новом Саду 
(1930) и Марибору (1931). Током 1931–33. у Београду 
глуми у филмским комедијама-бурлескама, редитеља 
Александра Черепова: Несретни Буки на аеродрому 
(1931), Несретни Буки на летовању (1931) и Аванту-

ре доктора Гагића (1933). Постаје једна од омиљених 
припадница џет-сета.

Како је окончала везе с театром, нову “позорни-
цу” налази у београдском ноћном животу. Креће се у 
круговима уметничке и политичке елите. Даје себи 
одушка у проводу, лумповању, води динамичан жи-
вот звезде из предратних журнала. Животни простор 
ексцентричне Рускиње постаје тема тадашње штампе. 
У њеном стану дефилују уметници, отмени свет, који 
се проводи, али и пажљиво слуша приче о доживљаји-
ма са Олгиних путовања. Посетиоци су у прилици да 
виде егзотичне предмете које је куповала у иностран-
ству, а општем метежу доприноси мањи мајмун којег 
је донела са Тринидада.

Олга је имала старију сестру Лидију, удату Ирак-
лиди, која ће једно време провести у југословенској 
престоници. Управо ће захваљујући сестриној лепоти, 
знању језика и отреситости, породица Соловјов успети 
да се укрца на један енглески брод и заувек напустити 
Одесу. Иако је стекла диплому историчара у Русији, 
Лидија ће у Паризу завршити козметичарски курс. 
Године 1927. у Београду отвара први салон ове врсте, 
најпре у Франкопановој, а потом у Добрињској улици. 
Поред тога, пише редовне недељне прилоге с козмети-
чарским саветима за престоничке новине.

ОДЛАЗАК У ЦАВТАТ, АНГАЖМАН НА 
ДУБРОВАЧКИМ ИГРАМА И ОСНИВАЊЕ 
БАЛЕТСКОГ ОДЕЉЕЊА

Олга се опростила од балетског и филмског света, 
бројних наступа код нас и у иностранству, и са 35 годи-
на отишла у пензију. Временом су јој досадили ноћни 
проводи и бурни живот у Београду. Одлучила је да се 
врати стваралаштву и пресели у мирнију средину. Од 
новца који је зарадила купила је вилу на Камену Ма-
лом у Цавтату, који је подсећао на њену родну Одесу. 
У њој ће јој се ускоро придружити и родитељи – отац 
Михаил, пензионисани судија Окружног суда у Новом 

Олга Соловјова, Аутопортрет



155 >

Саду, и мајка Марина. Након Другог светског рата, у 
Цавтат долази и сестра Лидија са мужем. 

Олгин нови дом, у коме ће остати до краја жи-
вота, од тада постаје нека врста уметничког салона. У 
више наврата део руске елите долази на југ и насељава 
се на источној обали Јадрана. Била је осетљива према 

својим сународницима, емигрантима из Русије, који 
су привремено или трајно прибежиште нашли у Кона-
влима и јужној Далмацији. Увек је била расположена 
да их угости и упути на утицајне људе који би им мог-
ли помоћи. С друге стране, многи од њих боравили су 
у њеној кући и постали блиски пријатељи са Соловјо- 
вом. 

Милован Станић, Портрет Олге Соловјове, (1960)
Јелица Буковац Радосављевић, Портрет Олге Соловјове, (1952)
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После 1918. у Дубровник и Цавтат долази већа 
група уметника, научника, професора из Русије. Међу 
њима треба истаћи критичара и драматурга Гљеба 
Алексејева, лекара Аркадија Зајцева (касније живео у 
војвођанском селу Деспотово), научника Бориса Мату-
севича (предавао у Београду и Руми), агронома Сергеја 
Кисловског (био стручњак у Заводу за пољопривред-
на истраживања у Новом Саду), као и сликара-мари-
нисту Алексеја Ханзена, чије су приказе далматинске 
обале набављали краљевски дворови Југославије, Ру-
муније и Италије.

Руске емигранте насељене у Приморју, посећују 
уметници из Београда и иностранства. Тако су забеле-
жена гостовања Јелисавете-Лизе Попове, примадоне 
Народног позоришта у Београду, затим, групе уметни-
ка московског Художественог театра и многих других. 
Боравећи 1929. и 1930. на летовању у Дубровнику, ре-
дитељ београдског Народног позоришта Јуриј Ракитин 
био је у прилици да упозна Русе у Ревелину. То га је 
подстакло да напише драму из емигрантског живота. 
Јунаци комада биле би избеглице-аристократе, чији је 
главни порок “одсуство воље”. 

Високи стандарди друштвеног живота на који је 
Соловјова навикла у Београду заживели су и у цавтат-
ској вили, највише захваљујући посетама пријатеља с 
разних међународних адреса. Међу честим гостима 
треба свакако истаћи светски познате уметнике, попут 
пијанисте Свјатослава Рихтера, композитора Арама 
Хачатурјана, челисте Мстислава Ростроповича. Посе-
тиоци Соловјове били су и многи угледни ствараоци 
из Београда, Загреба, Дубровника, међу којима треба 
споменути Марка Фотеза, Марију Црнобори, Бојана 
Ступицу, али и сликаре Милана Коњовића, Иву Дул-
чића, Милована Станића.

У Дубровнику се 1950. одржавају прве Летње иг-
ре. Помиње се да је Олга била једна од идејних оснива-
ча Фестивала. Оно што се поуздано зна јесте да је би-
ла стални кореограф Игара више од двадесет година. 
Осим тога, њеном заслугом многи светски уметници 
гостовали су на дубровачком Фестивалу. У наредним 
годинама и деценијама сестре Соловјов биће снажно 
везане за Игре, које ће им заменити породицу. Ово ће 
се на неки начин показати тачним узмемо ли у обзир 
да је већина уметника посећивала вилу у Цавтату, а 
поједини су тамо и одседали за време Фестивала.

При Музичкој школи у Дубровнику, Олга педесе-
тих година оснива балетско одељење. Од занимљивих 
сведочанстава њеног педагошког рада остаје збирка 
плаката некадашње полазнице, госпође Тее Батинић 
(2014. поставила је изложбу тих плаката), као успоме-
на на представу Вила лутака, немачког композитора 
Јозефа Бајера. Представа је одржана у Народном каза-
лишту у Дубровнику, 24. новембра 1957. Кореограф је 
била Олга Соловјова, а балет су извеле њене ученице, 
чланице Пионирског казалишта.

ПОЗНАНСТВО СА КОСТОМ СТРАЈНИЋЕМ И 
ОКРЕТАЊЕ ВАЈАРСКОМ РАДУ 

Посебна наклоност развила се између Соловјове 
и Косте Страјнића (Крижевци, 1887–Дубровник, 1977), 
знаменитог историчара уметности, конзерватора, ли-

Породична вила на Камену малом, Дубровник
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ковног критичара и мецене. Страјнић се 1928. доселио 
у Дубровник и фигурирао као једна од водећих лич-
ности у ликовном животу града. Деловање овог све-
страног ствараоца и значајне личности дубровачке и 
југословенске ликовне сцене обухватала је заштиту 
споменика културе, архитектуру, ликовну критику, 
као и сликарство, музеологију, примењену уметност 
и колекционарство.

Страјнић је започео студије сликарства у Загребу, 
а наставио их на академијама у Бечу и Минхену. Упо-
редо са сликарством, у Бечу је студирао историју умет-
ности и естетику. Најпре је деловао као сликар, да би 
временом запоставио практичан рад. У својству кри-
тичара објављивао је текстове у готово свим релевант-
ним часописима, поред осталог и у Летопису Матице 

српске. Укључен у живот и снове својих савременика, 
постао је њихов тумач, заступник, понекад и идеолог. 
Написао је и прве монографије о Ивану Мештровићу, 
вајару Петру Палавичинију и архитекти Јожи Плечнику.

Након пензионисања Марка Мурата (1932), Коста 
Страјнић постао је главни конзерватор, што ће остати 
све до 1941. године. На Страјнићев наговор у Дубров-
ник се 1934. доселио архитекта Никола Добровић који 
ће у граду и околини остварити низ антологијских де-
ла. Поред тога Страјнић је основао Умјетничку гале-
рију у Дубровнику (1945), осмислио је сталну постав-
ку дубровачког Музеја икона православне црквене 
општине (1953), а годину дана касније објавио је ка-
талог графичке збирке Библиотеке и збирке Валтазара 
Богишића у Цавтату.

Дубровник
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Постоје особе које мењају живот у својој среди-
ни, чинећи га динамичнијим, помичући му ритам и 
односе прошлости и будућности. Таква особа био је 
Коста Страјнић. Његовим доласком у град узбуркала 
се учмалост провинцијалне средине и летаргије која 
је владала Дубровником. Осим организација изложби, 
он је у свом дому угошћавао већ афирмисане уметни-
ке (Добровић, Коњовић, Аралица, Лубарда, Јоб), као 
и младе таленте које је усмеравао уз предавања из ис-
торије уметности, омогућујући им приступ грађи из 
своје богате библиотеке. 

Страјнић је са Соловјовом неговао искрене, ду-
боке, доцније и пријатељске везе. Оне се у приморској 
средини рађају у дугим зимским ноћима, уз разговоре 
о уметности и узајамну наклоност сличних, широких, 
словенских душа. Коста ју је научио да ваја. Нешто 
мање пажње посветиће лекцијама о сликању и цртању. 
Открио је у њој дар и полагано је Олгину страст према 
балету замењивао наклоношћу према вајању и сликању. 

Године заједничког рада, што у Страјнићевом 
атељеу, што у цавтатској резиденцији отвореној пре-
ма разним уметницима, формирале су Олгу Соловјову 
као врло способну портретисткињу. Оставила је неко-
лико портрета и портретних биста у гипсу, углавном 
својих пријатеља, али и неких значајнијих цавтатских 
личности. Наравно, портретисала је и Косту Страјнића, 
а тај рад чува се у Умјетничкој галерији у Дубровнику, 
институцији коју је управо он оснивао. 

У Кући Буковац у Цавтату налазе се три дела Олге 
Соловјове. Реч је о портрету Јелице Буковац и две пор-
третне маске Јеличиних трагично преминулих ћерки. 
Ове маске Марије и Јелице Радосављевић једно ставних 
су и прочишћених облика. У том смислу делују као оне 
какве се могу видети на рељефу надгробног споменика 
Олгиних родитеља. С друге стране, портрет пријатељи-
це Јелице Буковац (кћерка Влаха Буковца), сликарке 

Олга Соловјова, Дон Иво Дагониг

Олга Соловјова, Валтазар Богишић
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која је поред осталих уметника (Иво Дулчић, Милован 
Станић) сама портретисала Соловјову, експресивно је 
и снажно дело. 

Изразитим портретним карактеристикама, ла-
коћом и суптилном обрадом површине, истичу се 
портретне бисте знаменитих личности, попут Валта-
зара Богишића и Михаила Соловјова које се налазе у 
цавтатској Пинакотеци жупне цркве Св. Николе. Као 
подсетник на све уметничке величине које су се у цав-
татској кући осећале као у свом дому, свакако треба 
поменути Свјатослава Рихтера. Пријатељство и пре-
писка са чувеним пијанистом трајала је више година, 
па је Олга осетила потребу да уради његов вајарски 
портрет (биста се данас налази у Музичкој школи у 
Дубровнику). 

Међу вајарским радовима Соловјове, налази се и 
портрет сликара Милана Коњовића. У периоду 1932–77. 
он је често боравио у Цавтату, Млинима и Дубровни-
ку. Тада је урадио око 250 слика и скоро исто толико 
цртежа, акварела и темпера. Осим тога, био је у при-
лици да упозна већину уметника који су касније свр-
стани у Страјнићев “ликовни круг”. О дружењима са 
Соловјовом и њеним ментором, сведоче фотографије 
које се налазе у сликаревој заоставштини. Током јед-
ног од сусрета настао је Коњовићев бронзани портрет 
(1953), који је поводом 100. годишњице рођења умет-
ника постављен испред сликареве куће у Сомбору. 

Кућа у Цавтату која је дуго била стециште ло-
калних и светских уметника, али и мештана који су 
ту радо играли преферанс и били послужени чајем из 
самовара, постајала је све празнија. У времену дру-
гачијих кореографија и нових трендова, савети нека-
дашње играчице најелитнијих руских балетских трупа 
нису више сматрани потребним. Сестре су своју вилу 
завештале Дубровачким летњим играма с намером да 
ту буде дом за одмор старих и сиромашних уметни-
ка. Али како то обично бива, кућа је продата. Школа 
у којој је Олга основала балетски одсек, названа је по 
неком другом. 

Олга Соловјова преминула је 1974. године. Са-
храњена је на православном гробљу Св. Ђорђа у Цав-
тату, на којем почивају и њени родитељи. Деведесетих, 
у годинама ратног вихора, из бункера на рту недале-
ко од виле гранатиран је Дубровник. Кућа Соловјо-
вих претворена је у војну базу. Малобројни пријатељи 
евакуисали су Олгину сестру у Херцег Нови, а затим 
у Апатин, на обале Дунава. Обасута негом и пажњом, 
Лидија Михајловна Ираклиди (1893–1995) тамо је ти-
хо склопила очи у својој 102. години. Већ четврт века, 
почива на апатинском градском гробљу.

Надгробни споменик на гробу Олге 
Соловјове, црква св. Ђурђа, Цавтат
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Пише > Вида Огњеновић

Мој пријатељ  
Милета Радовановић
(1935–2021)

М илета Радовановић био је човек пријатељског 
мира и разумног договора, човек добрих на-
мера, радне воље и хумане, праведне мисли. 

Верујем да свако ко га је имало боље познавао, и био 
његов пријатељ, сада тугује за њим као и ја, јер се оп-
рашта од неког драгог и драгоценог. Знала сам, његова 
болест није била лака, иако се ретко жалио и није волео 
да то буде тема разговора. Знала сам да се у последње 
време и погоршала, али ме није напуштао трачак наде 
да ће његова вољена Катарина и овај пут, као и у много 
прилика досад, успети да га извуче из тешке ситуације. 
Није могла. Два пута се те ноћи будила и ишла да ос-
лушне његово дисање. Спавао је, каже, мирно, дисао 
равномерно. Није ни слутила да тако изгледа вечни 
сан. И ето, више се није будио.

Из ове наше излуђене, болешћу разлупане, дре-
чаве и разметљиве средине, отишао је човек нежан, 
примирен, осетљив, али стамен и постојан у свему 
што је мислио и радио. Тако је и отишао, тихо, као да 
се настанио у сну. Отишао је интелектуалац у правом 
значењу те речи, који се никад није дао ничем површ-

ном, никаквом петпарачки лажном шаренилу, нити 
ичему што је нечовечно. Напротив, живот је провео 
на супротној и тежој страни, уз све тешкоће и велику 
цену за такав став. А није га проживео ни у лагодној за-
ветрини, ни у једноставним, већ уходаним пословима, 
него махом на одговорним и сложеним дужностима, 
у временима опаким и немирним, и с људима не увек 
спремним на договор и праведан поступак. И прошао 
је без узмака пред силеџијама и фалшерима, прошао 
је кроз многа смутна политичка игралишта, прошао је 
човечно, доследно, без иједне нечасне мрље или не-
хуманог огрешења о људе. А добро знамо колико је то 
тешко у нашим приликама.

Свестрано образован и живих интересовања за 
хуманистику, иницирао је још као студент оснивање 
и учествовао у раду Трибине младих у Новом Саду, 
био је уредник програма и издаваштва. Издржао је 
са колегама и сарадницима присмотру и сумњичења 
идеолошки ригидне власти, али није га то зауставило. 
Освајао је са групом младих истомишљеника смелије 
правце у култури тога времена. Као уредник у изда-
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ваштву, залагао се за другачије теме, за искораке из 
соцреализма, за новије форме. Кад је либералнија по-
литичка струја склоњена и замењена правовернијим 
кадровима, Радовановић је тих седамдесетих година 
прошлог века отишао из Новог Сада. Позвали су га да 
буде главни и одговорни уредник издавачке делатности 
дневног листа Побједа. То доба и данас се помиње као 
време преображаја тамошње културне климе. Колико 
је то било тешко, али једва дочекано, најбоље говори 
управо чињеница да је Милета Радовановић цитиран 
и хваљен као уредник који је из темеља продрмао но-
винарство и издавачку политику у Црној Гори. Недуго 
затим он преузима Стеријино позорје. У добар час по 
тај значајни Фестивал, а у незгодан за сваког ко би га 
у та времена водио. Политичке прилике у то доба биле 
су узбуркане. Идеологија је затезала конопце. Требало 
је примирити последице Маспока, поново успоставити 
културну равнотежу и усагласити уметност и сваки-
дашње политичке пометње. Милета Радовановић био 
је свестан свега што га чека, али није одустао, већ се 
упустио у тај ковитлац, знајући да то неће бити једно-
ставно, али да је вредно и највећег труда. Да, требало 
је труда, то је јасно, али без руководеће мудрости, без 
познавања природе посла и увида у обртање шрафова 
политичког механизма, тај труд био би узалудан. Спре-
ман на изазове, Милета Радовановић је умео с њима 
да се носи и тако да сачува достојанство Фестивала као 
значајне културне установе. Борио се да Позорје има 
висок степен аутономије ако треба да функционише 
на међународном нивоу. У дигнитет Позорја уграђи-
вао је своје велико знање и углед, а захтевао је то и од 
сарадника које је бирао по стручним способностима 
и моралном критеријуму. Провео је Позорје кроз, за 
другог, несавладиве замке које је наплавило то време 
невреме. Прво политичка врења у земљи, па распад и 
санкције, па рат, па глад и бензин у флашама, па бомбе 
на мостове и возове пуне путника, па озбиљан поли-
тички преврат. А у свему томе позориште ни на небу 
ни на земљи. Милета је са групом сарадника и след-

беника успевао да одржи фестивалски пламен упркос 
свим олујинама.

Једном сам му, у то време као уредница часописа 
Сцена, предложила да прекинемо њено објављивање. 
Није време за овакве часописе, тврдила сам, нема до-
вољно прилога, људи не пишу, немају снаге, ни воље. 
Објављуј преводе, рекао је строго, а његов поглед гово-
рио ми је да треба да се стидим тог слабићког узмака 
који жилава уметност позоришта не заслужује. И је-
сам се постидела. И нисам никад више поменула неко 
узмицање. Никад. Него сам друге грдила кад западну 
у малодушност. Заиста, да Милета Радовановић није 
водио Позорје у то трусно доба, да није било његових 
зрело промишљених договора са стручњацима из по-
зоришта и добронамерника из политике, које је зна-
лачки подсећао на мисију културе у злим временима, 
чувени Фестивал би наше пандемијско доба дочекао 
у малој снази спорог враћања на некадашњи замах.

Редак је човек био Милета Радовановић. Живео 
је и радио без икакве позе и разметљивости, што су 
иначе наше, скоро националне, особине. Није му цвет 
нарциса цветао ни на реверу ни у понашању. Своја гле-
дишта није мењао као салвете, већ их је доследно бра-
нио, никад надвикивањем или претњама, него увек до-
бро образложеним доказима. Никад ругањем, ни сеи-
рењем на рачун туђих слабости. Никад поругом, него 
увек поуком. Пријатељство је ценио као злато и био 
поуздан и дирљиво присан пријатељ. Није се никад раз-
метљиво хвалио пријатељствима ни познанствима, није 
пред друштвом махао њиховим именима као Јапанка 
лепезом, већ је дискретно и навијачки одано пратио и 
подржавао њихов рад. Опраштајући се од њега, треба-
ло би можда да га у нашим написима замолимо за оп-
роштај што му ипак нисмо на прави начин за хвалили 
за све што нам је оставио у наследство, а имали би смо 
на чему да будемо захвални. Збогом, драги, добри и 
мудри Милета, од кад сам чула за твоју смрт, осећам 
се болно усамљено.
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Пише > Горан Ибрајтер

Милета  
Радовановић
(1935–2021)

М илета Радовановић је рођен 1935. у Ријеци Пи-
перској – село Радуновићи. Основну школу за-
вршио је у Змајеву, гимназију и Филозофски 

факултет у Новом Саду.
Био је главни и одговорни уредник књижевног 

листа Поља, члан редакције београдског часописа Гле-
дишта, уредник Издавачког предузећа “Братство је-
динство” (касније “Светови”), директор и главни уред-
ник издавачке делатности НИО “Побједа”, председник 
Савета Трибине младих и Савета Индекса. Био је пред-
седник или члан више жирија, између осталих: Вукове 
награде, Награде “Бранко Ћопић”, Октобарске награде 
Новог Сада, Вршачке позоришне јесени.

Био је један од оснивача и председник Органи-
зационог одбора Стражиловских сусрета младих ин-
телектуалаца Југославије.

Радове књижевног и публицистичког карактера 
објављивао је, између осталих, у листовима и часопи-
сима Политика, Дневник, Побједа, Летопис Матице 
српске, Стварање, Поља, Гледишта, Овдје, Сцена.

Више од пола века Радовановић је укључен у де-
ловање Стеријиног позорја. Члан је Главног одбора 
институције од 1968. до 1973, председник Управног 
одбора од 2012. до 2014.

Од 1985. до 2003. био је директор Стеријиног по-
зорја, пролазећи кроз све мене и успоне ове врхунске 
културне институције. Његово управљање пре је било 

стално суочавање са искушењима, него привилегија. 
Водио је Позорје у најтежим годинама његовог по-
стојања, у времену бременитом и не баш наклоњеном 
уметности. Распад земље, ратови, бомбардовање, ра-
зо рна економска криза, обележили су знатан део ње-
говог мандата. Прибран, уман, сталожен, господствен, 
успео је да и у оваквим околностима очува углед и зна-
чај Стеријиног позорја. Речју, био је права особа за ова 
тешка времена. Одласком Милете Радовановића Сте-
ријино позорје остаје без једног од највреднијих пре-
галаца у својој вишедеценијској историји, без човека 
који је креирао неке од суштинских одредница инсти-
туције и фестивала. 

За његов допринос Позорје му се одужило Стери-
јином наградом за нарочите заслуге на унапређењу 
позоришне уметности и културе.



К Њ И Г Е
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Књига Шапутаве девојке Зорице Јевремовић зна-
чајна је у контексту ретких театролошких списа 
уопште, посебна и по томе што би јој се тешко 

нашла жанровска одредница. Јер текст под називом 
Шапутаве девојке варира између динамичне мемоар-
ске прозе, узбудљивог сведочанства актера, до историо-
графског штива вредног за проучавање јединственог 
театарског покрета у Србији на крају двадесетог и по-
четком двадесет првог века.

Зорица Јевремовић је у театарском животу Ср-
бије, некада Југославије, а сада региона, присутна од 
осамдесетих година прошлог века. Драматургијом се 
бавила у алтернативним и неформалним групама које 
су оставиле јасан траг на културној сцени некадашње 
државе, попут КПГТ, Нове осећајности или Предузећа 
за позоришне послове.

Написала је, између осталих, драмске текстове 
На станици, Ој Србијо нигде лада нема, Шапутаве де-
вијке 1 и 2, Балада о девојачком оделу, Помрлице. Књиге 
Распад система, Позориште као стварање света, Дупли 
пас и друге. Бавила се режијом и видео продукцијом.

Све ово наводим како бих истакао ауторкину 
уметничку плодност и њену усредсређеност на одређе-
ну театарску тематику, која је у случају Зорице Јевре-
мовић не само доминантна него и специфична, ако се 
посматра кроз паноптикум њених радова.

Књига Шапутаве девојке јасно показује све ме-
не процеса настајања одређеног уметничког чина, 
конкретно кроз припрему и рад на представама истог 
наслова, али ово штиво богато сведочи и о постојању 
феминистичког театра у нашој средини. Често на њега 
заборављамо, али он постоји и очито је веома важан у 
контексту онога што настаје на простору театарске Ср-
бије. Посебно је значајан ауторкин аналитички приступ 

Пише > Милош Латиновић

Нико није плакао, а све је било врисак

Зорица Јевремовић
ШАПУТАВЕ ДЕВОЈКЕ
РТС издаваштво и Центар за медије 
“Ранко Мунитић”, Београд 2019.
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којим разоткрива своје редитељске поступке. Важан 
сегмент је и недвосмислено, на све начине, супрот-
стављање насиљу, те глорификација инклузивности, 
коју феминистички театар непатворено негује. Зори-
ца Јевремовић има у својој књизи шта да каже, јер њен 
агонски став – пренет кроз текст и представу – упућен 
је не опскурности и банализацији, већ оснаживању и 

другачијем вредновању положаја жене у уметности, 
али и у друштву.

Шапутаве девојке, у издању РТС издаваштва и 
Центра за медије “Ранко Мунитић” значајна је књига 
којој не недостају речи хвале савременика, али у њој 
ће будући театролози и позоришни истраживачи очито 
пронаћи квалитетан материјал за своје радове.

Пише > Марина Миливојевић Мађарев

Позоришта нема без  
едукованих професионалаца

П озоришна представа јесте срж позоришта те су 
они који живе у позоришту, за позориште и од 
позоришта усредсређени на стварање и играње 

представа у тој мери да често подразумевају све оно 
што чини савремену институцију позоришта. Међу-
тим, када нешто од онога што јесте позориште буде 
позоришту одузето из разлога неразумне штедње и/
или јаке (ентузијастичне) потребе да се оно ствара 
(свуда, увек) и по сваку цену, позоришту буде одузето 
и уметници и публика постану болно свесни губитка и 
унижавања професије, а тиме и уметности. Јер, глумац 
који на две даске ослоњене на два бурета на вашару 
изводи представу јесте позориште, али није позориште 
као институција културе. Савремено позориште чине 
глумци, декоратери, реквизитери, гардеробери, дра-
матурзи, мајстори светла, сценографи, шминкери-вла-
суљари, инспицијенти, суфлери, лектори, дизајнери 
звука и светла, редитељи и публика. Европско позо-
риште водило је дугу и вишевековну борбу да јавност 
(с тим у вези и они који расподељују новац) схвати да 
позоришне уметности нема без стручних, обучених, 
добро организованих и посвећених професионалаца 
који сваки дан обављају низ (не)видљивих послова. У 

Јанко Љумовић
СВИЈЕТ УМЈЕТНИЧКИХ ПРОФЕСИЈА  
– ДРАМА И ПОЗОРИШТЕ
Удружење драмских умјетника Црне Горе; 
Завод за уџбенике и наставна средства Подгорица
Подгорица 2020.
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времену када се све интензивно мења и када доносиоци 
одлука стално трагају за “уштедама”, изузетно је важно 
освестити значај сваке позоришне професије и инси-
стирати на њеној одбрани и достојанству. Пут ка томе 
може бити отварање позоришта за јавност што се, на 
пример, у The Royal National Theatre у Лондону одав-
но ради. Међутим, овакве “посете” могу и да ремете 
редован рад. Други, нама сигурно примеренији и ко-
риснији начин јесте да се о томе пише професионално 
и стручно. Таквог подухвата латио се Јанко Љумовић.

Јанко Љумовић је позоришни продуцент и ван-
редни професор на Факултету драмских умјетности 
Универзитета Црне Горе, а седам година био је и ди-
ректор Црногорског народног позоришта. Са таквом 
биографијом он је био апсолутно позван да напише 
књигу у којој би се јасно, стручно, а опет на свима раз-
умљив начин објаснила функција бројних занимања 
која постоје у савременом позоришту. Он је имао до-
вољно и теоријског и практичног знања да сваку поје-
диначну професију дефинише, објасни њену улогу у 
настанку представе и изнесе кратак историјат тамо где 
је потребно. Тако је настала књига Свијет умјетнич-
ких професија – драма и позориште. Књига је написана 
таквим језиком да се може цитирати приликом писања 
стручних текстова о позоришту, али може да је чита 
и широка публика, па и ђаци у школи да би разумели 
колико је савремено позориште узбудљиво и компли-
ковано. Ова књига ће исто тако бити веома корисна и 
самим позоришним професионалцима, јер омогућа-
ва широк увид у продукцију представе и свакодневног 
позоришног живота који укључује јасно разликовање 
позоришних модела, функцију позоришних фестива-
ла, значај плаката и фотографије за позоришни живот.

На почетку монографије сажетим и јасним јези-
ком објашњено је шта је ауторски тим представе, шта 
су задатак и улога продуцента и значај низа стручних 
занимања без којих нема савременог позоришта. У 
представљању различитих професија аутор је преузео 
најлогичнији модел – следио је редослед на плакату 
и каст листи што и јесте први репрезент представе у 
јавности. Захваљујући оваквом редоследу читалац ће 
моћи, чак и ако није упућен, да разуме логичан пут 
настанка представе. Исто тако, он ће бити уведен и у 
савремене теорије које из различитих аспеката проуча-
вају и дефинишу савремено позориште. На крају, али 
никако и мање важно, монографија је опремљена фо-
тографијама које читаоца на најбољи начин упознају са 
савременим позоришним дометима у Црној Гори, тако 
да се ова књига може посматрати и као бедекер кроз 
ову, нама блиску, позоришну културу. Пажњу будућих 
и садашњих позоришних професионалаца скрећем и 
на обимну литературу о позоришту коју је аутор кон-
султовао у писању ове књиге (прегледно изложена на 
крају), а која свакако може послужити за даље проу-
чавање савременог позоришта. На крају треба рећи 
да ову књигу свакако треба да прочитају сви они који 
одлучују о средствима која се намењују позоришту. 
Када би ову књигу имали бар повремено у рукама, 
боље би разумевали потребе савременог позориште и 
његов изузетан допринос савременој култури. Јер све 
је заиста ту! На читаоцу је да је отвори и упозна се са 
позориштем и/или провери своје знање о ономе без 
чега нема и не може бити доброг и важног савреме-
ног позоришта.



Н О В A  Д Р А М A

УРОШ 
ЧУПИЋ
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С тудент четврте године драматургије на 
Академији уметности у Новом Саду, па-
ралелно приводи крају студије историје 

на Филозофском факултету. Добитник је неко-
лико песничких награда, а поезију је објављи-
вао и у Летопису Матице српске. Од 2013. ра-
ди за Фондацију Егзит у својству амбасадора. 
На претходном Стеријином позорју јавно му 
је читана дуодрама Бескућници и објављене 
су му четири позоришне критике у Билтену. 
Сценариста филма Снови новосадских сли-
кара. Тренутно је запослен у продукцијској 
кући “Emotion” као сценариста.

УРОШ ЧУПИЋ
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Урош Чупић

Бескућници  
дуодрама

ЛИЦА

АНДРЕЈ (ВЛАДИМИР) (51) – свакакав

ВЕРА (32) – некаква 

БЕСКУЋНИК (?) – никакав 

МИРА (37) 
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Урош Чупић

Бескућници  
дуодрама

 (Скромно намештена канцеларија. На зиду неколи-
ко пејзажних слика. Урамљена факултетска дипло-
ма из пословне психологије.

 Простор је затрпан саксијама са разним биљкама.

 На столу рачунар, књиге, брошуре, канцеларијски 
прибор...

 Врата су блиндирана.

 Ситна, мршава ВЕРА у радном оделу спремачице (бо-
росане и мантил) својски се труди да обрише мрљу 
са прозорског окна.

 Са улице се зачује продоран звиждук. Вера уочи не-
ког, па махне. Гледају се неко време. Комуницирају 
тајним језиком.

 Зачује се отварање спољних улазних врата која во-
де у ходник и неразговетан Андрејев глас. Изгледа да 
телефонира. Вера навуче завесу, па одсечним покре-
том спусти мантил како би јој до изражаја дошао 
деколте.

 У канцеларију одсечно уђе АНДРЕЈ. Његова корпу-
лентна појава је потпуни контраст испијеној Ве-
ри. Маркантан, у фирмираном оделу, одаје утисак 
успешног пословног човека.)

АНДРЕЈ (У телефон): Знам, љубави, колико је сати, али 
посао је посао! Тај клијент ми је... НАМ је веома 
важан! Ако он откаже, можемо да заборавимо на 
море, и на рафтинг, а богами и на Словенију... Није 
истина, бебо, знаш да ми је стало, али хајде ма-
ло уђи у моје ципеле. Сви живи ми раде о глави, а 
ти, уместо да си подршка, саботираш ме и прити-
скаш!.. Саботираш, да – управо то! Шта је ово ако 
не саботажа?... Прекини да вичеш, Миро, чуће те 
гости! Ево, палим ауто и стижем... Е, па реци им да 
се стрпе! Да, тако им реци – Станковићи, стрпите 
се!... Волим и ја тебе.

 (Прекине везу.)

АНДРЕЈ: Исусе боже, ово више није нормално...

 (Сипа виски. Попије га наискап и протресе се.)

АНДРЕЈ: Ма, ко ти је крив, мајмуне! Ћутиш, трпиш, гу-
таш! Буди слина па ће те развлачити ко стигне...

 (Вера се суптилно накашље. Андреј се “штрецне”. 
Више није сам.)

АНДРЕЈ: Госпођо Вера...

ВЕРА: Господине...

АНДРЕЈ: Шта радите овде?

ВЕРА: Колико ме сећање служи, ви сте ме запослили.

АНДРЕЈ: Осам сати је.

ВЕРА: Јесте, тачно тако, али биљке... (покаже на бота-
ничку башту у канцеларији) ...не знају за појам вре-
мена. Морала сам да их пресадим. Љиљан се осу-
шио, а ехмеји отпадају цветови. Мислим, њима не 
треба пуно светлости, али листови умеју нагло да 
се осуше, па је потребно “обилазити” их с времена 
на време. Видите ове жуте пеге…

АНДРЕЈ: Пустите сад пеге, молим вас! Јесте ли упако-
вали поклон?

ВЕРА: У фиоци је.

 (Андреј прескочи ехмеју, отвори фиоку из које извади 
поклон.)

АНДРЕЈ: Одлично! Како вам се чини?

ВЕРА: Па, ако ћемо искрено, господине, мислим да није 
најприкладнији. Гломазан је. Тежак! Дете лако може 
да се повреди. То вам говорим из искуства. Једном 
давно комшији сам чувала синчиће, и док сам би-
ла у тоалету, млађи је старијег опаучио металним 
камионом по глави и расцопао му аркаду! Тинта-
ра се расцветала, крв на све стране, малиша одмах 
у плач и дреку. После сам, наравно, ја била крива.

АНДРЕЈ: Тај багер, драга моја Вере, симболише вредан 
рад и труд! Прелази с колена на колено, као прстен 
који бака предаје својој унуци. А знате ли како је 
завршио код нас Татаревића? Бранко Пешић га је 
лично уручио мом оцу након што су завршили “Бе-
ограђанку”. Замислите! Бранко Пешић! Знате ли 
ко је тај човек?
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ВЕРА: Не бих знала, господине.

АНДРЕЈ: Највећи пројектант којег је Југославија имала. 
Па, тај вам је сазидао пола престонице! Некада су 
такве интелектуалце дизали на пиједестал друшт-
ва. А данас? Што си поштенији, то си им смешнији.

ВЕРА: Мени је, да вам право кажем, све то ужасно...

АНДРЕЈ: Дабоме да је ужасно! Све нам се живо изокре-
тало. Цеде нас као слану крпу... 

 (Андреју зазвони телефон. Прекине позив.)

АНДРЕЈ: Дајте ми, молим вас, капут. 

ВЕРА: Црни или бордо?

АНДРЕЈ: Свеједно.

ВЕРА: Бордо је исфлекан.

АНДРЕЈ: Имам ли онда избора?

ВЕРА: Избор увек постоји, господине. Или ћете лево 
или ћете десно. Или црно или бело. Или поштено 
или кварно...

АНДРЕЈ: Дајте ми тај црни.

ВЕРА: Тај вам стоји као саливен. У њему ми личите на 
глумца.

АНДРЕЈ: Хемфрија Богарта или Ташка Начића?

ВЕРА: Више на Шербеџију. Младост вас је напустила, 
али лепота је и даље ту.

 (Андреју је пријао овај комплимент.)

АНДРЕЈ: Хвала вам.

 (Она скине капут са чивилука и рашири га тако да 
Андреј “улети” у њега.)

ВЕРА: Још само панталоне, господине.

АДНРЕЈ: Опростите?

ВЕРА: Шлиц. Не смете такви пред госте. Смејаће вам се.

 (Вера крене да му закопча шлиц, али он се спретно 
измакне. Вера се постиди.)

АНДРЕЈ: То могу и сам.

 (Са улице се зачује дубоки кашаљ након којег уследи 
лудачки смех.)

АНДРЕЈ: Он је и даље ту?

ВЕРА: Јесте, господине. Данас је опет навраћао.

АНДРЕЈ: Је ли? И шта каже?

ВЕРА: Питао је за топлу одећу и храну.

АНДРЕЈ: Јесте ли му објаснили да је црвени крст три-
ста метара ниже?

ВЕРА: Тамо га не пуштају. Једном је револтиран одржао 
ватрени говор о социјалној неправди, па се много 
људи побунило. Они су марионете, а ја желим јед-
накост и истину, тако је рекао. На крају сам му да-
ла сендвич и своје старе рукавице. Било ми га је 
некако жао.

АНДРЕЈ: Није ваљда био насилан?

ВЕРА: Више жељан разговора. Брбљао је и млатарао 
рукама као страшило. Густа пена му је ишла на ус-
та, а лакат му је био сав у белим крастама. Ужасно 
смрди, нешто се ту гадно инфицирало.

АНДРЕЈ: Ја вас молим да га више не пуштате унутра.

ВЕРА: Питао је за вас.

 (Андреј, који је до тада сређивао папире са стола, 
застане и погледа Веру.)

АНДРЕЈ: Шта је питао?

ВЕРА: Ко сте и одакле сте. Казао је: “Живим овде пу-
них 65 година, знам сваког понаособ, драга Вера, 
али ваш газда ми није познат. Знате ли ви за кога 
радите?” Одмах сам му рекла да се то њега не ти-
че и замолила га да оде. Испрва није хтео, али он-
да се насмејао, онако лудачки, окренуо и трк кроз 
врата на улицу.

АНДРЕЈ: Је л’ још нешто рекао?

ВЕРА: Питао је за паре.

АНДРЕЈ: Какве паре?

ВЕРА: Каже да сте му дужни.
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АНДРЕЈ: И ви верујете у то?

ВЕРА: А шта вам ја знам. Моје је да усисам и обришем 
прашину. Мада, сада кад питате, деловао је некако...

АНДРЕЈ: Да?

ВЕРА: Убедљиво.

 (Андреј дође до прозора. Провири.)

АНДРЕЈ: Не дајте да вас заварају, драга Вера. Уличари 
су вешти говорници, али њима је на уму само једно 
– како да вас опељеше. Шта мислите – зна ли он ко-
лико предузећа данас једва саставља крај с крајем?

ВЕРА: Вероватно не зна, господине. Он је бескућник.

АНДРЕЈ: Зна. Само се претвара. Они имају свој екосис-
тем, неку чудну хијерархију која је нама страна, али 
верујте ми – познају друштвене околности боље од 
мене и вас. Они, за разлику од осталих, имају вре-
мена на претек, па често размишљају и анализирају, 
а на крају тог процеса увек испадну жртве. Знате 
ли, уопште, било шта о њему?

ВЕРА: Знам да је остао без куће након судске парнице. 
Показао ми је папир.

АНДРЕЈ: А ја вам кажем да је коцкар и расипник који 
не зна за границу. Таквих је кол’ко хоћеш. Изађи-
те на улицу и анкетирајте људе. Сваки други ће за 
свој неуспех да окриви комшију, државу, преду-
зеће. Нико није крив и сви су жртве! А пазите сада 
ово – њихов адут је анонимност. Све док су у сенци 
свога страха, могу да кукају и плачу до миле воље!

ВЕРА: Има још нешто. 

АНДРЕЈ: Доста више о њему! Заиста ме не занима!

ВЕРА: Рекао је да бог све памти, дао ми је црквени ка-
лендарчић и замолио да вам га лично поклоним. 
Ту ми је негде...

 (Извади календарчић и пружи му га.)

АНДРЕЈ: Бог све памти?

ВЕРА: Баш тако. Попео се на столицу...

 (Попне се на столицу.)

ВЕРА: И почео да урличе – “Бог није корупмиран. Бог 
није држава. Он не заборавља. Бог је царство! Бог 
све памти!”

АНДРЕЈ: Добро, добро, сиђите!

 (Сиђе.)

ВЕРА: Све то кроз дубоки кашаљ! И рекао је да ће су-
тра опет навратити.

АНДРЕЈ: Вера, хајде да се договоримо. Када ја нисам ту, 
желим да канцеларија буде закључана. Све три бра-
ве! Цела просторија смрди на њега. Ово није корзо, 
нити прихватилиште, већ пословни простор. Ако 
постане насилан, зовите мене, не полицију. Они нам 
не требају. Тај човек је можда опаснији него што ви 
мислите. Да ли смо се разумели?

ВЕРА: Јесмо, господине. Ваша је последња.

 (Андреј погледа на сат.)

АНДРЕЈ: Сада бих вас молио да пођемо. Већ дебело ка-
сним, жена ми је на ивици нервног слома.

ВЕРА: Пре него што одемо, господине, још једна ситница.

АНДРЕЈ: Може ли то да сачека сутра?

ВЕРА: Бојим се да не може. Прилично је деликатно.

АНДРЕЈ: Хајде онда – али брзо.

ВЕРА: Па, видите, ова сцена са бескућником ме је стра-
шно потресла. У неку руку га разумем. Мислим, 
његову ситуацију – не понашање. (Пауза.) Никада 
вам нисам рекла, господине – али ја сам исто у не-
ку руку “бескућник”. Остала сам без дома пре неко-
лико година. Велики пожар. Подметнут! Злочинац 
није пронађен, али ја се својски трудим да дођем 
до њега. Од кад се то десило, муж и ја се потуцамо 
по шупама, бицикланама, камп-приколицама. А ту 
су и деца, мала и нејака...

АНДРЕЈ: Жао ми је...

ВЕРА: Верујем. Мој драги, он је грађевински радник, 
па успе с времена на време да нам обезбеди неки 
пристојан простор, али све је то јад и беда. Посао је 
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сезонски и опасан. Ја бих сада могла у детаље, али 
видим да сте на иглама...

АНДРЕЈ: Немојте, молим вас!

ВЕРА: Фирму тресу три афере, сукљају се по судовима, 
провлаче их по штампи. И шта ја да радим ако се 
он, не дај боже, убогаљи на послу или ако постане 
жртва неке сулуде преваре?

 (Зајеца.)

ВЕРА: Где ћу онда са децом? Ко ће да их изведе на пра-
ви пут? Ја бих да она буду као ви! Паметна, култур-
на, сталожена – школована! А ништа, господине, од 
тога није могуће ако немају своју собу и чисте ча-
рапе сваког јутра. Разумете?

АНДРЕЈ: Госпођо Вера...

 (Вера га изненада загрли. Андреју је непријатно.)

ВЕРА: Сабијени смо у ћошак. Батргамо се као рибе на 
сувом.

 (Андреј се отргне из загрљаја, али га Вера ухвати за 
руку.)

АНДРЕЈ: Колико треба?

ВЕРА: Одмах да кажем, ви сте једини коме могу да се 
обратим. Јесте да радим овде тек четири недеље, 
али искрено верујем да сте добар човек. Избија из 
вас, у таласима. Ја то осетим! Биоенергија.

АНДРЕЈ: Госпођо Вера – колико?

ВЕРА: Ма, ја вам то не могу описати! Нисам упознала 
човека који толико зрачи!

АНДРЕЈ: Колико пара?

ВЕРА: Аха, то. Па, десет хиљада ће бити доста. Поро-
дични пријатељ жели да прода кућу у једном ба-
натском селу и... Ми ћемо тамо, не бирамо! Земља 
је кисела, идеална за лековито биље. Можда се и, 
боже здравља, обогатимо...

 (Андреју зазвони телефон.)

АНДРЕЈ: Моменат... (Јави се.) Хало. Лед? У реду – лед. 
Још нешто? Пластичне чаше. Важи. Нисам кре-

нуо, завршавам извештај, па стижем. Битно је, Ми-
ро, сунце му жарко, па не бих остао да је у питању 
ситница, подвукао ми се неки извештај... Слушај...

 (Мира прекине везу.)

АНДРЕЈ: Невероватно...

ВЕРА: И?

АНДРЕЈ: Шта – и?

ВЕРА: Паре.

АНДРЕЈ: Паре... Жао ми је, али није изводљиво. Имам и 
ја својих проблема. Држава нас глоби, клијенти не 
плаћају редовно, а посао осцилира. Разумем вашу 
муку, али искрено се надам да и ви разумете моју 
ситуацију која уопште није завидна. Ево, јутрос су 
ми били лешинари из пореске, вршљали по папи-
рима, превртали фиоке. Како човек нормално да 
заради у таквим околностима?

ВЕРА: Верујем, господине, али ми ћемо новац врати-
ти првом приликом. Ако ми не верујете – хајде да 
саставимо уговор. Кућа мора да се капарише, ина-
че оде неком другом. Ко први девојци...

АНДРЕЈ: Не могу вам помоћи.

ВЕРА: А сламарица?

АНДРЕЈ: Сламарица не постоји.

ВЕРА: Видите, ово нисам хтела да споменем, али... 
Млађи син... Моја узданица... Тешко је болестан...

АНДРЕЈ: Немојте, молим вас, да играте на ту карту! 
Ниско је и подло. Да имам – дао бих, разумете ли? 
Људи живе у погрешном уверењу да један прива-
тник има на претек. То је глупост. Мит! Ми смо 
први на удару државе и не видим како се то може 
променити! Сада бих вас молио да кренемо. Имао 
сам напоран дан, желим да се опустим са породи-
цом и пријатељима. Полазак!

 (Андреј крене према вратима, Вера му изненада пре-
пречи пут.)

ВЕРА: Ви не знате колико га ја волим.
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АНДРЕЈ: Верујем да га волите. Нико у то не сумња. Али...

ВЕРА: Не бих себи никада опростила ако му се нешто 
деси...

АНДРЕЈ: И шта ја сада да радим?

 (Вера га ухвати за руку.)

ВЕРА: Да се опустите.

АНДРЕЈ: Госпођо...

 (Вера закључа врата, а кључ стави у мантил.)

АНДРЕЈ: Ја вас молим да се упристојите! Одмах откљу-
чајте врата!

 (Вера спусти руку на Андрејево раме.)

ВЕРА: Много сте напети, господине. Леђа су вам у чво-
ровима. Шта вас мучи?

АНДРЕЈ: Сину ми је рођендан. Чекају ме...

ВЕРА: Нека чекају. Нећемо дуго.

 (Додирне му груди.)

АНДРЕЈ: Шта то радите?

ВЕРА: Видела сам како ме гледате. Мислите да сам сле-
па? Знате ли да из мушкараца исправа мошус ка-
да се узбуде? То вам дође као хемијска реакција...

 (Почне да га њушка.)

ВЕРА: Ваздух постане засићен. Лепљив!

АНДРЕЈ: Упозоравам вас – ако се истог тренутка не 
обуздате...

ВЕРА: Ви ћете да урадите – шта?

 (Вера спусти Андрејеву руку на своје груди. Он се уз-
буди.)

ВЕРА: Нико не мора да зна о овоме. Нека то буде наша 
мала, слатка тајна...

АНДРЕЈ: А ваш муж?

ВЕРА: Он ће разумети.

 (Задигне мантил испод којег је чипка.)

ВЕРА: Дођите. Пипните. Ту – тако...

 (Она узме његову руку, завуче је испод мантила. Он 
се занесе на тренутак, али се тргне.)

АНДРЕЈ: Знате ли да вам мирна срца могу уручити от-
каз после овако гнусне епизоде? Склоните се од 
мене, одмах!

 (Вера се удаљи.)

ВЕРА: Извините. Нисмо се разумели...

АНДРЕЈ: Шта ту има да се разуме? Ја сам ожењен човек.

ВЕРА: А где вам је прстен?

 (Андреј погледа своју десну руку.)

АНДРЕЈ: Шта вас брига где је мој прстен?

ВЕРА: Да није остао код оне преко?

АНДРЕЈ: О чему причате?

ВЕРА: О оној прсатој вајарки из приземља. Плава, уска 
рамена, дубоке очи. Шљока и пуши траву као хи-
пик. Цео комшилук смрди.

АНДРЕЈ: То ми је пријатељица.

ВЕРА: Како год ви кажете, господине. Али, чудно ми је 
то – ручак и винце свакога дана. Једном сте чак и 
плесали, ако ме сећање добро служи.

АНДРЕЈ: Ви то мене шпијунирате?

ВЕРА: Све се види са прозора. Ако се човек мало нагне...

АНДРЕЈ: Невероватно...

ВЕРА: Ништа ту није невероватно. Данас свако сваког 
шпијунира. То вам је као “добар дан”. Уосталом, онај 
бескућник је њен пријатељ из младости. Каже да иза 
себе има два пропала брака и дете у иностранству. 
Та вам и није најстабилнија. Мада, и сами знате да 
пропали бракови остављају страшне ожиљке.

 (Андреј неколико секунди у чуду посматра Веру.)

АНДРЕЈ: Откуд знаш?

ВЕРА: Буди паметан – дај ми тај новац. После ћеш се 
кајати.

АНДРЕЈ: Одговори ми на питање.

ВЕРА: Добро...
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 (Вера из џепа извади фотографију и пружи му је.)

ВЕРА: Лепа је. Диван осмех. А у позадини – мој чароб-
ни Нови Сад. Видиш, директоре, много тога нас 
повезује, а ти уопште ниси свестан. Увек ћу бити 
један корак испред.

АНДРЕЈ: Знаш шта, Вера, требало би да те избацим на-
главачке због оваквог понашања. Дошла си овде на 
коленима молећи за посао, а сада се понашаш као 
каубој. Направила си ми џунглу од канцеларија са 
овим биљкама, разместила намештај, шурујеш са 
клошарима, а поврх свега претураш ми по ствари-
ма. Срамота!

 (Вера из џепа мантила извади усб флеш који подигне 
увис.)

АНДРЕЈ: Шта је сад то?

ВЕРА: Пре свега – никога ни за шта нисам молила, са-
мо сам се одазвала на оглас у новинама. Као друго, 
прељубниче – то је видео снимак.

АНДРЕЈ: Какав снимак?

ВЕРА: Тебе. Твог прљавог живота. Компромитован си 
и пијан. И не – ниси знао да те смимају.

 (Кратка пауза.)

АНДРЕЈ: Шта хоћеш ти од мене?

ВЕРА: Хоћу да седнеш.

АНДРЕЈ: Е, баш нећу. У мојој канцеларији важе моја 
правила. Да ли ти је то јасно? А сада летиш напоље, 
због непристојности.

 (Андреј ухвати Веру за руку и крене са њом према 
вратима.)

ВЕРА: Можеш да ме избациш, директоре, али ја ћу се 
вратити. Боље да ме одмах убијеш. Чујеш ли ме? 
Слобода или смрт!

 (Андреј се заустави поред врата. Ухвати Веру за 
оковратник.)

АНДРЕЈ: Мене, лудачо, нећеш уцењивати, то нека ти 
је јасно.

 (Вера и Андреј се гледају у тишини неколико секунди.)

ВЕРА: Шта је? Шта чекаш? Избаци ме. Јачи си.

 (Андреј је напослетку пусти. Оде до стола, узме фла-
шу са вискијем и натегне.)

АНДРЕЈ: Ти си обичан испрдак. Неснађена и огорчена. 
Неспособна да заради – па уцењује. Због таквих нам 
је држава на дну. Неко други добро би те утабао и 
избацио наглавачке!

ВЕРА: Је ли?

АНДРЕЈ: Можеш сматрати да си добила отказ.

ВЕРА: Одлично. Услови рада свакако су “да се усереш”. 
Ниси ме чак ни пријавио, а за то бих могла комот-
но да те тужим. Наравно, надлежне би болело дупе, 
али опет – ти кршиш закон. Дакле, ти си проблем 
ове државе, не ја.

 (Андреј се насмеје од муке. Вера га ћутке посматра 
неко време.)

АНДРЕЈ: Преварио сам – па шта? То је моја ствар. Моја 
– разумеш ли? Није ми ни први ни последњи пут. 

ВЕРА: Није, тачно. Ти си познати преварант.

АНДРЕЈ: Вера, ја те паре немам. Не-мам!

ВЕРА: Није ни мени изгорела кућа. 

 (Андреј немоћно обори главу и нервозно почне да трља 
слепоочнице. Затим се усправи и погледа Веру, као да 
му је нешто синуло.)

АНДРЕЈ: Ко те је послао?

ВЕРА: Ја питам – ти одговараш.

АНДРЕЈ: Она багра обавештајци? Где ти је диктафон?

 (Андреј крене да је претреса. Вера се одмакне.)

ВЕРА: Имао си прилику да ме пипкаш. Сада је касно.

АНДРЕЈ: Вера, мајку му, уразуми се...

ВЕРА: Је л’ оно на зиду права диплома? Ниси један од 
“оних”?

АНДРЕЈ: Слушај...

ВЕРА: Је л’ права ил’ није?
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АНДРЕЈ: Права је.

ВЕРА: И ја сам студирала. Економију. Нови Сад. Шест 
семестара и бум – трудноћа. Онда човек стане пред 
огледало, почне да се преиспитује и пресече. По-
сле дође време за кајање, али буде касно. Живот је 
касетна бомба. Русвај! Чим сам се исписала, отац 
и мајка су престали да ми се јављају. Пријатељи су 
ме заборавили, а професори ми слали писма пуна 
презира. Један ме срео на улици и викнуо “Глупа-
чо!”. Једино ме је мој драги подржао.

АНДРЕЈ: Је л’ и он део овога?

ВЕРА: Јесте. Али не онако како ти мислиш.

АНДРЕЈ: Где је? Чека у заседи с оним лудаком?

 (Разгрне завесу. Опет погледа.)

ВЕРА: Јок. Ено га – чува децу. Два клинца. Четири и 
шест. Тренутно смо у подруму оронуле зграде. Вла-
га појела зидове, бубе гмижу по креветима. Има-
мо једну избеглицу из Далмације, пече рибу сваки 
дан, сва нам одећа смрди на скушу. А ми? Нит’ ку-
чета, нит’ мачета. Само љубав. А она и није нешто 
калорична…

АНДРЕЈ: Зашто си лагала?

ВЕРА: Зашто се ти стидиш своје прошлости?

 (Тишина неколико секунди.)

ВЕРА: Ћутиш? Тако сам и мислила. Мулац. Ево, ја ћу 
теби да одговорим. Мислила сам – можда има трун-
ке поштења у теби. Можда ћеш схватити да је мени 
тај новац потребнији. Некако ми је глупо – ти пе-
ченог овна, а ја масти и ‘леба. 

АНДРЕЈ: Немам, жено. Причам ли шпански? И да имам – 
моје је и могу са тим шта год пожелим! Разумеш ли?

ВЕРА: То – “твоје” исто толико је и “моје”. Разумеш ли 
ти мене?

АНДРЕЈ: Шта – сада се играмо социјализма?

ВЕРА: Играмо се – “Ко не плати на мосту, плати на 
ћуприји”.

 (Андреју зазвони телефон. Он прекине позив и врати 
телефон у џеп.)

ВЕРА: Колико дуго је вараш?

АНДРЕЈ: Месец дана. Два. Не знам. То је све површно.

ВЕРА: Површно?

АНДРЕЈ: Не волим је.

ВЕРА: А жену волиш?

АНДРЕЈ: Зашто је то, побогу, битно? Пређи већ једном 
на ствар! Ко те шаље?

ВЕРА: Зашто би ме било ко слао?

АНДРЕЈ: Зато што то тако иде!

ВЕРА: Зна ли она за бившу?

АНДРЕЈ: Зна. Споменуо сам јој, давно...

ВЕРА: Сада ти лажеш. Знојиш се. Криви ти се вилица. 

АНДРЕЈ: Колико дуго планираш да ме задржиш?

ВЕРА: То зависи од тебе.

 (Андреј се иронично осмехне.) 

АНДРЕЈ: Види овако, Вера, пусти ме на једну ноћ, до-
нећу и више него што тражиш. Немам ни време-
на ни начина да ти тренутно удовољим. Једна ноћ! 
Мислим да је то више него фер.

ВЕРА: Није фер.

АНДРЕЈ: Зашто си тврдоглава?

ВЕРА: Пре бих рекла – опрезна. Са дебелим разлогом.

АНДРЕЈ: Опет причаш у шифрама.

 (Вера из фиоке извади две авионске карте. Махне њима.)

ВЕРА: Економска класа. Хелсинки. Земља хиљаду језера. 
Тамо ти је, брате, много депресивно. Људи опасно 
шљокају. Не знам како би се једна уметница и један 
бизнисмен снашли у потпуној туђини.

АНДРЕЈ: Дај ми то!

 (Отме јој карте.)

ВЕРА: Немој, молим те, помислити да сумњам у тебе. 
Ти би, чим слетиш у Финску, отишао до прве банке 
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и послао ми паре. Је ли тако? Видиш, поверење је 
одмах нестало. Тешко се стиче, лако се губи. Годи-
нама га градиш, онда извучеш једну циглу и све се 
сруши – као да зида није ни било.

АНДРЕЈ: Колико тражиш?

ВЕРА: Чекај – зар ниси рекао да сламарица не постоји?

АНДРЕЈ: Погодићемо се.

ВЕРА: Зашто бих се ја са тобом погађала? И још боље 
питање – како да се ослоним на тебе? Прву пону-
ду си одбио, сада се размећеш и обећаваш. Паре су 
овде, и ја не одлазим без њих.

 (Андреј почне нервозно да шетка по канцеларији.)

АНДРЕЈ: Ако је икада ишта било између нас, ја се ис-
крено извињавам – али се не сећам.

ВЕРА: Јок. Ниси мој тип.

АНДРЕЈ: Слушај, Вера, не може овако. Очекујеш моју 
помоћ, а не пружаш ништа за узврат! Мораш да бу-
деш јаснија, иначе ћемо овако целе ноћи – у круг.

ВЕРА: У реду, директоре. Ајмо овако. Да ли се сећаш 
где си био 12. октобра 2012?

 (Са улице се зачује дубоки кашаљ.)

БЕСКУЋНИК (Из офа): Киша. Шаљем вам кишу, децо! 
Нека вода небеска ороси ваше усијане главе!

ВЕРА: Дакле?

АНДРЕЈ: Не могу... Не.

ВЕРА: Да ли ти ишта значи име Митар Влаховић?

АНДРЕЈ: Ни то.

 (Вера извади паклицу.)

ВЕРА: Дозвољаваш?

АНДРЕЈ: Ради шта хоћеш...

 (Вера запали. Андреју зазвони телефон.)

ВЕРА: Јави се. Можда је хитно. Људи те очекују.

 (Андреј прекине позив.)

ВЕРА: Какав си то родитељ, директоре, мајку му! Када 
је мој Лаза славио први рођендан, ја сам узела два 
слободна дана. Не може, брате, увек да се трчи за 
кинтом. Тужно је. То ти се на крају све некако из-
равна. Остану само успомене. Неке избледе коли-
ко год се трудио да их сачуваш, неке постану жи-
вописније – колико год се трудио да их заборавиш.

 (Опет кашаљ.)

АНДРЕЈ: Полудећу од њега!

ВЕРА: Не брини, није му још дуго остало. Чика Дра шко 
има упалу плућа.

БЕСКУЋНИК (Из офа): “Чујте ме, варвари! Опростите 
људима грехове њихове, опростиће и вама Господ 
Бог, ваш отац небески. Ако не опраштате, ни вама 
неће бити опроштено, тело ваше ће да гори, душа 
да лута и труне!”

 (Закашље се још дубље. Пљуне.)

БЕСКУЋНИК (Из офа): Хлеба! Хлеба!

АНДРЕЈ: По цео божји дан се дерња! Као да је сам на 
овом свету!

ВЕРА: Па, види, што се њега тиче – сам је као од мајке 
рођен. Нико га не види, никога није брига. Разум 
га је давно напустио. Остала је само истина. Гола 
истина. Оно што ти немаш.

АНДРЕЈ: Ти ћеш да ми кажеш!

 (Нагне се над прозор.)

АНДРЕЈ: Умукни, мајмуне! Нико те не слуша!

ВЕРА: Ја га слушам.

АНДРЕЈ: Е, знаш шта? Доста је било. Ако ти нећеш – 
идем ја.

ВЕРА: Још није време.

АНДРЕЈ: Пробај да ме зауставиш.

 (Вера му опет препречи пут.)

АНДРЕЈ: Склони се. Употребићу силу.

ВЕРА: Зашто си побегао из Новог Сада?
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АНДРЕЈ: Дај ми кључ.

ВЕРА: Кључ остаје код мене.

АНДРЕЈ: Добро. Како хоћеш.

 (Андреј неколико пута ногом удари врата. Сваки 
следећи ударац је све јачи. Док он удара, Вера изва-
ди пиштољ из мантила и упери га у Андреја.)

ВЕРА: Владимире, убићу те.

 (Владимир се окрене. Инстиктивно подигне руке.)

ВЛАДИМИР: Шта радиш то?

ВЕРА: Приђи. Не преблизу! Стави руке на сто.

ВЛАДИМИР: Вера...

 (Владимир бојажљиво крене према Вери, али заста-
не након два корака. Вера довуче фотељу на средину 
канцеларије.)

ВЕРА: Сам си тражио ово. Од почетка се правиш блесав.

 (Владимир остане закопан у месту.)

ВЕРА: Седи.

 (Владимир седне. Вера узме конопац како би га ве-
зала. Ради то невешто, тако да Андреј искористи 
прилику и удари је ногом. Вера се затетура и падне, 
Владимир крене према њој, али му се цев пиштоља 
нађе тик између очију.)

ВЕРА: Одбиј, будало! Назад!

 (Владимир се пузећи повуче. Вера устане и удари га 
кундаком у главу.)

ВЕРА: Седи и мируј!

 (Владимир је послуша.)

 (Вера га чврсто веже.)

ВЕРА: Е, тако, директоре. Сада смо мирни. Следећи пут 
кад будеш пружао отпор, ја пуцам у колено.

 (Вера узме столицу и седне преко пута Владимира.)

ВЛАДИМИР: Крварим...

ВЕРА: Е, па лепо. Сада ти је избор олакшан. Оба капу-
та су ти усвињена.

 (Владимиру клоне глава.)

ВЕРА: Погледај ме. 

 (Вера га пар пута благо ошамари. Владимир је иско-
са погледа.)

ВЕРА: Зашто Драшко смрди, а ти миришеш?

ВЛАДИМИР: Молим те – спусти то.

ВЕРА: Је л’ то судбина или заслуга?

ВЛАДИМИР: Све ћемо се... Договорити...

ВЕРА: Ја мислим да је заслуга. Сналажљивост је кључ 
успеха. Види, директоре, ја сам мало истраживала 
и дошла сам до неочекиваног открића. Ова фирма 
има неколико фалинки. Под један, није ликвидна. 
Под два, није на твоје име. Искористио си вајарку 
за своју прљаву игру, а теби леже доходак. Под три, 
ниси редован платиша – а пропо пореске и њихо-
вих честих долазака. Понашаш се као паушалац, а 
не поштујеш услове. А види сада ово – поред свега 
тога ти успеваш да живиш краљевски. Где је ту ца-
ка? Е, па ја ћу ти рећи. Ушао си дупетом у систем. 
Али, није ти први пут.

ВЛАДИМИР: Криви су ови са... Врха... Раде нам о глави...

ВЕРА: Па, ти онда иди у Тунгузију.

ВЛАДИМИР: Хоћу. Ако ме пустиш.

ВЕРА: Одличан покушај. Десет поена за уметнички 
дојам, што би рекла Милка Бабовић.

ВЛАДИМИР: Обриши ме. Слива се...

ВЕРА: Пичкице.

 (Вера покида део Владимирове кошуље и грубо му об-
рише крв са лица.)

ВЛАДИМИР: Слушај овако, идемо одмах до мене, ја уз-
мем паре – колико год треба – и растајемо се као 
да се ништа није десило. Погледај ми главу. Озбиљ-
но крварим.

ВЕРА: То је огреботина.

ВЛАДИМИР: Вера, ја нисам злопамтило.
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ВЕРА: Ја јесам. И зла сам и памтим.

ВЛАДИМИР: Узми и карте за Хелсинки. Поведи мужа и 
децу. Финска је социјална држава. Ја ћу да потегнем 
везе како би добила папире. Шта кажеш?

ВЕРА: Ајде, ћути. Желим мало тишине.

ВЛАДИМИР: Опамети се, мајку му! Овакве ствари не 
пролазе некажњено! Познајем и ја неке људе!

ВЕРА: Немој, будало, да ми досађујеш. Зар не видиш да 
сам извадила пиштољ? Дуга деветка. Продали ми 
цигани, доле код реке. Наоружани смо к’о НАТО.

ВЛАДИМИР: Ја не видим пиштољ. Какав пиштољ? Ми 
смо пријатељи, ти и ја. Схваташ?

ВЕРА: Ајмо опет. Зашто си побегао из Новог Сада?

ВЛАДИМИР: Зато што ми је досадио!

ВЕРА: Погрешан одговор. Трећи пут – зашто си побе-
гао из проклетог Новог Сада?

ВЛАДИМИР: Зато што сам се плашио.

ВЕРА: Коначно! Чега тачно си се плашио?

ВЛАДИМИР: Тих твојих зеленаша. Табаџија. Плашио 
сам се, Вера, смрти! Схваташ ли? СМРТИ!

БЕСКУЋНИК (Из офа): “Па да и долином смрти про-
лазим, зла се нећу бојати, јер ти си са мном. Твоја 
шиба и твој штап – они ме теше.”

ВЕРА: Ко те је дирао, директоре?

ВЛАДИМИР: Они што се буде кад падне ноћ. Три буда-
ле и црни комби, па правац Фрушка гора. Упљува’ 
се да им објасним како је дошло до грешке, али не 
вреди. Они су ту по задатку, кажу. Ништа не знају. 
Класично застрашивање. Паре или те нема.

ВЕРА: Невероватно! Као на филму!

ВЛАДИМИР: Да објасним теби, као и њима – ја сам не-
дужан. Недужан! Њих нисам успео да убедим, али 
ти буди паметнија. Ти јеси паметнија. Видим ти у 
очима. 

ВЕРА: Пусти ти моје очи, директоре. Довољно су оне 
плакале. (Пауза.) Види шта мене истински мучи. 

На страну и пореска, и ликвидност, и љубавница, и 
филмске сцене. Ти не поштујеш човека.

ВЛАДИМИР: То није тачно.

ВЕРА: Јесте – тачно је. Лично сам видела када си пљунуо 
Драшка испред канцеларије. Где је ту поштовање?

ВЛАДИМИР: Губим муштерије због њега! Месецима ме 
плански саботира.

ВЕРА: То није његова кривица. Човек је хтео да прода 
песму за пишљивих сто динара како би могао да ку-
пи хлеб и јогурт. А знаш ли зашто није хтео да оде?

ВЛАДИМИР: Зато што је нападан. Зато што мисли да 
му сиромаштво допушта све. Зато што мене криви 
за свој неуспех.

ВЕРА: Зато што нема где. Да ли ти је то некада пало 
на памет?

 (Тишина.)

ВЕРА: Риба смрди од главе, али се чисти од репа.

ВЛАДИМИР: Значи ипак сам ја крив.

ВЕРА: Имао си избор, директоре. То не можеш да ос-
пориш.

ВЛАДИМИР: Колико су те платили? На њихово, ја дајем 
дупло.

ВЕРА: Ја сам слободан играч.

ВЛАДИМИР: Добро. Буди тврдоглава. Угрози живот своје 
породице. Стави главу на пањ. Што бих ја бринуо?

 (Вера приђе Владимиру и чучне. Главе су им скоро 
спојене. Владимир покушава да избегне контакт 
очима.)

ВЕРА: Сада ћу нешто да те питам, а ти буди паметан и 
немој да ме слажеш. Где је кључ?

ВЛАДИМИР: Који сад кључ?

 (Вера се лагано придигне и оде до слике коју је помно 
посматрала на почетку драме. Вера помери слику 
иза које се крије сеф.)
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ВЕРА: Хоћеш ли, јебем му матер, почети да ме схва-
таш озбиљно?

ВЛАДИМИР: Тај сеф је празан.

ВЕРА: Кључ!

ВЛАДИМИР: У банци.

ВЕРА: Живот ти виси о концу, директоре. Не зајебавај се! 

ВЛАДИМИР: У фиоци ти је папир са гарантним листом. 
Погледај ако не верујеш.

 (Вера бурља по фиоци. Одустане. Покуша на силу да 
отвори сеф.)

ВЛАДИМИР: Не труди се. Дупла блиндирана брава.

 (Вера опали метак у сеф. Рикошет разбије стакло 
на прозору.)

БЕСКУЋНИК (Из офа): Почиње! ПОЧИЊЕ!

ВЛАДИМИР: Отвори другу фиоку. Има дупло дно.

 (Вера га послуша. Извуче двеста евра.)

ВЕРА: Шта је, бре, ово?

ВЛАДИМИР: То је све. За почетак. Ако ме пустиш, биће 
још много.

ВЕРА: Ти ниси нормалан...

 (Владимиру зазвони телефон. Вера узме телефон.)

ВЛАДИМИР: Не, не, не!

 (Вера се јави.)

ВЛАДИМИР: Немој, молим те!

ВЕРА (У слушалицу.): Хало. Није Андреј, као што мо-
жете да претпоставите. Његова љубавница. Да. Да. 
Не, не можете тренутно да га добијете и одмах да 
вам скратим муке – неће доћи кући вечерас. Шта 
ради? Пере кару. Да. Честитајте, молим вас, сину 
рођендан у моје име. Еј, еј, еј, без вике. Ма знаш 
шта, кучко, јеби се и ти. Ми се волимо, а ти се обе-
си о штрик. Здраво!

 (Прекине.)

ВЕРА: Жива ватра!

ВЛАДИМИР: То ти није требало.

 (Вера сломи мобилни телефон. Седне преко пута Вла-
димира.)

ВЕРА: Погледај ме добро. Али онако – баш добро. Шта 
видиш?

ВЛАДИМИР: Видим психозу.

ВЕРА: Осим тога?

ВЛАДИМИР: Опасност.

ВЕРА: Једно те исто. Размисли мало боље. Мућни!

ВЛАДИМИР: Видим погану особу која је дала себи за 
право да ми суди. Видим жену која се игра бога, а 
сви добро знамо како такви људи пролазе. Видим 
фрустрацију и мржњу. Видим будалу која мисли да 
сам кривац – али ја ћу доказати своју невиност, ма-
кар ми то било последње на овом свету.

 (Вера почне иронично да аплаудира.)

ВЕРА: Браво, директоре. Одувао си ме. Не само што 
личиш на глумца – ти си рођени таленат за сцену!

ВЛАДИМИР: Јеби се, курветино.

ВЕРА: Последњи покушај, иначе оде мушкост. Један...

 (Пауза.)

ВЕРА: Два...

 (Вера откочи пиштољ и упери га у Андрејево међу-
ножје. Он зајеца од страха.)

ВЛАДИМИР: Не знам. Стани. Немој, молим те! Спусти 
пиштољ, кумим те богом!

ВЕРА: Два...

 (Владимир се умокри. Вера почне да се смеје. Клекне 
поред њега и помази га по темену.)

ВЕРА: Мукица мала. Па ти си се то упишкио?

ВЛАДИМИР: Хоћу да идем. Не могу више да те слушам. 
Не могу... Мука ми је...

ВЕРА: Важи. Чим одлучиш да будеш искрен.

 (Вера поново упери пиштољ.)
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ВЛАДИМИР: Чекај. Размишљам. Је л’ смо се срели?

ВЕРА: Јесмо. Пре него што сам се запослила. У ходнику 
пословне зграде. Чак смо се и руковали. Сећам се 
да сам нагло изгубила снагу чим са те додирнула. 
Одмах сам знала да си љига. Благо си се насмејао 
и оборио поглед. Тада сам, додуше, имала петнаест 
килограма више и другу фризуру, али то не мења 
ствари.

ВЛАДИМИР: Је л’ сам ти обећао нешто?

ВЕРА: Више је била ствар договора.

ВЛАДИМИР: Шта?

ВЕРА: Сети се.

 (Са улице се зачује полицијска сирена.)

ВЛАДИМИР: Ево их, лудачо. Има тројица да те серви-
сирају у станици. Такве највише воле.

 (Вера провири кроз прозор.)

ВЛАДИМИР: Одвежи ме и ништа нећу рећи!

 (Полицијски аутомобил прође поред канцеларије и 
продужи даље.)

ВЕРА: Немаш среће.

 (Вера махне пиштољем сугеришући Владимиру да 
настави.)

ВЛАДИМИР: Добро, добро, добро... Да ли сам икада на-
удио некоме кога волиш?

ВЕРА: Ево. Коначно нешто!

ВЛАДИМИР: Коме?

ВЕРА: Може овако – ја идем да пишким, а ти добро раз-
мисли. Шта кажеш?

ВЛАДИМИР: Јеби се!

ВЕРА: Схватићу то као “да”.

 (Вера оде. Док она није ту, он покушава да се ослободи.)

 (Чује њене кораке. Својски се потруди да покида ко-
нопце, али не успе.)

 (Вера се врати.)

ВЕРА: И?

 (Збуњени Владимир посматра Веру и не проговара.)

ВЕРА: Земља зове господина директора! Директоре – 
јави се!

ВЛАДИМИР: Нећеш се извући.

ВЕРА: Могуће. Свесно сам ушла у ово. 

ВЛАДИМИР: Дошла си са погрешним уверењем. Залећеш 
се главом у зид. Ја ти, Вера, нудим помоћ. Нудим 
ти све што имам. Све!

ВЕРА: Па, где је та помоћ? Ја је не видим. Мој син хоће 
да иде на екскурзију, а мајка нема да му плати. Знаш 
ли ти колико то боли.

ВЛАДИМИР: Једна ноћ, то је све што тражим.

 (Вера се осмехне. Запали још једну цигарету.)

ВЕРА: Зашто су људи у црном хтели да те убију?

ВЛАДИМИР: Због пропалог посла. Уложили су, али им 
се није вратило. То је опасан свет подземља. Њима 
је сваки злочин опроштен.

ВЕРА: Какав посао?

ВЛАДИМИР: Грађевински.

ВЕРА: Будиш се, директоре. Коначно.

 (Вера узме флеш са стола.)

ВЕРА: Ево мале помоћи. Овај снимак...

ВЛАДИМИР: Шта са њим?

ВЕРА: ... На њему нема вајарке. Стар је три године. На-
стао је у другом граду, са другим људима. Снимио га 
је мој муж. На њему имаш цигарету у устима, пијеш 
џин-тоник и једеш бадеме. Те исте ноћи напио си 
се као џукела и одвукао мог драгог на тамбураше. 
Твоја фирма је славила успешно обављен посао.

ВЛАДИМИР: Ништа ми то не значи. Таква славља се ор-
ганизују пет пута недељно!

ВЕРА: Не слушаш ме, директоре! Седиш на ушима!

ВЛАДИМИР: Вера – иди док не буде касно.

ВЕРА: Ја мислим да је одавно касно.
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 (Куцање на вратима. Вера застане. Погледа Влади-
мира. Опет куцање.)

МИРА (Из офа): Андреј, мамицу ти јебем, видим свет-
ло. Немој да проваљујем. АНДРЕЈ!!!

 (Све снажније лупање. Вера покаже Владимиру да не 
проговара.)

МИРА (Из офа): Ако истога часа не изађеш, никада ме 
више нећеш видети.

 (Тишина неколико секунди.)

МИРА (Из офа): Је л’ она фукса и даље ту?

 (Ударац ногом у врата.)

МИРА (Из офа): У реду. Како хоћеш. Пичко!

 (Бат корака који се удаљавају.)

ВЕРА: Каква жена! Дивим јој се.

ВЛАДИМИР: Је л’ си задовољна? Растурила си ми брак.

ВЕРА: Ја теби брак – ти мени живот. Хоћеш да се мења-
мо?

 (Кроз прозор улети цигла.)

ВЕРА: Опа!

БЕСКУЋНИК (Из офа): “И свану дан кад човек на чове-
ка баци камен и потегне мач!”

ВЕРА: Чика Драшко је пророк свог времена.

 (Вера приђе до прозора како би спустила ролетне.)

ВЕРА: Видиш како је живот непредвидив – прву же-
ну си варао као неснађен, она је ћутела и трпела – 
волела те. Данас напумпаш вајарку – одмах цигла 
кроз прозор.

ВЛАДИМИР: Шта још знаш?

ВЕРА: Како мислиш – “шта знам”? Знам све. Не ми-
слиш ваљда да сам дошла неспремна?

ВЛАДИМИР: Да чујем.

ВЕРА: Шта те занима?

ВЛАДИМИР: Било шта.

ВЕРА: У реду. Ово ти није први посао. Дванаест година 
си радио у “Будућности” и три године у “Маринију” 
као грађевински инвеститор. Твој бивши шеф је на 
робији због утаје пореза. Хоћеш још?

ВЛАДИМИР: Све.

ВЕРА: Рођен си у Бечеју на Ђурђевдан. Имаш старију 
сестру која је у Канади и мајку којој се ниси јавио 
две године. Раније си био уредно избријан и крат-
ко ошишан, али си променио имиџ како би зашти-
тио себе. Те наочаре – оне немају диоптрију. Од-
лично видиш. Овај посао – пословна психологија 
– то је маска.

 (Владимир у чуду посматра Веру.)

ВЕРА: Још? Ајде. Мени је баш забавно! Био си у сре-
дишту велике афере, повезивали су те са грделич-
ким кланом. Постоје снимци. Шта је? Шта си зинуо?

ВЛАДИМИР: Је л’ те шаље оно говедо Лучић? Ово је ње-
гово масло?

ВЕРА: Не шаље ме Лучић. Своја сам. Људе о којима 
причаш презирем исто колико и тебе. За мене не-
ма разлике у злочину. Ја вас стављам у исти кош.

ВЛАДИМИР: Вера...

ВЕРА: Да ли смо на крају пута, директоре?

 (Владимир зајеца.)

ВЕРА: Плачи, плачи, дошао и на тебе ред. Ко је мене 
тапшао по леђима док су ми деца ридала?

ВЛАДИМИР: Мрцвариш ме!

ВЕРА: Ово је тек почетак. Има да те исцедим као масну 
крпу.

 (Владимир се свом снагом упре како би покидао ко-
нопце.)

ВЕРА: Оног дана када смо се први и једини пут срели, 
отишла сам кући срећнија него икада. Мислила сам 
да је мој живот коначно добио смисао. Сећам се да 
сам села на терасу, запалила цигарету и десет мину-
та плакала од среће. Замисли. То ми је сада најмуч-
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нија успомена на свету. Месец дана после тога муж 
је пијан, шепајући, дошао с посла, пао на колена, 
заплакао и рекао да је све изгубљено. Замисли јад-
ничка. Кривио је себе. “Зајебао сам, Вера. Готово 
је!” Нисам могла да га зауставим.

 (Њему коначно сине. У неверици одмахне главом.)

ВЛАДИМИР: Ви?

ВЕРА: Ти си зао човек, Владимире.

 (Владимир неколико секунди гледа Веру након чега 
почне незаустављиво да се смеје.)

ВЛАДИМИР: Боже драги...

ВЕРА: Погледај се...

 (Владимир не може да обузда напад смеха. Вера га 
пљуне.)

ВЕРА: Гадиш ми се.

ВЛАДИМИР: Ти мислиш да сам ја крив? Драги боже, 
Вера, па то је тако смешно... Одвежи ме, молим те, 
све ћу ти објаснити.

ВЕРА: Нема, кретенчино, шта да ми објашњаваш. Све 
је документовано. Наш аванс, уговор о стану, суд-
ско одобрење, кредит. Све је ту.

ВЛАДИМИР: Суд је оборио оптужницу.

ВЕРА: Суд је корумпиран, а ти си зверка. Познавао си 
пола државног врха, друга половина ти је била при-
клоњена. Продавао си станове државним функцио-
нерима сто евра по квадрату. И ти мени причаш о 
суду? Ниси се једном појавио на рочишту – ето шта 
ти је наше тужилаштво. Против тебе се паралелно 
водило шест поступака! ШЕСТ! ЕЈ!

ВЛАДИМИР: Пре свега, морам да ти честитам. Како си 
успела?

ВЕРА: Снага воље. Мржња.

ВЛАДИМИР: То је баналност. Ти ништа не знаш! Чујеш 
ли ме? Живиш у заблуди!

ВЕРА: Не почињи...

ВЛАДИМИР: Живиш у лажи!

ВЕРА: ДОСТА! УМУКНИ!

БЕСКУЋНИК (Из офа): Вера, љубави, је л’ све у реду?

ВЕРА: Јесте, чика Драшко. Идите!

БЕСКУЋНИК (Из офа): Сигурно?

ВЕРА: Идите, Драшко. Хвала вам на свему!

БЕСКУЋНИК (Из офа): Ускоро ће киша, душо!

ВЕРА: Ускоро ћу и ја, чика Драшко, ништа не брините.

БЕСКУЋНИК (Из офа): Бог био с тобом!

ВЛАДИМИР: Значи ипак радите заједно.

ВЕРА: Он је небитан!

ВЛАДИМИР: Како си ме пронашла?

ВЕРА: И то је небитно. Рачуна се исход, а не методо-
логија.

ВЛАДИМИР: Полиција?

ВЕРА: Јебеш полицију. Они су бескорисни.

ВЛАДИМИР: Како онда?

ВЕРА: Мислио си да ћеш се крити цео живот?

ВЛАДИМИР: Не кријем се од тебе – то нека ти је одмах 
јасно. Твој случај је камено доба, нико га се више 
не сећа. С разлогом, Вера.

ВЕРА: Ја га се сећам. Када годинама скупљаш као мрав, 
одва јаш од уста, не излазиш са пријатељима, једеш 
бајат хлеб – све то да би коначно имао свој дом – и 
онда дође себична будалетина која те превари, то 
се тешко заборавља...

ВЛАДИМИР: Молим те реци ми – како?

ВЕРА: Оно мало пара што нам је остало када си ти от-
перјао, говедо фашистичко, уложили смо да те ло-
цирамо. То нам је постала мисија.

ВЛАДИМИР: Мораш да знаш да ја нисам крив. Ти и ја – 
ми смо жртве. Ми. Ови горе су усрали ствар. Хиља-
ду правила, процедура, компликације. Корупција је 
ту неизбежна, мали човек први страда. Рекла си да 
не поштујем човека? Није ствар у мени. Пастир... 
Пастир не чува своје стадо!
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ВЕРА: Јаој! Јадан ти!

ВЛАДИМИР: Причај даље!

ВЕРА: Даље... Коначно скупимо доказе и новац, па оде-
мо у твоју фирму – а они слежу раменима. Кажу 
– траже те. Онда пријатељи – ни они ништа. Об-
ратимо се медијима, они објаве вест, понуде своју 
помоћ, али ни од њих ништа корисно. И на крају, 
када сам скоро одустала – Митар Влаховић, дирек-
торе. Јавни тужилац. Држава те давно лоцирала, 
али пре стао си да их интересујеш. Он те је олајао. 
Било му, ваљда, жао.

 (Вера из торбе изавади новински чланак.)

ВЕРА: Види ово. (Чита.) “Грађевински инвеститор пре-
варио четири породице. Чека се суђење.”

 (Вера запали.)

ВЛАДИМИР: Ти се мене уопште не бојиш?

ВЕРА: Зашто бих? Већ си ми наудио.

ВЛАДИМИР: Хоћеш ли ме, молим те, саслушати? Имам 
шта да кажем.

ВЕРА: Саслушај ти мене. Моја рачуница каже следеће – 
45.200 евра. Стотину евра горе-доле. Дакле, понуда 
је била више него фер. А ти си је одбио.

ВЛАДИМИР: Ништа ти не знаш.

ВЕРА: Понављаш се.

ВЛАДИМИР: Ово ће болети. Види – твој муж. Он је бу-
далетина.

 (Вера замахне пиштољем.)

ВЛАДИМИР: Не! Слушај. Он је крив. Он! Шта ме гле-
даш? Не верујеш?

ВЕРА: Како те није стид? Прегазио си нас као булдо-
жер, а сада пребацујеш кривицу. Знаш ли ти да је 
тај “баксуз” покушао да се убије када си ти побегао?

ВЛАДИМИР: Ти би, хвала драгом богу, остала и саче-
кала да те докрајче државни плаћеници? Уразуми 
се, мајку му!

ВЕРА: Хвала им лепо што су те оставили мени. Има 
нокте да ти чупам.

ВЛАДИМИР: Вера, није све тако црно-бело. Иди док не 
буде касно.

ВЕРА: Где су паре?

ВЛАДИМИР: Нема их. Нестале. Морао сам да вратим 
дугове. Део политичарима, део приватницима. Да 
нисам то урадио, био бих мртав.

ВЕРА: А ми? Шта са нама?

ВЛАДИМИР: Ви сте жртве система.

ВЕРА: Ми смо будале што смо живи. Вук продао своје 
плоче, аутомобил, риболовачку опрему. Ја слике, 
накит, књиге, сингерице. Имали смо кутију од ци-
пела у коју смо убацивали новац – динар по динар. 
На њој је писало, црним словима – ЗА НАШ ДОМ. 
Одем у пекару, узмем најјефтинији хлеб. Ако има 
– јучерашњи. Онда узмем да га једем, па све себе 
лажем да нисам гладна. Падала сам у несвест од 
малаксалости. Ти ми причаш о жртви. Немаш пред-
ставу шта значи жртва!

ВЛАДИМИР: Слушај...

ВЕРА: Нећу да слушам!

ВЛАДИМИР: Ја јесам побегао – и треба да одговарам 
за то. Али, да није било Вука и његове лудачке за-
висности...

ВЕРА: Па, јебем ли ти оца...

ВЛАДИМИР: СЛУШАЈ МЕ, ПОБОГУ!!! ПУСТИ МЕ ДА 
КАЖЕМ!

 (Тишина неколико секунди.)

ВЛАДИМИР: Да Вук није био толико навучен на карте...

 (Вера збуњено погледа Владимира.)

ВЛАДИМИР: Шта је? Ниси знала? 

ВЕРА: Вук се никада није коцкао.

ВЛАДИМИР: Он је зависник. Онакву страст још нисам 
видео. Умео је да повеже три ноћи у подруму. За-
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дуживао се код опасних људи, хтели су бубреге на-
живо да му ваде. 

ВЕРА: Пун си срања. Млитав си као говно. Џак гована! 

ВЛАДИМИР: Узнемирена си. Скроз те разумем.

ВЕРА: Уопште нисам узнемирена! Хоћу да пукнем од 
таквих као што си ти!

 (Одјекне грмљавина.)

ВЛАДИМИР: Отвори ормар. На дну је жута фасцикла.

 (Вера га послуша.)

ВЛАДИМИР: Ето – погледај. Ту ти је све.

 (Вера чита.)

ВЛАДИМИР: Транскрипт електорнске поште, смс по-
рука, снимљени разговори. Све чувам, за не дај бо-
же. Рекао сам ти да идеш!

ВЕРА: Јебеш ово. Данас се све фалсификује.

ВЛАДИМИР: Ако га волиш и познајеш – знаћеш да су 
то његове поштапалице и његове реченице. Немој 
да се правиш наивна. Ту су и датуми.

 (Она провери. Полако губи конце.)

ВЕРА: Шта је урадио?

ВЛАДИМИР: Све паре које је требало да уплати на мој 
рачун, како бих ЈА подмирио извођаче радова и др-
жавне структуре – отишле су у ветар. Да ствар буде 
још гора, са собом је повукао једног човека. 

ВЕРА: И ти си решио да побегнеш?

ВЛАДИМИР: Нисам бежао због вас. Ви сте давно забо-
рављени.

 (Вера баци папире и немоћно се сручи у столицу.)

ВЛАДИМИР: Зна ли он да ме тражиш?

 (Вера одмахне главом.)

ВЛАДИМИР: Да зна – спречио би те.

 (Тишина.)

ВЛАДИМИР: Као што видиш – и ја сам бескућник. Ос-
тао сам без породице и дома. У овом граду, све ми 

је страно. И овај посао, и људи, и клима, и храна. 
Оставио сам жену коју волим, сина који ми стра-
шно недостаје.

ВЕРА: Дај ми још нешто. Ово није довољно.

ВЛАДИМИР: Вера, молим те...

ВЕРА: Још!

ВЛАДИМИР: Црвена кутија, ту доле. Скроз десно је ваш 
случај.

 (Тражи. Тражи. Пронађе. Из црвене кутије извади 
касету са натписом “Вук”.)

ВЛАДИМИР: Пусти је.

 (Вера пусти касету.)

ВУК: “Мики, ја сам. Дај ми још пар дана, молим те. Јуче 
су ме усрали, али осећам да ће ме кренути. Узећу 
неку лову од Руса и крећем у акцију. Вечерас је ве-
лика партија у подруму. Шта кажеш”?

 (Тишина.)

ВЛАДИМИР: Ја бих те сада замолио да ме одвежеш и 
одеш.

ВЕРА: Не...

ВЛАДИМИР: Вера – последња прилика.

ВЕРА: Не могу.

ВЛАДИМИР: Сабери се. Стани и размисли. Имаш по-
родицу, мужа, пријатеље. Веома лако ћу сазнати 
где живиш.

ВЕРА: Убићеш ме.

ВЛАДИМИР: Нећу те убити. Ово је све погрешно, разу-
меш ли? Људи су криви. Ми смо имали поштене 
намере, али други су вукли карте.

 (Вера га гледа.)

ВЛАДИМИР: Имаш пиштољ.

ВЕРА: Мука ми је...

ВЛАДИМИР: Слушај ме добро – имамо две опције. Да 
обоје, као недужни људи, завршимо на стубу сра-
ма, потенцијално у затвору. Под два, да ме одвежеш 
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и да побегнемо, свако на своју страну. Ја, Вера, не 
бих пуно размишљао.

 (Вера га гледа неколико секунди. Затим “бљуцне”. 
Узме виски са стола, натегне и обрише се.)

ВЛАДИМИР: Ајде!

 (Вера као да гледа кроз Владимира. Приђе му, олаба-
ви конопац.)

ВЛАДИМИР: Још мало.

 (Вера на тренутак застане. Стане испред Владими-
ра и иронично се осмехне. Упери му пиштољ у главу.)

ВЛАДИМИР: Шта радиш то?

 (“Кликне”. Пиштољ је празан.)

ВЕРА: Онај метак што сам испалила био је за тебе. Дру-
гог нема...

 (Још једном кликне.)

ВЕРА: Колико сам луда, свашта би ми пало на памет. 
Савест је чудо.

ВЛАДИМИР: Будало! Лудачо! Има лично да те скењам 
и газим тако мртву све док ми не отпадну оба ђона. 
Чујеш ли ме?! Опрости се од живота! ВЕРА!

 (Вера преџепари Андреја. Узме му новчаник и кључе-
ве од аутомобила.)

ВЛАДИМИР: Вера... Слушај... Извини! Зајебао сам и кајем 
се! Ето. Је л’ то желиш да чујеш? Дебело сам уср’о!

ВЕРА: Јеси. Истина. Имао си избор.

 (Вера узме 200 евра са стола. Извади кључ из ман-
тила и упути се према вратима.)

ВЛАДИМИР: Молим те...

 (Вера се последњи пут окрене и погледа Владимира.)

ВЕРА: Јеби се, директоре.

 (Вера угаси светло и изађе.)

 (Владимир почне неконтролисано да вришти. То 
траје дуго и прилично је мучно. Затим – тишина. 
Зачују се кораци негде у ходнику.)

ВЛАДИМИР: Вера! Хвала богу! Одмах сам рекао да си 
паметна! Вера...

 (Неко одшкрине врата и лаганим кораком уђе у канце-
ларију.)

ВЛАДИМИР: Одвезуј ме... Вера? Хеј!

 (Кораци утихну. Тишина.)

ВЛАДИМИР: Ко је то?

БЕСКУЋНИК (Из офа):
Како је тешко зими годинама блато газити,
У лету прашину гутати
На сунцу се пржити
Вечно се надати и чекати

Како је тешко
Вечно погрбљен по земљи чепркати
И шкрте њезине плодове брати
И знати
Да ће увек тако остати
И да ћеш по сунцу и ветру
Увек земљу мрвити и месити
И да ће те само смрт
Од свега тога решити.

ВЛАДИМИР: Ти си, чича. Одлично. Одвезуј ме. Ту ти је 
виски, биће и пара...

 (Тишина.)

ВЛАДИМИР: Чича… Чујеш ли ме? Ало!

 (Туп ударац штанглом у главу.)

 (Грмљавина.)

БЕСКУЋНИК (Из офа): У име оца, сина, светога духа 
– амин.

КРАЈ
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О д низа злочина који се свакодневно одиграва ју ши-
ром Србије, пажњу јавности пре неколико година 
посебно је привукла вест о старијој жени која је 

убила инвеститора. Таблоиди су се бавили детаљима, 
настојећи да од те трагедије направе сензацију, док 
су поједини, истина ретки, више пажње посвећивали 
питањима шта је ову мирну жену у пензији навело да 
почини злочин. Баба Цока, како су је убрзо назвали, 
хладно крвно је упуцала инвеститора зато што је то, по 
њеном мишљењу, био једини начин да заштити своју 
породицу од претњи и притисака да му прода кућу и 
земљиште. Ово убиство поделило је јавност и покре-
нуло многа питања међу којима је, као најважније, оно 
о стању нашег друштва.

Осим што осуђују убиство као такво, није био 
мали број оних који су на ову вест реаговали ако не са 
одобравањем, са разумевањем свакако. Тим пре што је 
Баба Цока трагична не само као драмски лик већ и у 
животу, јер је недуго након злочина који је починила, 
извршила самоубиство. 

Тема овог приказа драме младог писца није оп-
равдање или анализа једног злочина, као што ни Бе-
скућници не прате нити имају тај след додађаја, већ je 
реч о ангажованости текста и указивању на проблем 
у данашњем друштву. И, наравно, о начину на који је 
ова тема преведена у драмску форму. 

Радња дуодраме Бескућници почиње, одвија се 
и завршава у скромно намештеној канцеларији, при 
крају радног времена. У скоро филмском почетку, чи-
стачица Вера суочава свог ужурбаног директора, који 
већ касни на заказану прославу рођендана свога де-
тета, са одређеним новчаним потраживањима. Убрзо 
сазнајемо да је Верина породица купила стан од ди-
ректора који је нестао и који се ње, с обзиром на вели-
ки број превара које је извршио, више и не сећа. Тиме 
јој је отворио простор да му се приближи неопажено, 
добије посао код њега и да чека прилику.

У овом комаду добро је темпиран моменат иш-
чекивања. Поступним увођењем читаоца лагано се 
назире проблем који остаје скривен довољно дуго. 

Пише > Жељко Јовановић

Драматуршка белешка / Урош Чупић, “Бескућници”

Игра смрти
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Верино отварање карата, њен коначни захтев, изведе-
ни су пажљиво и без “клизања” у општост, с идејом да 
оштећену страну, њу и њену породицу, представи што 
снажнијим бојама. Уз добру контролу ритма ова при-
ча стиже до обрта када се испоставља да је, осим ди-
ректора кога Вера већ држи на нишану, кривац и њен 
муж, саучесник у превари због зависности од коцке, 
што драму одводи скоро у други жанр. Осим двоје ју-
нака, Вере и директора Андреја/Владимира, у игри 
смрти учествује и глас још једног у низу преварених 
који све прати и, како ће се испоставити, контролише 
ситуацију.

Занимљво је да дуодрама Бескућници, осим по 
форми, као да вуче корене из успешног комада Нила 
Лабјута Судњи дан. Све што се има догодити и у једном 

и у другом комаду, припремљено је одавано, било да је 
реч о личном односу јунака или друштвеним околно-
стима, чијем драматичном разрешењу присуствујемо.

Бескућници почињу као комад ситуације, потом се 
лагано трансформишу у социјалну драму да би, идући 
према крају, добили све јаче тонове ангажованог ко-
мада који се, без обзира на след догађаја и убиство, 
завршава готово лирским тоновима.

Овај комад чини посебно важним упозорење на 
велики проблем са којим се наше друштво све више 
суочава и који чини његову суштину. У недостаку пове-
рења у државу и њене институције, испуњени осећањи-
ма немоћи и препуштености себи, многи све чешће 
узимају правду у своје руке не видећи други начин да 
заштите себе и своје ближње.
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•	Фонт: ћирилица, Times New Roman, 12 pt; латинични делови текста фонтом Times New Roman, 12 pt;
•	Пасус: без увлачења, обострано равнање; размак између редова: Before: 0; After: 0; Line specing: Single. 
•	Име лика: верзалом, двотачка, један словни размак, текст реплике –

Пример:
МИЛИЦА: Колико је сати?
РАНКО: Немам сат.

•	Име лика са дидаскалијом: верзал, дидаскалија у загради италиком, двотачка, један словни размак, текст 
реплике –

Пример:
МИЛИЦА (Тегли се и зева.): Колико је сати?
РАНКО (Незаинтересовано.): Немам сат.
(Узима мобилни телефон и куца СМС поруку.)



ТЕХНИЧКА УПУТСТВА ЗА ФОТОГРАФИЈЕ 

•	Резолуција фајла: 300 dpi или више у разме-
ри 1:1 у односу на очекивани формат репро-
дукције

•	Минимална ширина (висина) фотографије у 
оквиру текстова: 10 cm са резолуцијом 300 dpi

•	Фотографија за насловну страну: висина нај-
мање 22 cm са пропорционалном ширином, 
резолуција 300 dpi 

•	Врста фајлова: TIF, PSD и JPG (без компресије)

•	Логотипи, знакови и сличне графике дати и у 
векторским форматима (Ai, CDR, PDF, EPS...), 
а због универзалне компатибилности најпожељ-
није је да фајлови буду у PDF формату

•	Колорни модел: 

 колор фотографије: 24 bit Color
 црно беле фотографије: 8 bit Grayscale 

•	Назив фајла треба да има елементе из леген-
де фотографије (на пример: bitef1.jpg, bitef2.
jpg...), а не апстрактни низови слова, бројева или 
скраћенице (пожељно је да називи фајлова буду 
исписани латиничним словима без дијакритич-
ких знакова због накнадне компатибилности у 
коришћењу фајла у различитим програмима). 

•	У случају да се материјал скенира (са штам-
пане основе), приликом скенирања укључити 
“дескрининг” филтер, уз поштовање претход-
них упутстава.

•	Потребно је приложити одговарајуће податке 
о извору ликовног прилога (име аутора/фото-
графа).
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