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Поштовани,

трећи или јесењи број Сцене у 2021. години пред-
стављам с поносом, јер заокружује причу о једној по-
себној, необичној, турбулентној, неизвесној, изазовној, 
неочекиваној, непланираној, мучној, храброј и свакако 
значајној сезони која остаје иза српских позоришта. Се-
зона 2020/21. протекла је у настојањима да одбранимо 
интегритет и високе домете уметности театра, напад-
нуте дејством и изазовима пандемије коронавируса, 
која траје скоро две године. Посебни услови, утврђене 
мере, неизвесност мутација, донели су прилагођавања 
и честа одлагања, али одустајања није било, па је тако 
уприличено довољно премијера и одржано неколико 
фестивала, међу којима је Стеријино позорје, кључно 
због свог садржаја, интересовања публике и критике, 
али и одређених (не)очекиваних реакција. Због тога 
је један од битних сегмената Сцене интервју са Миро-
славом Радоњићем, директором Стеријиног позорја, 

а та рубрика представља и нови искорак редакције 
Сцене ка људима који су инкорпорирани у театарске 
послове, али позориште осмишљавају и доживљавају 
кроз другачију призму од уметника ангажованих у ин-
сценацији представа. О догађајима на 66. Стеријином 
позорју у тексту О чему се овде ради? своје ставове 
разменили су Дивна Стојанов и Андреј Чањи, а блок о 
овогодишњем фестивалу заокружује текст професора 
Радивоја Динуловића Велико и мало – Дизајн сцене 
на 66. Стеријином позорју.

Сцена у новом броју објављује и награђену драму 
Олге Димитријевић, те нови комад Брендана Марија, 
драмског писца којег смо раније упознали кроз његов 
књижевни рад намењен посебним социјалним група-
ма. Сцена и у овом броју садржи стандардне рубрике 
с новим темама у области позоришне теорије, обра-
зовања, сценског дизајна.

Све у свему, верујем занимљив број о занимљи-
вом театарском времену.

УЗ НОВИ БРОЈ



Брендан Мари (Brendan Murray)

Савремени светски драматичари

Брендан Мари
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Р ођен у Манчестеру као најмлађе од петоро деце, 
по завршетку студија глуме радио је у независним 
трупама, као и у регионалним репертоарским и 

комерцијалним позориштима.
Од 1982. до 1985. био је на челу Одсека за едука-

цију позоришта Белгрејд у Ковентрију, у својству рези-
дентног писца и редитеља, истовремено режирајући у 
позориштима широм Енглеске.

Након тога, почиње да пише за публику свих уз-
раста за многобројна британска позоришта (међу ре-
центне ангажмане спадају сарадње са позориштима 
Солсбери Плејхаус, Тобако Фектори у Бристолу, Ма-
лим позориштем у Шерингему), режира и предаје – на 
Академији за музичке и драмске уметности у Лондону 
(LAMDA), на Централној краљевској школи за говор и 
драму, на колеџу “Роуз Бруфорд”, као и у Драма студију 
у Лондону, где је до 2019. био и на позицији директо-
ра наставе и једног од уметничких директора. Водио је 
драматуршке радионице, наступао на конференцијама 
у Великој Британији, Њујорку и у Србији (ASSITEJ). 

Сезону 2002/03. провео је као стипендиста фон-
дације Гулбенкијан на одељењу за палијативну негу 
болнице “Кингс Колеџ”, док је од 2003. до 2008. био 
уметнички директор позоришне трупе Оксфордшир.

Драме су му извођене широм света, а добитник 
је награде “Брајан Веј”, коју додељује Уметнички савет 
Енглеске, као и двоструки добитник награде Удружења 
писаца Велике Британије. 

Глуми се вратио 2019, а као сваки поштен човек 
са севера, живи на јужној обали Енглеске. 

Детаљније о његовом раду може се наћи на стра-
ници www.brendanmurray.co.uk

Брендан Мари
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Брендан Мари

Кад упале се лампице

Са енглеског превела > Весна Радовановић

2019.
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	 Радња	се	одвија	у	скромној	кући	у	низу	у	градићу	на	
северозападу	Енглеске,	у	кухињи	и	дневној	соби	која	
је	преуређена	у	спаваћу.	У	кухињи	се	налази	шпајз	са	
засебним	светлом,	док	су	у	соби	кревет,	две	фотеље	
и	тоалетна	столица.	Драма	се	одвија	у	садашњем	
тренутку,	током	три	дана	и	ноћи.

ПРВИ ЧИН, СЦЕНА 1: ПЕТАК

	 Мама	спава	у	фотељи.	Чујемо	отварање	улазних	
врата.	Улази	Тери.	Видно	је	уморан,	руке	су	му	пуне	
кеса	из	супермаркета.	Дуго	посматра	мајку,	спус-
ти	кесе,	из	једне	од	њих	извади	банану	и	упери	је	ка	
мајци	као	да	пуца	у	њу.

МАМА (Буди	се.): Шта то радиш?

ТЕРИ (Враћа	банану	у	кесу.): Ништа.

МАМА: Задржао си се.

ТЕРИ: Ето...

МАМА: Где си био?

	 Тери	показује	кесе	по	поду.

МАМА: У куповини?

ТЕРИ: ...?
МАМА: Па, откуд ја знам.

	 Он	врти	главом	у	неверици	и	излази	из	собе.

МАМА: Шта радиш тамо? Почела сам нешто да ти 
причам.

	 Тишина.	Мама	је	видно	нервозна.

МАМА (Виче.): Шта радиш тамо?

ТЕРИ (Оф): Распремам кесе!

МАМА: Је л’ то не може да сачека?

ТЕРИ (Оф): Па, ако хоћеш за рођендан да добијеш бо-
тулизам, може.

	 Тишина.

МАМА: О, боже мили!

ТЕРИ (Оф): Шта је било?

МАМА: Јеси завршио већ једном?

ТЕРИ (Враћа	се.): Нисам, не, али бар сам успео да сву 
храну за прославу ставим у фрижидер. (Чека.) Да 
чујем?

МАМА (Застане.): ’Ај погоди ко је звао?

ТЕРИ: Либерачи? (Застане.) Далај Лама?

МАМА: Добро, ако ћеш сад ту да се глупираш...

ТЕРИ: Добро, добро: Кенет.

МАМА: Како си погодио?

ТЕРИ: Зато што, кад год тим гласом упиташ: “Погоди 
ко је звао?”, увек је Кен.

МАМА: Е, па није.

ТЕРИ: Е, па јесте.

МАМА (Ћути.): Добро, у сваком случају... Шта кажеш?

ТЕРИ: На шта?

МАМА: Теби се није јавио?

ТЕРИ: А кад се он мени, уопште, јавља?

МАМА: Па, да ли ти њега некада назовеш?

ТЕРИ (Застане.): Добро, и? Шта каже?

МАМА: Долази!

ТЕРИ (Мало	оћути.): То је рекао?

МАМА: На мој рођендан.

ТЕРИ: Баш је тако рекао?

МАМА: Па, не би баш тако рекао, ваљда! То треба да 
буде изненађење!

ТЕРИ: И биће изненађење ако дође.

МАМА: Баш ме занима хоће ли довести и децу. То су 
ми једини унучићи.

ТЕРИ: Да, добро, него... Шта је тачно	рекао?

МАМА: Да за рођендан могу да очекујем једно изне-
нађење.

ТЕРИ (Чека	да	види	да	ли	ће	још	нешто	рећи.): И то је то?
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МАМА: Није! Ја сам питала, Какво	изненађење?	А он је 
рекао, Лепо.

ТЕРИ: Аха, е, па драго ми је да нема намеру да подмет-
не бомбу.

	 Она	га	прекорно	погледа.

МАМА: Сигурно не би звао чак из Аустралије да ми јави 
да ће да ми пошаље цвеће, то је ваљда јасно.

ТЕРИ: Мислим да то што је у Аустралији, не значи да 
му је теже да те окрене телефоном.

МАМА: То ти је најнижи вид хумора, знаш.

ТЕРИ: Није ми уопште била намера да будем саркасти-
чан, али у реду. Дај да га назовем, онда.

МАМА: Немој. Питала сам га, Хоћеш	да	ти	се	Тери	јави? 
И рекао је, Не. Мада, ако долазе и Барбара и деца, 
можда боље да га назовеш. А онда, опет, неће спа-
вати овде, је л’ тако? Свакако не ако долазе сви. 
Одсешће у хотелу.

ТЕРИ: ’Ај да на не трчимо пред руду.

МАМА: Па, рекао ми је, чујеш шта ти кажем? А ако до-
лази сам, онда може да буде у соби до улице јер сам 
ја сад овде доле.

ТЕРИ: А где ће Мерион и Насир?

МАМА: Они нека буду у твојој соби.

ТЕРИ: А ја где ћу?

МАМА: Ти у собу позади.

ТЕРИ: Што Кен не би био у тој соби?

МАМА: Не може он тамо.

ТЕРИ: Ја сам до сад увек спавао у њој, кад год би Мери-
он и Нас дошли да преноће.

МАМА: Ти ниси долазио чак из Аустралије.

ТЕРИ: Није ни он још увек долазио.

МАМА: Не може он у собу позади!

ТЕРИ: Добро! (Застане.) Мерион је у њој провела цело 
детињство и младост.

МАМА: Јао, сирота она, цело детињство и младост! Не 
знам шта је сад толики проблем. И мораћеш до 
продавнице.

ТЕРИ: Шта ћу сад у продавници?

МАМА: Да купиш ствари за прославу.

ТЕРИ: Па, сад сам био.

МАМА: То је било пре него што си сазнао да Кенет долази.

ТЕРИ: О, јеботе.

МАМА: Стварно бих волела да престанеш да псујеш.

ТЕРИ: Шта бих ја све волео...

МАМА: Знаш, уопште ниси духовит.

ТЕРИ: Знам.

МАМА: Стварно ниси.

ТЕРИ (Излази.): Јеси јела?

МАМА: Мало.

ТЕРИ (Оф.): Мало је рећи мало. (Враћа	се	у	собу	са	го-
тово	нетакнутим	тањиром	хране.) А направио сам 
тачно оно што волиш.

МАМА: Нисам била гладна.

ТЕРИ: Само ти немој да једеш. (Излази.) Сад има да ти 
размутим нутридринк.

МАМА: Фуј!

ТЕРИ (Оф): Да си јела, не би морала.

МАМА (После	кратког	ћутања.): Ти си јео у болници?

ТЕРИ (Оф): Да. Питу с месом. Неко је умро па је једна 
претекла.

	 Тери	баци	у	смеће	непоједену	храну.

МАМА: Има колача ако желиш.

ТЕРИ (Оф): Само ако их није Мерион правила.

МАМА: Ма, не, таман посла. Шила је правила. Донео их 
је Реј кад је долазио да ми врати радио.

ТЕРИ (Оф): Је л’ га поправио?

МАМА: Сад је к’о нов.
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ТЕРИ (Оф): Штета.

МАМА: А ти хтео да га бациш.

ТЕРИ (Оф): То сам хтео да ти поклоним за рођендан, 
нови радио.

МАМА: Замолила сам га да погледа то светло у шпајзу.

	 Тери	провири	у	шпајз.

МАМА: Немој ти ништа да чачкаш! Он ће то, сутра, ре-
као је. Треба да се замени прекидач или већ, шта 
рече. Е, да, треба и да назовемо Мерион.

ТЕРИ (Оф): Што да је зовемо?

МАМА: Да јој кажемо да долази Кенет. Добро је да ми 
је Шила дотерала фризуру.

ТЕРИ (Улази	у	собу	с	колачем	у	руци.): Она ти је сад у 
џамији. (Мама	направи	фацу.) А осим тога, сутра 
ионако долази па ћемо јој рећи.

МАМА: Онда у недељу...!

ТЕРИ: Да, па...

	 Она	га	погледа,	он	одлучи	да	промени	тему.

ТЕРИ (Једући	колач.): Добро, пошто ти сад, значи, више 
не треба радио, шта желиш?

МАМА: Шта?

ТЕРИ: За рођендан. Смисли нешто.

МАМА: Уф, па не знам. Шта бих ја желела...?

ТЕРИ: Хоћеш папуче?

МАМА: Па, имам папуче. Мерион ми је прошле године 
купила папуче. Нове новцијате, нисам их ни изва-
дила из кутије.

ТЕРИ: Треба да их извадиш, те носиш већ сто година.

МАМА: Те нове ми се не свиђају. Не волим такве. Она 
зна какве ја волим. Не знам што је купила те.

ТЕРИ: Можда је мислила да би волела мало да промениш.

МАМА: Имају кићанке. Ако је то промена, хвала, не 
треба.

ТЕРИ: Па, кићанке можемо да одсечемо –

МАМА: С нових новцијатих папуча?!

ТЕРИ: Уф... где ли спустих ону банану...

МАМА: Шта?

ТЕРИ: Ништа, ништа...

МАМА (Пауза.): Увек сам желела да добијем канаринца.

ТЕРИ (Загрцне	се	на	колач.): Шта?

МАМА: За рођендан.

ТЕРИ: Канаринца?

МАМА: Да.

ТЕРИ: Када?

МАМА: Кад сам била мала. Мислим да је то због боје. 
Одувек волим жуту.

ТЕРИ (Застане.): Никад те нисам видео у жутом.

МАМА: Па, није то боја за одећу. Не пристаје мом тену. 
Ни мојим годинама. На шта бих личила!

ТЕРИ: И то што кажеш...

МАМА: И нарциси... Они су ми се одувек допадали. И 
жути багрем. Ал’ он је отрован.

ТЕРИ: Немој ми давати идеје. (Примети	јој	ручни	зглоб.) 
Је л’ ти то модрица?

МАМА: Вероватно кад сам пала.

ТЕРИ: Кад си пала?

МАМА: Пре неко јутро.

ТЕРИ: Што ми ниси рекла?

МАМА: Журио си, као и увек.

ТЕРИ (Застане.): Како си пала? Јеси се саплела или шта?

МАМА: Кренула да устанем из кревета и следећег мо-
мента – ето ме на поду.

ТЕРИ: Али успела си да устанеш?

МАМА: Не, ено, и даље лежим.

ТЕРИ: То ти је најнижи вид хумора.

	 Простреле	једно	друго	погледом.

ТЕРИ: Идући пут да ми кажеш.
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МАМА: У, јес, па да ме сместиш у дом.

ТЕРИ: Ко би тебе примио...

	 Поново	се	простреле	погледом.

ТЕРИ (Излази.): Баш је леп колач.

МАМА: Је л’ ти рече да си приставио чај?

ТЕРИ (Оф): Што? Је л’ би чај?

МАМА: Па, ако правиш...

ТЕРИ (Оф): О, јеботе!

МАМА: Чујем те да псујеш.

ТЕРИ (Оф): Одлично!

	 Пауза.

МАМА: Знаш шта бих волела?

ТЕРИ (Оф): Шта?

МАМА: Да видим лампице.

ТЕРИ (Оф): Шта да видиш?

МАМА: Лампице! Волела бих да видим лампице, расвету!

ТЕРИ (Провири	у	собу.): Божићну расвету? У Блекпулу?

МАМА: Да! Где друго?

ТЕРИ (Излази.): Добро, питам само!

	 Пауза.

МАМА: Је л’ се сећаш кад смо ишли тамо?

ТЕРИ (Оф): Шта кажеш?

МАМА: Блекпул – Је л’ се сећаш? Сви заједно кад смо 
ишли... у хотел Брејмар...

ТЕРИ (Оф): Хмм...

МАМА: Шта?

ТЕРИ (Оф): Зар нисмо тада одсели у некаквом пансиону?

МАМА: Хотел Брејмар, тако се звао!

ТЕРИ (Оф): Како се звао да се звао, био је пансион. (Ти-
хо.) Могу ја себе да назовем и Џорџ Клуни, то не 
мења ствар.

МАМА: Ето, то бих волела... Да опет будемо сви скупа...

ТЕРИ (Улази	у	собу.): Е, па... Ево. Пази, вруће је.

МАМА: Тата не би био са нама, наравно.

ТЕРИ: Искрено се надам да не би, умро је пре десет го-
дина.

	 Простреле	се	погледима.

МАМА: Шта ти је то?

ТЕРИ: Арсеник. (Застане.) Арника. Да ти прођу те модри-
це. Мерион има да каже да сам те тукао. (Маже	јој	
маст	на	зглоб.)

ТЕРИ: Је л’ се сећаш ракете? А био је и брод...

МАМА: И воз који си волео!

ТЕРИ: Јао, јесте... Вртели му се точкови...

МАМА: Ти си то видео преко дана, тад није било ништа 
нарочито, али ноћу... Сва она светла, све те лампи-
це... Е, то бих волела.

ТЕРИ: Да, само... Видећемо како ћеш се осећати.

МАМА: Кад Кенет стигне.

ТЕРИ (Застане.): Аха.

	 Тери	изађе.	Мама	отпије	из	шоље	и	направи	фацу.

МАМА: Ово није чај.

ТЕРИ (Оф): Стварно? О, боже. Па, како сад то?

МАМА: Уопште ниси духовит.

ТЕРИ (Оф): Само ти то попиј.

МЕЂУИГРА: ПРВИ ТЕЛЕФОНСКИ ПОЗИВ

	 Телефон	звони	у	Аустралији...

ГЛАС ТЕЛЕФОНСКЕ СЕКРЕТАРИЦЕ: Здраво. Хвала на пози-
ву. Нажалост нисмо код куће, али оставите поруку 
после звучног сигнала и ми ћемо вам се јавити чим 
будемо могли. Чујемо се...

ТЕРИЈЕВ ГЛАС: Здраво, Тери је. Здраво, овај, здраво, Ке-
не... Жао ми је што нисам био ту јуче кад си звао, 
али... Овај, мама је увртела у главу да долазиш – и 
то би било супер, наравно, овај, али претпостављам 
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да не долазиш, је л’ тако? И, овај... Је л’ можеш да 
ми се јавиш? Мислим, само да потврдиш па да мо-
жемо све да припремимо... Ето, јави се. То је то. 
Надам се да сте сви добро... Ћао!

ПРВИ ЧИН, СЦЕНА 2: СУБОТА

	 Радња	се	одвија	делом	у	дневној	соби	у	којој	Мама	и	
Насир	играју	скрабл,	а	делом	у	кухињи	у	којој	Тери,	
сада	у	мајици,	и	Муна,	у	сивом	огртачу	и	са	мара-
мом	на	глави,	кувају	чај.

МУНА: Требало је да ми кажеш.

ТЕРИ: Нисмо знали. (Застане.) А, уосталом, ионако 
неће доћи, је л’ тако?

МУНА: Мама мисли да долази.

ТЕРИ: Мисли, да, али...

МУНА: Јеси га звао?

ТЕРИ: Ти га зови.

МУНА: Не пада ми на памет!

ТЕРИ: Ма, звао сам га већ.

МУНА: Па, шта онда лупеташ? (Гледа	у	шпајз.) Овде 
нема светла.

ТЕРИ: Знамо. Решићемо.

МУНА: И, шта је рекао?

ТЕРИ: Ништа, није био код куће. Или је био али није 
хтео да се јави.

МУНА: Јеси оставио поруку?

ТЕРИ: Да.

МУНА: И, није се јавио?

ТЕРИ: Не.

МУНА: Откуд знаш да ју је примио? Можда је у путу, 
можда стварно долази.

ТЕРИ: Јуче је причала са њим: једино ако се није јавио 
с аеродрома. (Застане.) Ма, неће доћи.

МУНА: Шта јој је рекао?

ТЕРИ: Да очекује изненађење.

МУНА: Изненађење?

ТЕРИ: Лепо изненађење.

МУНА: То може да значи било шта.

ТЕРИ: Управо тако.

МУНА: То ће да јој поквари рођендан.

ТЕРИ: Ма, зезаш. (Застане.) Али, знаш шта би је разве-
селило за рођендан?

МУНА: Шта?

ТЕРИ: Жели да види лампице.

МУНА: Какве лампице?

ТЕРИ: Расвету.

МУНА: У Блекпулу?

ТЕРИ: Тако је.

МУНА (Застане.): Е, па... ја нећу моћи.

ТЕРИ: Ма, дај!

МУНА: Не.

ТЕРИ: Шта је сад, у чему је проблем? Немој само да ми 
кажеш да Кур’ан и то брани: Не	смеш	у	Блекпул	од-
лазити,	нити	у	било	који	расветом	украшени	град.

МУНА: Немој да исмеваш реч Божју.

ТЕРИ: Јао, јеботе.

МУНА: Ни да псујеш.

ТЕРИ: Је л’ смем да чачкам нос? Је л’ то дозвољено?

МУНА: Ти се уопште не мењаш. Стариш, а остајеш исти 
онај мали сератор који просипа памет.

ТЕРИ: А ти си иста она умишљена принцеза која свима 
увек квари расположење.

МУНА: Е, па, баш ми је жао, али ако планирате у Блекпул, 
мораћете без мене.

МАМА (Ређа	слова.): Јеси био ти некад тамо, Насире?

НАСИР: Нисам, мама.
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МАМА: Е, па, обавезно да одеш: свидеће ти се. Питај 
Мерион. Предивно је.

НАСИР: Хоћу.

МАМА: Ево-гац.

НАСИР: Је л’ то реч?

МАМА: Наравно да јесте.

НАСИР: Панићу?

МАМА: Да.

НАСИР: Што значи...?

МАМА: Коларићу-панићу.

НАСИР: ...?

МАМА: Игра, знаш: кад пребацујеш ластиш с руке на 
руку.

НАСИР: Аха...

МАМА: Колико сам освојила поена?

НАСИР: Овај...

МАМА: То су ти три слога. Па-ни-ћу.

НАСИР: Да, да... Осамнаест. Није лоше, с обзиром да...

МАМА: Да шта?

НАСИР: Па –

МАМА: Панићу јесте реч.

НАСИР: Не кажем ништа него –

МАМА: ’Ајмо онда, играј.

НАСИР: Добро...

МАМА: Имају и воз – мислим, није воз него изгледа као 
воз. Више је трамвај који су, знаш, преуредили да 
личи на воз – као воз на Дивљем западу – сав пре-
кривен лампицама и осветљен... Све разних боја... 
И кад су били мали, Тери је увек хтео да чека да 
наиђе тај воз: није хтео да уђе у стари трамвај, ма 
какви: морали смо да чекамо воз. А има и светлећа 
скулптура у облику брода. И ракета како полеће.

НАСИР: То сјајно звучи, мама.

МАМА: Ма, као у земљи чуда, кажем ти. Зар не можеш 
да одеш да видиш?

МУНА: И откуд јој сад то одједном?

ТЕРИ: Испловило из успомена, претпостављам. (Заста-
не.) Је л’ се сећаш да смо ишли кад смо били мали?

МУНА: Не баш.

ТЕРИ: Наравно да се сећаш! У Хотел Брејмар!

МУНА: Не осећа се она довољно добро да би ишла чак 
тамо.

ТЕРИ: Ко каже?

МУНА: Па, је л’ се осећа?

ТЕРИ: Претпостављам да не...

МУНА: А јеси јој видео модрицу?

ТЕРИ: Јесам.

МУНА: На зглобу?

ТЕРИ: Видео сам, да.

МУНА: Откуд јој та модрица?

ТЕРИ: Радила је звезду и стој на рукама. Па, пала је, 
шта откуд јој?! Устајала са кревета, каже, и пала.

МУНА: А где си ти био?

ТЕРИ: Ја где сам био? На послу. А ти где си била?

МУНА: Молим те, не почињи.

ТЕРИ: Ти си почела.

МАМА: Одувек волим лампице. Током рата стално су би-
ла замрачења, знаш... И први пут кад су у Блекпулу 
поново попалили расвету – 1949 – упалила их је 
Ана Нигл.

НАСИР: Ана Нигл?

МАМА: Шта је то?

НАСИР: Фалафел.

МАМА: Не важе стране речи.

НАСИР: Није то страна реч.

МАМА: Па, није ни наша.
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НАСИР: Али, како, па јели сте их.

МАМА: Ја? Никад у животу!

НАСИР: Како нисте, онда кад смо наручили? Оне као 
ћуфтице.

МАМА: То су биле ћуфтице. Стави ћуфтице, то може.

НАСИР: Па, немам та слова.

МАМА: Колико ти је то поена?

НАСИР: ... Дванаест.

МАМА: Добро, ’ај, нек’ ти буде. Она је била Краљица 
Викторија.

НАСИР: Ко?

МАМА: Ана Нигл, глумица. И медицинска сестра Едит 
Кавел.

НАСИР: Аха...

МАМА: Нел Гвин!

НАСИР: То је исто глумица, је л’?

МАМА: О, она је била велика звезда – и у Холивуду је 
била и све. Удала се за оног... како се зваше...

НАСИР: Кога?

МАМА: Ма, знаш, онај, како му је име...

НАСИР: Је л’ и он био глумац?

МАМА: Ма, не! (Виче.) Мерион!

МУНА: (Оф): Шта је?

МАМА (Виче.): За кога је била удата Ана Нигл?

МУНА (Улази	у	собу.): Не знам.

МАМА: Ма, знаш! Питај Терија.

МУНА (Виче.): За кога је била удата Ана Нигл?

ТЕРИ: Уф, ммм...

МАМА: Ма, побогу! Годинама је била удата за њега. Силне 
су филмове снимили заједно: Пролеће	у	Парк	Лејну...

ТЕРИ (Оф): Ана Нигл, овај...

МАМА: Мај	у	Мејферу...

НАСИР: Аха...

МАМА: Добро, небитно. У сваком случају, те године она 
је упалила светла и људи су полудели од среће: чули 
су се повици, звиждуци – мислим, ја нисам звиж-
дала, нисам никад умела да звиждим. И тамо сам 
упознала њиховог тату – тада, наравно, још увек није 
био њихов тата, јер смо се тек упознали. (Мерион	
одлази	у	кухињу.	Насир	то	примети.) Али упозна-
ли смо се баш тамо. Док смо гледали ка кули која 
је била сва у лампицама и сви су били раздрагани...

НАСИР: Разумем...

МАМА: Ја сам на реду, је л’?

МУНА: Остарила је.

ТЕРИ: Треба да чујеш шта она каже за тебе.

МУНА: Храни ли се како ваља?

ТЕРИ: Па, не баш.

МУНА: То није добро.

ТЕРИ: Ма, зезаш, па нисам имао појма! Добро си ми 
рекла, иначе бих је пустио да умре од глади.

МУНА (Застане.): То ти је најнижи вид хумора, само 
да знаш.

ТЕРИ: Ха!

МУНА: Шта?

ТЕРИ: Ништа. (Застане.) То се десило после татине 
смрти.

МУНА: Шта после татине смрти?

ТЕРИ: Тада је остарила.

МУНА: Кад је тата умро, није била стара.

ТЕРИ: Није, али тада је почело. Предала се. Зар се не 
сећаш како је било после сахране? Кад се Кен вра-
тио у Аустралију. (Застане.) А, па, да, наравно да 
се не сећаш.

МАМА: Херберт Вилкокс!

НАСИР: ...?
МАМА: За њега је била удата Ана Нигл.

НАСИР: Аха.



> 16

МАМА: Је л’ га се сећаш?

НАСИР: Не.

МАМА (Спушта	слово.): Ха!

НАСИР: Фалафели.

МАМА: Само сам додала “и” на ту твоју реч.

НАСИР: Видим.

МАМА: Сад имам реч од четири слога! Фа-ла-фе-ли!

НАСИР: То је, онда...

МАМА: Тридесет девет поена! Херберт Вилкокс... ја ми-
слим да зато толико волим Божић.

НАСИР: Због Херберта Вилкокса?

МАМА: Ма, не – због лампица! Знаш кад рано падне 
мрак и све продавнице одједном засијају. И окиће-
не јелке које се виде кроз осветљене прозоре кућа: 
светла се пале-гасе. Свићкају као драгуљи.

НАСИР: Аа, чуо сам ја колико ви волите божићну расвету!

МАМА: Обожавам. Наравно, кад седиш у кући и слабо 
излазиш, као ја... Имам пахуље, Снешке Белиће, 
Деда Мраза како се пење уз димњак, праве саони-
це са ирвасима – знаш, оно кад им се ноге померају 
горе-доле па изгледа као да се стварно крећу; два 
анђела – један има тело, а други само главу али и 
крила, као херувим.

НАСИР: Звучи скупо све то.

МАМА: Е, али не: добила сам их са попустом јер Реј мо-
же да их набави по велепродајној цени, знаш, он је 
електричар. Он их и постави јер је Тери смотан с 
мердевинама, а и не бих се баш ослонила на њега 
да петља око струје.

НАСИР: Ја сам исти такав.

МАМА: Не можеш око струје ако се не разумеш, је л’ 
тако?

НАСИР: Морамо једне године да свратимо да их видимо.

МАМА: Обавезно, има да се одушевиш. Играј, ’ајде, ти 
си на реду...

МУНА: Ниси ми рекао да си је пребацио у приземље.

ТЕРИ: Да. Онда кад јој је позлило.

МУНА: Мислила сам да је то привремено.

ТЕРИ: Па, и било је.

МУНА: Требало је да буде ту док се не опорави.

ТЕРИ: Па, је л’ се опоравила? Ако ишта, сад јој је и го-
ре. А ове степенице су равне самоубиству.

МУНА: А одакле ти тај кревет? Не сећам га се.

ТЕРИ: Реј и Шила су нам га дали. Није им више био 
потребан.

МУНА: И теби је то океј?

ТЕРИ: Што? Шта му фали?

МУНА: Па, ја и не бих баш спавала на туђем душеку.

ТЕРИ: Не би ни мама. Зато смо купили нов.

МУНА: Аха.

ТЕРИ: Имаш још неких питања?

МУНА: Није ти пало на памет да је сместиш у собу до 
улице?

ТЕРИ: Је л’ би ти желела да последње дане проведеш 
у њој?

МУНА: Није она на самрти.

ТЕРИ: Надам се да јесте.

МУНА: Срам те било.

ТЕРИ: Видео бих тебе да се стараш о њој.

МУНА: То је био твој избор.

ТЕРИ: Јесте.

МУНА: Соба до улице је мирнија.

ТЕРИ: Али и хладна, мрачна и језиво депресивна.

МУНА: А мислиш да јој је у дневној баш супер?

ТЕРИ: Ту нам обома одговара.

МУНА: А како она... ту...

ТЕРИ: Како она шта ту?

МУНА: Па, оно... знаш...
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ТЕРИ: Користи тоалетну столицу.

МУНА: А шта ако неко бане? (Застане.) И како је купаш?

ТЕРИ: Попнем је на кофу и онда је поливам из кутлаче. 
(Застане.) Овде је купам.

МУНА: Изнад сливника?

ТЕРИ: Не, убацим је у машину за веш и зачас посла.

МУНА: Види се споља кроз прозор ако ниси приметио.

ТЕРИ: Постоје завесе ако ти ниси приметила. Или ти 
замишљаш, шта, да она стоји изнад сливника и ма-
ше пролазницима?

МУНА: Мислим да купање изнад сливника баш и није 
најсрећније решење.

ТЕРИ: Тако је. Зато ћемо да уградимо туш.

МУНА: Туш?

ТЕРИ: Овде као да постоји ехо.

МУНА: А где то, ако смем да питам?

ТЕРИ: Смеш.

	 Тишина.

МУНА: ...?
ТЕРИ: Аха, то и јесте било питање?

МУНА: Уопште ниси духовит.

ТЕРИ: Знам.

МУНА: Ако мислиш да си духовит – 

ТЕРИ: Не мислим.

МУНА: Па, и ниси. (Застане.) Дакле?

ТЕРИ: Дакле шта?

МУНА: Тај туш?

ТЕРИ: Биће тамо позади где смо држали бицикле. Је 
л’ ти то океј?

НАСИР: То ће бити... Уф... Само седам.

МАМА: Ах, па, добро, нема везе. Наравно, кад су били 
деца, никада нисам стављала то све. Мислим, јесмо 
китили јелку – никада праву, додуше, јер отпадају 
иглице и направи се хаос – и колевку: праву дрве-

ну колевку са шталом и фигурицама... Где ли је то 
сад. Били су во и магарац, три мудраца, пастир који 
носи јагње, Марија и Јосип... А онда би на божићно 
јутро Мерион – то је искључиво она радила – ста-
вила малог Исуса у јасле и укључили бисмо звезду 
– имали смо једну звезду на струју – и онда бисмо 
стали укруг и запевали.

НАСИР: Мислим да смо, можда –

МАМА: Онде у јаслама (ређа	слова) у колевци од грања...

НАСИР: Аха, добро. Четрнаест... Свака част...

МАМА (Пева.): мали Господ Исус слатке снове сања.

НАСИР (Пева.): Звездице са неба спазише у трену, да је 
мали Исус заспао у сену.

ОБОЈЕ УГЛАС (Певају,	на	мелодију	песме	“Away	In	a	
Manger”.):
Беба нам се буди док мучу кравице
ал’ малени Исус не лије сузице.
С љубављу те моли цело моје биће,
чувај ме са неба, ево, зора свиће.
Нежно и спокојно уз мене ти буди
љубављу ме својом пригрли на груди –
све нас, децу своју, брижно благослови
да кад у рај дођемо спокој нас освоји.

	 Муна	и	Тери	су	ушли	у	собу,	мама	је	задихана	од	пе-
вања.

ТЕРИ: Јеси добро?

	 Тери	јој	мери	пулс.

МУНА: Откуд ти знаш речи те песме?

НАСИР: Ја сам био један од три мудраца са истока.

МАМА: Је л’ се сећаш, Мерион?

МУНА: Муна. А кад то?

МАМА: Је л’ се сећаш како смо певали окупљени око 
сцене рођења?

НАСИР: У школи. На часу код наставнице Форестер.

МАМА: Ти си једне године била крчмарица, Мерион.
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МУНА: Стварно?

МАМА: А ти си, Тери, био један од пастира.

ТЕРИ: Јао, јесте...!

МАМА: Није то све било исте године, наравно.

МУНА: Колико си имао година?

НАСИР: Шест. Ил’ беше седам?

МАМА: Наш Кенет је био анђео Габријел.

ТЕРИ: А шта би друго био...

МАМА: Имао је крила и све.

МУНА: Можда ће сад помоћу њих да долети.

МАМА: То ти је најнижи вид хумора, да знаш.

	 Муна	и	Тери	се	погледају.

ТЕРИ: Идем по чај.

МАМА: Ви, наравно, не славите Божић, је л’ тако?

НАСИР: Па...

МАМА: Ви имате оно, како се зваше? Дивали.

МУНА: Дивали?

МАМА: Је л’ тако беше? Слушала сам на радију.

НАСИР: То су Индуси, мама.

МАМА: А шта ви имате?

НАСИР: Ми имамо –

МУНА: Бајрам. Имамо Курбан-бајрам и Рамазански 
бајрам после Рамазана.

МАМА: А Индуси то немају?

МУНА: Не би ме чудило да имају – они имају некакве 
фестивале сваких пет минута.

НАСИР: Добро, али они имају и мноштво богова.

МАМА: А ви немате?

МУНА (Излази	из	собе.): Идем да помогнем Терију.

МАМА: Јесам ја нешто лупила сад?

НАСИР: Не, не, не. Муслимани верују само у једног 
бога, мама – као и Јевреји и хришћани, исто тако.

МАМА: Је л’ то неки други бог?

НАСИР: Није, један те исти.

МАМА: Па, око чега се, онда, ратује?

НАСИР: И ја се питам! (Вади	торбу.) Донео сам вам 
једне гаће!

МАМА: Е, одлично, нове би ми добро дошле.

НАСИР: Мало су чудне боје, али су удобне и комотне...

МАМА: Ма, ко ће мене да види, какве везе има какве – 
(Погледа	у	торбу.) Аха, схватам.

	 Тери	и	Муна	улазе	носећи	послужавник	са	чајем.

МАМА: Гледај, Тери, добила сам нове гаће.

ТЕРИ: Супер.

МАМА: Ниси их ни видео.

ТЕРИ: Видео сам их.

НАСИР: Хоћеш ти једне, Тери?

ТЕРИ: Не треба, хвала.

МУНА: Имамо тих гаћа пун ауто.

МАМА: Треба да узмеш једне. Ове што носи су му тесне.

МУНА: Многи мушкарци данас носе тако. Само себи 
праве проблеме.

НАСИР: У праву је, Тери. Што смо старији, то су нам 
потребније неке...

ТЕРИ (Сервира	чај.): А како би било да променимо тему?

МУНА (Гледа	у	скрабл	на	столу.): Фалафели! Одлично.

МАМА: То сам ја саставила. Реч од четири слога. Фа-
ла-фе-ли!

НАСИР: Мама ми је управо причала о колевци.

МУНА: О каквој колевци?

НАСИР: Коју сте имали кад сте били мали.

ТЕРИ: А, јесте! Са звездом.

МАМА: Не знам куд се денула.

НАСИР: Је л’ то она што је код нас?

МУНА: Није.

ТЕРИ: Шта ће вама колевка?
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МУНА: Немамо колевку.

НАСИР: Зар нема једна горе на тавану?

МУНА: Нема.

НАСИР: Сигуран сам да сам видео –

МУНА (Мења	тему.) Насир учи кинески.

МАМА: Кинески!

НАСИР (Застане.): Мандарински, само основни кон-
верзацијски ниво.

ТЕРИ: Зашто, јеботе?

НАСИР: Па, мислио сам да научим помало од сваког од 
већих светских језика. Прошлог семестра учио сам 
шпански. На курс сам ишао.

МАМА: Ради летовања?

НАСИР: Не, мама. Због посла. Хоћу да будем спреман, 
у случају да нам крене посао. Мислим, сви носе 
гаће, зар не?

ТЕРИ: Данас локално, сутра глобално, а?

НАСИР: Тржиште и јесте постало глобално, сад кад по-
стоји онлајн продаја.

МАМА: Мада, на пример, Шкоти не носе гаће, је л’ тако? 
Мислим испод килтова. Али треба бити спреман, за 
случај да им падне на памет да почну.

НАСИР: Не знам је л’ носе или не.

МАМА: Не носе, ма какви. Једном сам ишла тамо, у 
Абердин, код рођаке Кејти, и неколико пута су ме 
поштено “усликали”.

ТЕРИ: Ма, зезаш?

МАМА: Гледале смо их на традиционалним играма – 
кад поскоче... врло мало остане препуштено машти.

МУНА (Мења	тему.): Значи, ми ћемо спавати у твојој 
соби, мама?

МАМА: Па...

МУНА: Мислим, пошто си ти овде доле...

МАМА: Тако смо били планирали...

ТЕРИ: Пре него што је назвао анђео Габријел.

МУНА: Али, ми, у ствари, још увек не знамо да ли он 
стварно долази?

МАМА: Рекао је!

МУНА: Мада, заправо, баш и није, је л’ тако? Не баш 
тим речима.

МАМА: Мислим, стварно. Ти увек видиш лоше у људи-
ма, Мерион.

МУНА: Муна. Нисам мислила –

МАМА: Није баш ни да ниси.

ТЕРИ: А није ти паметно што си мислила.

МАМА: Ниси ни ти ништа бољи, Тери. Ко се задњи смеје, 
најслађе се смеје. Сутра кад се сви окупимо, а за-
чује се звоно на вратима...

МУНА: Ако долазе и Барбара и деца, онда ће одсести 
у хотелу.

ТЕРИ: То и ми мислимо, је л’ тако, мама?

МУНА: А ако не долазе, што не би могао да буде у со-
би позади?

МАМА: Да буде у тој соби, а превалио толики пут!

НАСИР: Преш’о пола света.

МАМА: Хвала, Насире, тако је.

ТЕРИ: Баш ти хвала, Насире.

МУНА: А зашто Тери не буде у соби позади, а Кенет он-
да може у његову собу?

МАМА: Он ће бити у мојој соби!

НАСИР: А можемо и ми у собу позади.

МУНА: Тамо има само један кревет.

	 Насир	јој	намигне.

МУНА: Ми ћемо у Теријеву собу.

МАМА: То је био и мој предлог.

НАСИР: Је л’ то у реду, Тери?

ТЕРИ: Ма, к’о да се ја нешто питам, ја само живим овде.

	 Тишина.
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МАМА: И, нешто сам размишљала, кад се он мало одмо-
ри – у понедељак, можда, или у уторак, док сте ви 
још ту – можемо сви заједно да одемо, шта кажете?

НАСИР: Где да одемо?

МАМА: Да видимо лампице!

НАСИР: У Блекпул?

МАМА: Јесте.

МУНА: Видећемо.

МАМА: Као кад сте били мали, сећате се?

ТЕРИ (Улази): Добро, онда, одох ја до продавнице.

НАСИР: Хоћеш да те одбацим?

МУНА: Треба ствари да унесемо.

ТЕРИ: Чуо си.

МУНА: А тамо ионако немаш где да се паркираш.

ТЕРИ: То је тачно.

МАМА: Јеси направио списак?

ТЕРИ: Не верујем да имају угојене телади.

МАМА: ...?
ТЕРИ: Па, мислим, за повратак блуднога сина.

МАМА: У, ал’ је смешно...

ТЕРИ (Излази.): Није, знам.

МАМА: Он мисли да је смешно.

НАСИР: Мени су његове форе баш добре.

МАМА: Ако ти мислиш да је то смешно –

ТЕРИ (Оф): Не мислим.

МАМА: Па, и није.

	 Затварање	врата	(оф).

МУНА (Насиру.): ’Ајде, иди, онда. После ћемо се распа-
ковати.

НАСИР: Аха, добро, добро. (Мами.) Завршићемо касни-
је, је л’ важи?

	 Насир	излази.	Муна	расклања	шоље	чаја.

МАМА: Је л’ ти то нова марама?

МУНА: Јесте. Свиђа ти се?

МАМА: Да... врло је... Да.

МУНА: Па, како ти је?

МАМА: У ком смислу?

МУНА: Овде доле. Је л’ ти то одговара?

МАМА: Ма, супер ми је. Никада ми се она спаваћа со-
ба није ни свиђала – још од кад је ваш отац умро 
– и право да ти кажем, одморила сам се од оних 
степеница.

МУНА: Зар ти не би било боље у соби до улице?

МАМА: Не би, што?

МУНА: Онако, размишљам... можда би имала већу при-
ватност, не знам, за случај да неко бане...

МАМА: Нико неће да бане, ко да бане?

РЕЈ (Оф): Има ли кога?

МАМА: Еј, Реје, здраво!

РЕЈ (Улази.): Набавио сам онај прекидач. О, извиња-
вам се.

МАМА: Ма, то је само Мерион, уђи, уђи.

РЕЈ (Муни.): Здраво, Муна.

МУНА: Реје.

МАМА: Има нову мараму.

МУНА: Баш то њега занима!

МАМА: Само што смо попили чај, ако хоћеш, има још.

РЕЈ: Не треба, хвала.

МАМА: Тери је отишао до продавнице. За сутра. Кенет 
нам стиже.

РЕЈ: А, тако.

МУНА: Не знамо још.

МАМА: Јеси са њим причала ти или ја?!

РЕЈ (Излази.): Идем ја да...?

МУНА: ...?

МАМА: Шта?
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МУНА: Ти рече да нико неће да бане.

МАМА: То је само Реј. Отишао је да поправи светло у 
шпајзу.

МУНА: Зар он има кључеве?

МАМА: Наравно да има. Он сврати с времена на време.

МУНА: Од кад то?

МАМА: Од кад ми оно није било добро. Понекад сврати 
и Шила јер она сад ради само ујутро. Она ми доте-
ра фризуру.

МУНА: Мислила сам да ти долази Силвија из салона.

МАМА: У, откад је Силвија отишла из салона, а ни са-
лон више не ради.

МУНА: Шта је сад тамо где је био салон?

МАМА: Половна одећа. Продавница добротворне орга-
низације. Лепих ствари имају, нове новцијате. Реј ме 
летос водио. Не знам шта бих без њега, право да ти 
кажем. И без Шиле. А и девојчице су им предивне. 
Обе су сада већ на колеџу у Лондону. Мислим да је 
Шила сад тамо са њима.

МУНА: А, тако.

МАМА: Јер суботом иду на салсу.

МУНА: Ко иде на салсу?

МАМА: Тери и Шила.

МУНА: И Реју то не смета?

МАМА: Ма, јок, он не воли да плеше. Дође код мене, до-
несе неки филм. Гледамо старе мјузикле. Са Џином 
Келијем и Џуди Гарланд... Ми	смо	двоје	богаташа... 
А, не, то је онај други, је л’ тако? И једемо рибу и 
кромпириће. Додуше, после ме уби горушица.

МУНА: Уф.

МАМА: Дивни су њих двоје.

МУНА: Видим, да. Одох да однесем ово.

	 Муна	износи	послужавник	у	кухињу	где	Реј	поправља	
светло	у	шпајзу...

РЕЈ: Брзо ћу ја.

МУНА: Важи.

РЕЈ: Само треба прекидач да се промени али понекад 
у овим старим кућама...

	 Тишина.

МУНА: Баш лепо од вас... Све што чините за моју мајку... 
Мој муж и ја... Желим да знате да смо вам захвални...

РЕЈ: Нема на чему.

МУНА: Али не бих волела да се на било који начин осећа-
те... Мислим, ми бисмо желели да вам платимо за 
сав посао који...

РЕЈ: Не долази у обзир!

МУНА: Немојте, молим вас...

РЕЈ: Гледајте, ваша мама... Она је мени јако драга, ст-
варно. Али мислим да знате зашто ја... Ваш брат 
Тери и ја... Мислим, разумете шта хоћу да кажем.

МУНА (Гледа	у	њега.): Не разумем, не.

РЕЈ: Па, знате...

МУНА: Шта хоћете да кажете?

РЕЈ: Знате, мислим, ја и Тери...

МУНА: Не, ја... (Застане.) Мислите...?

РЕЈ: Шта?

МУНА: Је л’ добро разумем шта хоћете да ми кажете?

РЕЈ: Нисам сигуран. Мислим, шта мислите да хоћу да 
вам кажем?

МУНА: Мислим... је л’ ви то мени хоћете да кажете...? 
Ви и Тери...

РЕЈ: А ви нисте...? Аха, па, ја сам мислио да знате.

МУНА: Али, ви сте ожењени.

РЕЈ: Јесам.

МУНА: И имате децу.

РЕЈ: Тако је.

МУНА: Били сте и у војсци.

РЕЈ: Какве сад то везе има?

МУНА: Је л’ ми сад обоје причамо и истој ствари?
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РЕЈ: Ја, искрен да будем, не знам више о чему причамо.

МУНА: Је л’ ви то мени хоћете да кажете да сте ви и Те-
ри... Да сте вас двојица... А да сте ви...

РЕЈ: Да. Јесам. Али можда не би требало.

МУНА: Наравно да не би требало!

РЕЈ: Не, мислим, не би требало да вам говорим – ни-
сам знао да не знате.

	 Тишина.

МУНА: Мислим да би требало да кренете.

РЕЈ: Али нисам ово –

МУНА: Ми ћемо то завршити.

РЕЈ: Је л’ знате како треба?

МУНА: Мој муж ће знати.

РЕЈ: Он се разуме у струју?

МУНА: Само идите већ једном, молим вас.

РЕЈ: Само да се јавим вашој мами.

МУНА: Немојте да јој се јављате.

РЕЈ: Али –

МУНА: Задња врата су откључана. Ја ћу јој рећи да сте 
отишли.

РЕЈ: У реду... Сутра ћу да свратим.

МУНА: Нема потребе. (Застане.) И молим вас, врати-
те нам кључеве.

РЕЈ: Молим?

МУНА: Кључеве од наше куће нам вратите. Ту их оста-
вите сад.

	 Реј	вади	кључеве.

МУНА: Само их спустите ту.

РЕЈ (Спушта	кључеве.): Слушајте, ако сам вас увредио, 
ја се стварно извињавам.

МУНА: Нисте ви увредили мене.

РЕЈ: ...?
МУНА: Реч је о елементарној пристојности. И божјим 

законима.

РЕЈ: А, то, па ја, знате, нисам никада био баш нешто 
наклоњен богу.

МУНА: То ми је јасно.

РЕЈ (Кратко	оћути.): То што ја осећам према вашем 
брату... Мислим да у томе нема ама баш ништа лоше.

МУНА: А шта је с вашом женом?

РЕЈ: Ја волим Шилу. Увек сам је волео и увек ћу је во-
лети. Као и наше ћерке. Али волим и Терија. И, као 
што рекох, ваша мама ми је јако драга.

МУНА: А ја, као што рекох, молим вас да изађете напоље.

РЕЈ: Знате шта, нема у љубави ништа лоше.

МУНА: Ма, је л’ тако?

РЕЈ: Ја бих рекао да је тако.

МУНА: А овде је реч о љубави, је л’?

РЕЈ: Тако је, да.

МУНА: Молим вас, будите љубазни и затворите врата 
за собом.

	 Реј	изађе.	Муна	узме	кључеве.	Мама	улази.

МАМА: Је л’ то Реј отишао?

МУНА: Да.

МАМА: Је л’ поправио светло?

МУНА: Мислим да јесте.

МАМА: Отишао, а ни јавио се није.

МУНА: Није, журио је.

МАМА: Будибогснама. Је л’ све у реду –

	 Улази	Насир	са	тортом.

НАСИР: Ено, истоварио сам све из аута...

МУНА: Дај ми то ’вамо.

МАМА: Је л’ то торта?

	 Насир	и	Мама	се	погледају.

МУНА: Насире!

НАСИР: Мислим да то није требало да видите!

МУНА: То је требало да буде изненађење.
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МАМА: Аха... (Излази.) Идем да прилегнем.

	 Пауза.

НАСИР: Шта је? Шта је било?

МУНА (Ћути.): Знаш шта сам управо сазнала?

НАСИР: Шта?

МУНА: Шилин муж... Како се оно зваше...

НАСИР: Реј.

МУНА: Реј. Испада да је он...

НАСИР: Шта?

МУНА: Па, знаш...

НАСИР: Електричар?

МУНА: Ма, не.

НАСИР: Јесте, он је електричар.

МУНА: Знам да је електричар, нисам на то мислила.

НАСИР: Аха, мислиш...?

МУНА: Да.

НАСИР: Навијач Јунајтеда?

МУНА: Шта?

НАСИР: Знам, мученик.

МУНА: О чему ти то?

НАСИР: О дечку твог брата.

МУНА: Па, ти знаш за то? Откуд знаш?

НАСИР: Нисам знао да је то тајна.

МУНА: Е, па, ја нисам знала. И?

НАСИР: Шта?

МУНА (Застане.): А као ожењен је.

НАСИР: Па и јесте ожењен.

МУНА: Па, то ти кажем. Насире, ја сам стварно изне-
нађена да треба да те подсећам на Пророкове речи.

НАСИР: Па, Реј није муслиман.

МУНА: И шта, онда, значи, то је у реду?

НАСИР: Онда то значи да се то мене не тиче. А ни тебе, 
ако ћеш искрено.

МУНА: А кога се тиче?

НАСИР: Њега и твог брата. И Шиле. Која, узгред буди 
речено, очигледно зна.

МУНА: Зна?

НАСИР: Мислим да зна, да.

МУНА: А откуд ти све то знаш?

НАСИР: Па, рекао ми је.

МУНА: Ко ти је рекао?

НАСИР: Реј.

МУНА: Кад ти је рекао?

НАСИР: Једном приликом док сте се ти и Тери свађа-
ли на сав глас.

МУНА: Ја се никада не свађам на сав глас.

НАСИР: Е, па, тада се јеси свађала из свег гласа.

МУНА: Ти и...? И теби је то у реду, то да је он...

НАСИР: Геј?

МУНА: Прељубник.

НАСИР: Као што рекох, мислим да то није наша ствар.

МУНА: Да знаш да ме чудиш, Насире, стварно ме чудиш.

НАСИР: А право да ти кажем, нисам баш сигуран ни да 
је то прељуба ако је жена упозната.

МУНА: Насире!

НАСИР (Кратко	оћути.): Тако је како је, драга моја. Чо-
век је чудна сорта.

МУНА (Ћути.): Није ништа покушавао?

НАСИР: Ко?

МУНА: Па...

НАСИР: Реј?

МУНА: Да.

НАСИР: Кад?

МУНА: Кад си био са њим, није ништа пробао?

НАСИР: Пробао? Мислиш, да л’ се облачио у жену и...?
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МУНА: Не, ма не, мислим... Стварно, Насире, понекад 
ме тотално избациш из такта.

НАСИР: Јао, што те волим кад си љута.

МУНА: Прекини!

НАСИР: Дођи!

МУНА: Нећу!

НАСИР: Да те цоким!

МУНА: Не! Сместа да си поправио то светло у шпајзу.

НАСИР: Дај Реја да замолимо да то уради...

МУНА: Почео је, али је морао да иде...

НАСИР: Знаш шта, стварно мислим да није паметно да 
ја чачкам око струје...

МУНА: Само је прекидач у питању. (Излази.) И када за-
вршиш, дођи да попричамо.

НАСИР: Добро...

МАМА: Шта се дешава?

МУНА: Ништа.

МАМА: Питам се где ли је отишао Реј.

МУНА: Видећеш га ускоро.

МАМА: Штета што Шила није ту. Баш бих волела да је 
могла да упозна Кенета.

МУНА: Не знамо ни да л’ ће он –

МАМА: До јуче ми је било потпуно свеједно. У мојим го-
динама, није толико битно да ли се рођендан слави 
или не. Али сад баш једва чекам да се сви окупимо.

МЕЂУИГРА: ДРУГИ ТЕЛЕФОНСКИ ПОЗИВ...

	 Телефон	звони	у	Аустралији...

ГЛАС ТЕЛЕФОНСКЕ СЕКРЕТАРИЦЕ: Здраво. Хвала на пози-
ву. Нажалост нисмо код куће, али оставите поруку 
после звучног сигнала и ми ћемо вам се јавити чим 
будемо могли. Чујемо се...

ТЕРИЈЕВ ГЛАС: Овај... Тери овде, опет ја... Само да ви-
дим шта се дешава. Мислим... сад је субота увече 
– сутра јој је рођендан – и, мислим – откуд знам – 
можда си на путу ка овамо, али ако ниси, јави ми 
се, молим те, да те не ишчекује. Ето. Чујемо се ус-
коро. Надам се. Океј.

ПРВИ ЧИН, СЦЕНА 3: НЕДЕЉА

	 У	кухињи	пре	забаве.	Муна,	која	је	свукла	безлични	
сиви	огртач	и	сада	је	у	нешто	мање	безличном	каф-
тану	који	сеже	до	пода,	улази	из	собе.

МУНА: Само седи тамо.

НАСИР: Је л’?

МУНА: Да, ено је крај прозора у соби до улице: гледа, 
ишчекује га. Тражи да донесемо столице на раскла-
пање из шупе.

НАСИР: Аха, у случају да...

МУНА: Па, крени, шта чекаш!

НАСИР: Кад ћемо да ручамо?

МУНА (Поправља	му	кравату.): Нећемо још.

НАСИР: Умирем од глади!

МУНА: То ти је што ти је. Ево.

НАСИР: А да узмем ово да мало презалогајим?

МУНА: Насире! Не! Остави то! Насире!

	 Љубе	се	и	грле.	Улази	Тери	у	свечаној	кошуљи.

ТЕРИ: Није ни време ни место за те ствари.

МУНА: А шта се ти прикрадаш?

ТЕРИ: Не прикрадам се, био сам у шупи нешто да про-
верим.

НАСИР: Звучи занимљиво.

ТЕРИ: О, врло је занимљиво, и те како.

НАСИР: Види је каква је, к’о бомбона! Мог’о бих да је 
поједем!
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МУНА: Насире!

	 Муна	излази	у	ходник,	Насир	и	Тери	за	њом.

НАСИР: Није страшно што нас је Тери видео, њему не 
смета. Је л’ да да ти не смета, Тери?

ТЕРИ: Mi casa es tu casa.

НАСИР: Еј! Па, то смо учили на курсу.

ТЕРИ: Ето, видиш.

МУНА: Дакле...

ТЕРИ: Дакле... (Застане.) Хтела си да попричамо.

МУНА: Да.

ТЕРИ: О одласку у Блекпул?

МУНА: Ма, не.

НАСИР: Не.

ТЕРИ: Аха. Добро?

МУНА: Насире?

НАСИР: Муни мало... сметају... неке ствари.

ТЕРИ: О, боже, па не можемо се сада тиме бавити.

МУНА: То је –

ТЕРИ: Најнижи вид хумора, знам. Дакле? Да чујем.

МУНА: Овако, мој муж Насир и ја смо – (Тери	преврне	
очима.) Шта је?

ТЕРИ: Ал’ смо званични.

МУНА (Застане.): Добро, ја и Насир смо –

НАСИР: Па, ја баш и нисам.

МУНА: Насире!

НАСИР: Не кажем да не треба – то што хоћеш да кажеш 
– не кажем да си у праву или не – само кажем да је 
то твој став, а не мој.

	 Она	га	прекорно	погледа.

НАСИР: Кажем само.

ТЕРИ: Земља зове...

МУНА (Кратко	оћути.): Мислим да није фер... То како 
си сву бригу о мами преузео на себе.

ТЕРИ: Ау. Када си дошла до тог невероватног открића? 
То траје већ десет година.

МУНА: На то и мислим.

НАСИР: То је хтела –

ТЕРИ: Добро... и?

МУНА: Ми је, наравно, не можемо одвести код нас.

ТЕРИ: Наравно.

МУНА: Због фирме и зато што...

ТЕРИ: ... је баш и не волите.

	 Тишина.

НАСИР: Дај, Тери, ниси фер.

ТЕРИ: Не, не. Извини. Теби стварно јесте одувек драга.

МУНА: Само бих хтела да помогнем.

НАСИР: Само то.

ТЕРИ: Добро, ’ајде, да чујем ту епохалну идеју.

МУНА (Гледајући	у	Насира.): Мислим да би требало да 
продамо кућу.

ТЕРИ: Коју кућу?

МУНА: Ову кућу.

ТЕРИ (Гледа	је	у	неверици.): Да продамо кућу?

МУНА: Да продамо кућу и сместимо маму у дом.

ТЕРИ: Она има дом. Ово је њен дом, ова кућа.

МУНА: Знаш шта хоћу да кажем. Негде где ће о њој во-
дити рачуна... како треба. Не кажем да ти не...

НАСИР: Не, не, ма какви.

ТЕРИ: Аха, е, добро је, да не бринем.

МУНА: Али, не може једна особа све то да постигне.

НАСИР: Сигурно ти није лако: водиш рачуна о другим 
људима по цео дан, а онда дођеш кући и...

ТЕРИ: И онда водим рачуна о некоме по целу ноћ?

НАСИР: Тако је! Сигурно ти није лако.

ТЕРИ: Аха, ви то, значи, за моје добро?

МУНА: И за мамино.
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НАСИР: И твоје и мамино.

ТЕРИ: Јесте изнели њој тај план?

МУНА: Нисмо.

ТЕРИ: Е, баш једва чекам да видим шта ће да каже.

МУНА: Знам да није никада била за то.

ТЕРИ: Тако је.

НАСИР: Има баш финих домова.

ТЕРИ: Могу мислити.

МУНА: На крају би прихватила.

ТЕРИ: Мислиш?

МУНА: Ако би схватила да је тако најбоље.

ТЕРИ: Најбоље за кога?

НАСИР: И за тебе и за маму.

МУНА: Чист рачун дуга љубав.

ТЕРИ: У ком смислу?

МУНА: Не би било никакве збрке.

ТЕРИ: Ја сам, ево, већ збркан.

НАСИР: Вреди размислити.

ТЕРИ: Добро је нама и овако, хвала лепо.

МУНА: Можда теби јесте. А њој? Немогуће да јој прија 
да користи... тоалетну столицу.

ТЕРИ: Мислим да нема ништа против.

МУНА: Па, ја баш и не бих волела да је користим.

ТЕРИ: Ма, где ти, таман посла...

МУНА: Или да се купам над сливником!

ТЕРИ: Уградићемо туш, рекао сам ти већ!

НАСИР: А, нисам то знао.

МУНА: И ко ће то да плати?

ТЕРИ: Мама, њена је кућа.

МУНА: И тако ће мами бити боље?

ТЕРИ: Тако је.

МУНА: А ти га нећеш користити?

ТЕРИ: Можда и хоћу, откуд знам. Али на спрату по-
стоји купатило са кадом и ако будем могао да би-
рам, ја ћу горе.

НАСИР: И ја. Дигнем ноге, пустим радио.

ТЕРИ: Неку путописно-музичку емисију.

НАСИР: Зависи ко је гост.

ТЕРИ: То се подразумева.

МУНА: Ја причам о уградњи овог туша овде.

НАСИР: Или неки токшоу.

МУНА: Насире!

НАСИР: Шта?

ТЕРИ: Значи, ако занемаримо чињеницу да мама нема 
намеру да напусти кућу, осим у светлом сандуку од 
храстовине са месинганим ручкама...

МУНА: Молим те да не говориш тако.

ТЕРИ (Озбиљним,	свечаним	гласом.): А овако? Је л’ ова-
ко боље?

	 Насир	се	насмеје.

МУНА: Шта ли је теби смешно?

НАСИР: Ништа.

МУНА: Вас двојица к’о деца.

ТЕРИ: Дакле, ако то занемаримо, остаје питање шта ће-
мо с мојом маленкошћу.

МУНА: Како то мислиш?

ТЕРИ: Ау, па ти си, изгледа, баш добро промислила тај 
план...

МУНА (Застане.): Ти би могао да живиш у интернату 
за медицинске сестре.

ТЕРИ: Где?

МУНА: Зар не постоји неки смештај за медицинске се-
стре?

ТЕРИ: Ти, изгледа, мислиш да сам ја лик из неке хумо-
ристичке серије.

НАСИР: Предратне!
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МУНА: Или стан неки да нађеш, не знам.
ТЕРИ: А то би, по теби, било фер? Након свих ових го-

дина бриге о њој.
НАСИР: Или лик из неког викенд-романа.
МУНА: Па, је л’ ти мислиш да не би?
ТЕРИ: Шта хоћеш тиме да кажеш? Мислиш да ја живим 

од њене пензије, а да своју плату штекам за дрогу?
МУНА: Па, је л’ конзумираш неку дрогу?
ТЕРИ: Не, али чини ми се да би требало да почнем.
МУНА: Па, не знам ја шта ти радиш, али свакако жи-

виш овде џабе.
ТЕРИ: Аха, џабе? Бринем, додуше, о нашој старој, бо-

лесној мајци, иако имам посао с пуним радним вре-
меном, али нема везе.

МУНА: То је –
ТЕРИ: Био мој избор. Знам. Па, ако баш хоћеш да знаш, 

да – не плаћам кирију –
МУНА: Знала сам!
ТЕРИ: Али плаћам све рачуне, док трошкове за храну 

сносимо заједно.
МУНА (Мало	оћути.): А ко је тако одлучио?
ТЕРИ: Мислим да је тако одлучило двоје људи који живе 

под овим кровом. А не они који сврате кад им дуне.
МУНА: Дођемо двапут годишње.
ТЕРИ: Хтели ми то или не.
МУНА: Мама ми никада није поменула тај ваш аранжман.
ТЕРИ: Па, није, тако је, а то је зато што... Хм, зашто ли 

ти то није помињала, чекај, чекај...? Зато јер те се 
то јебено не тиче.

МУНА: Аха, то ја, сад, значи, да верујем теби на реч?
ТЕРИ: Молим?
МУНА: Па, ето, не знам, јеси сачувао рачуне да ми то 

докажеш?
ТЕРИ: Из самоуслуге? Нисам, не. Је л’ чуваш ти рачуне? 

У ствари, па, да, ти би их сачувала. Да не забора-
вим да напоменем да користим и плин, струју, во-

ду и телефон. Хоћеш да упоредиш рачуне с мојим 
изводима из банке?

МУНА: Ја чувам рачуне за последњих шест месеци.

ТЕРИ: Да, зато што ти водиш фирму, а ја бринем о на-
шој мајци.

МУНА: Нико те није терао.

ТЕРИ: Није, у праву си, нико ме није терао. Али ко би 
то преузео на себе да нисам ја? Ти? Кен? Да чујем!?

МУНА: Аха, па да, ево нас – мучеништво светог Терија.

ТЕРИ: Хвала ти на подршци.

НАСИР: Дајте, вас двоје, доста је било.

МУНА: Уосталом, ниси морао све сам, могао си, лепо, 
да нађеш помоћ.

ТЕРИ: Она неће никога са стране.

МУНА: Могао би, бар, да не кукаш нон-стоп.

ТЕРИ: Ја и не кукам.

	 Обоје	заћуте.	Муна	и	Насир	се	погледају.

ТЕРИ: У реду, кукам. Али кукала би и ти да си на мом 
месту.

МУНА: Е, видиш, ја не бих јер бих ангажовала некога. 
Осим тога, очекивала бих и да се мама мало пот-
руди, да дигне задњицу.

ТЕРИ: Аха, како да не, то би ти баш пошло за руком.

НАСИР: Па, није она нешто много тешка...

МУНА: Шта?

НАСИР: Па, то, мислим, да дигне задњицу, није тешка. 
(Застане.) Кажем само.

	 Сви	ћуте.

ТЕРИ: Јесмо завршили?

МУНА: Шта ћемо, онда?

ТЕРИ: Продаја куће не долази у обзир.

МУНА: Ја само хоћу да ти скренем пажњу на то да она 
стари.

ТЕРИ: Ма, зајебаваш?

МУНА: Молим те да не псујеш.
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ТЕРИ: Ох, извињавам се, Мајка Терезо. Шта хоћеш да 
кажеш?

МУНА: Па, тешко јој је.

ТЕРИ: Мислим да она сасвим добро подноси целу си-
туацију.

МУНА: Не подноси степенице.

ТЕРИ: Одлично подноси то што не подноси степенице.

МУНА: Озбиљно ти кажем.

ТЕРИ: Драго ми је што не покушаваш да будеш духо-
вита. (Застане.) У реду, у праву си: тешко се пење 
уз степенице.

МУНА: Хвала.

ТЕРИ: Зато сам јој пребацио кревет у дневну собу.

МУНА: Што значи да тешко подноси.

ТЕРИ: Шта трабуњаш?

МУНА: Шта ако буде принуђена да оде у дом?

ТЕРИ: Неће бити принуђена –

МУНА: Откуд знаш?

ТЕРИ: Тако што знам!

МУНА: Понављаш се.

НАСИР: Мислим да Тери хоће да каже да неће морати, 
јер ће он бити ту да брине о њој.

ТЕРИ: Хвала ти, Насире! Заборавио сам да ми је потре-
бан преводилац.

МУНА: А шта је с твојим послом?

ТЕРИ: Ако дође дотле, могу да узмем слободне дане, 
или неплаћено. Или да се пензионишем. Оно што 
знам јесте да је сместити у дом нећу.

НАСИР: Срећа што си медицински техничар.

ТЕРИ: Тако је.

НАСИР: Мислим, боље него да си, штајазнам, џокеј или 
тако нешто.

МУНА: Шта лупаш?

НАСИР: Само кажем.

МУНА: Он и не уме да јаше.

ТЕРИ: Откуд ти знаш?

НАСИР: Само дајем пример.

МУНА: Па, је л’ умеш?

ТЕРИ: Не, што? Је л’ ти умеш?

	 Ћуте.

МУНА: Ти, значи, мислиш да све треба да остане ова-
ко како јесте?

ТЕРИ: Тако је.

МУНА: И теби је у реду то што је она по цели дан сама?

ТЕРИ: Није сама. Шила сврати.

МУНА: Шила?

ТЕРИ: Да, или Реј.

МУНА: Реј!

ТЕРИ: Ова соба, изгледа, одјекује...

МУНА: Је л’ има он лиценцу?

ТЕРИ: За убијање?

МУНА: Јао, што си духовит...

НАСИР: Мисли –

МУНА: Зна он о чему ја говорим. За кућну негу.

ТЕРИ: Знам, да. И, не, нема.

МУНА: Она је немоћна.

ТЕРИ: А он је према њој предиван.

МУНА: Ти би њему, дакле, поверио бригу о сопственој 
мајци?

ТЕРИ: Да, Мерион, бих!

МУНА: Молим те да ме зовеш именом које сам сама 
одабрала.

ТЕРИ: Дубоко ти се извињавам... Муна.

МУНА (Мало	оћути.): Не свиђа ми се све то.

ТЕРИ: Па, ти изволи слободно наврати чешће да је 
обиђеш.

МУНА: Ја само желим да –
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ТЕРИ: Да све буде фер, да, већ си рекла. (Застане.) Да 
видимо да ли сам схватио: твој предлог је – под ус-
ловом да нађемо купца, јер ено, она кућа ниже низ 
улицу је на продају већ девет месеци – ти, дакле, 
предлажеш да маму изместимо из њене куће – у 
којој је живела од кад се удала, подигла троје деце, 
и у којој је јасно и гласно рекла да жели да дочека 
смрт – да ја постанем бескућник (то је ситан детаљ, 
али, ето, чисто да напоменем) и онда, кад мама јед-
ном одапне у том неком дому у који ћемо је сме-
стити, сви ми да будемо далеко сиромашнији него 
што смо сада, будући да ће сав новац од куће бити 
већ потрошен на дом. Значи, смислила си сценарио 
у коме смо сви на губитку. Генијално!

МУНА: Нисам ни рекла да је сценарио идеалан.

ТЕРИ: Ха!

МУНА: А ако бринеш због новца –

ТЕРИ: Срам те било!

НАСИР: Дајте, стварно, доста. Није ни време ни место. 
Треба да припремамо рођенданско славље.

МУНА (Застане): Идем по оне столице.

	 Муна	изађе,	њих	двојица	ћуте.

ТЕРИ: Јесам сад ја крив за ово или она, ’ајде ти реци?

НАСИР: Знаш каква је.

ТЕРИ: Сваки пут кад дође... Шта год да урадим, не ваља.

НАСИР: Забринута је.

ТЕРИ: За погрешне ствари.

НАСИР: Знаш да уме да буде мало...

ТЕРИ: Мало!

НАСИР: Ниси ти крив. Мислим да кад дође овамо... Код 
куће стварно никад није таква.

ТЕРИ: Баш ми је драго што то чујем.

НАСИР: Некада је баш смешна.

ТЕРИ: Наша Мерион?

НАСИР: О, и те како!

ТЕРИ: “Смешна” као духовита или “смешна” као сулуда?

НАСИР: Па, и једно и друго. У сваком случају, уме да 
ме насмеје. И ово да ти кажем: не знам где бих био 
да нема ње. И даље бих продавао гаће на пијаци.

ТЕРИ: Ја бих теби дао одликовање што живиш са њом.

НАСИР: И ја теби што живиш са мамом.

ТЕРИ: Не би мислио тако кад би знао како маштам да 
је рокнем...

НАСИР: Баш је тешко, је л’ да?

ТЕРИ: Ма, оно... нема краја. Иди у куповину, кувај, чисти. 
Изађеш с посла, дођеш кући, а оно... Не знам ни сам.

НАСИР: Ипак ти помало завидим.

ТЕРИ: Што не живим са Мерион?

НАСИР: Што си у прилици да бринеш о мами. Ја са 
својом нисам имао ту срећу. Некако, као да сад 
имаш шансу да јој узвратиш то што те је подигла.

ТЕРИ: На неки начин, да. Тако је. Али, као што ме Ме-
рион непрекидно подсећа, то је био мој избор.

НАСИР: Па, и то је још један разлог.

ТЕРИ: За шта?

НАСИР: Осећа се кривом што си ти толико ангажован 
око маме...

ТЕРИ: Нека ми помогне, ко јој брани.

НАСИР: Нисам сигуран да може. Сигурно си приметио 
да она и мама...

ТЕРИ: Њих две су исте. Кад је тата умро... Све око сахра-
не... Али ова идеја, да прода кућу и све ово... Шта 
сад то значи?

НАСИР: Знам само да новац није разлог.

ТЕРИ: Претпостављам да није, чак ни она није толи-
ко глупа. И реци ми, молим те, да оно није торта у 
оној кутији тамо.

НАСИР: Не мислиш, ваљда, да би пропустила прилику.

ТЕРИ: Она месила?

НАСИР: И украсила.



> 30

ТЕРИ: О, не...

НАСИР: Из најбоље намере.

ТЕРИ: Коју торту је направила?

НАСИР: Какве везе има, све су исте – слатке, али и...

ТЕРИ: Некако горке.

НАСИР: Немој тако.

ТЕРИ: Како да их опишем?

НАСИР: ... Упечатљивог укуса?

ТЕРИ: Е, баш тако.

	 Муна	улази	са	кавезом	за	птице.

МУНА: Шта је ово, побогу?

ТЕРИ: Канаринац.

МУНА: То видим.

ТЕРИ: Шта питаш, онда? И тише, то је изненађење.

МУНА: Какво изненађење?

ТЕРИ: Рођенданско. Пожелела је нешто жуто.

МУНА: И ти јој купиш канаринца?

ТЕРИ: Па, мислио сам да јој купим теглу сенфа, али 
онда сам помислио да јој она не била бог зна как-
во друштво.

НАСИР: Где си, другар!

МУНА: Канаринац!

ТЕРИ: Желела је канаринца.

МУНА: То је толико окрутно.

ТЕРИ: Што је окрутно?

МУНА: Како би теби било: да цео живот ћутиш и седиш 
у заточеништву?

ТЕРИ (Певуши.): Добродошла у мој свет!

МУНА: Врати га, пре него што га види.

ТЕРИ: Где да га вратим?

МУНА: Тамо где си га купио, откуд ја знам. Јадничак. 
Требало би да лети по Канарским острвима.

НАСИР: Не, то су пси.

МУНА: Шта су пси?

НАСИР: Канари.

МУНА: Шта лупеташ?

НАСИР: Радили смо то на курсу. То значи пас.

МУНА: Шта значи пас?

НАСИР: Канари.

ТЕРИ: Стварно?

НАСИР: На шпанском, да.

МУНА: Пас?

НАСИР: Аха.

ТЕРИ: Сигуран си?

НАСИР: Па... сад сте ме збунили...

МУНА: Побогу!

НАСИР: Не, не, у праву сам. Канарио. Тако је.

МУНА: А, како се, онда, каже канаринац?

НАСИР: Е, па то не знам, нисмо учили птице.

ТЕРИ: Идемо, Џеки, боље да те склоним пре него што 
изазовеш међународни инцидент.

	 Тери	излази.

МУНА: Дакле?

НАСИР: Шта?

МУНА: Је л’ рекао нешто?

НАСИР: Вас двоје сте исти.

МУНА: Баш ти хвала!

НАСИР: А да оставиш тај разговор за после рођендана?

МУНА (Ћути): Али шта ако ипак дође? Шта ако заис-
та стиже?

НАСИР: Ма, неће доћи.

МУНА: Али шта ако долази? Шта ако заиста долази? 
Шта ћемо онда?

КРАЈ ПРВОГ ЧИНА: ПАУЗА
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ДРУГИ ЧИН, СЦЕНА 1: НЕКОЛИКО  
МИНУТА КАСНИЈЕ...

	 Насир	улази	носећи	две	столице	из	шупе.	За	њим	Му-
на	носи	торту.	Мама	улази	из	предсобља.

НАСИР: Ево нам је слављеница! Јао, какви сте, само!

МАМА: Не знам кад тачно стиже...

НАСИР: Фризура вам је...

МАМА: Није рекао.

НАСИР: И те лепе нове папуче.

МУНА: Шта?

НАСИР: Са кићанкама!

МУНА: О, не...

НАСИР: Шта је било?

МУНА: Ништа. (Седне	у	фотељу.)

МАМА: Да л’ да назовемо аеродром?

НАСИР: Шта вреди кад не знамо на који стиже. А до сад 
би, ионако, већ био у возу.

МУНА: Ако уопште долази.

МАМА: Прекини више!

МУНА: Па, и није баш да је рекао да долази, зар не?

МАМА: Јеси ти причала са њим? Ниси. Ја сам. И уста-
ни одатле.

МУНА (Устаје	са	фотеље.): О, боже!

МАМА: Осећам да долази.

НАСИР: Она осећа да он долази.

МУНА: А, онда у реду.

	 Улази	Тери	са	храном.

ТЕРИ: Ево и послужења!

МУНА: Шта је то?

ТЕРИ: Шта ти мислиш?

МУНА: То не можемо да једемо...

ТЕРИ: А, да, тако је...

МАМА: Шта причаш ти?

ТЕРИ (Излази.): Мало стрпљења, само мало стрпљења!

МУНА: Пита с месом, кобасице, ћуфте...

МАМА: То је наручено.

МУНА: Небитно да ли је прављено или наручено, ми 
то не једемо.

МАМА: Ко не једе?

НАСИР: Не једемо свињетину.

МАМА: Ова пита им је дивна, ставе и сланинице.

МУНА: То је свињетина.

МАМА: Па, ево, има и кобасица.

МУНА: Чујеш шта кажем?

МАМА: И ћуфте.

МУНА: Мама!

МАМА: Па, то је млевено месо...

	 Тишина.

НАСИР: Млевено свињско месо. У свему је свињетина.

МАМА: Некада си волела питу с месом.

МУНА: Некада.

МАМА: Сви сте је волели. И Кенет. И кобасице.

МУНА: И ћуфте... Наравно!

МАМА: Увек си била пробирљива.

МУНА: Нисам пробирљива, мама. То ислам забрањује.

МАМА: Е, добро си ми рекла.

ТЕРИ: (Улази.): Та-да!

НАСИР: А, ево га!

ТЕРИ: А за вас који пратите посебан режим исхране...

МАМА: Шта је ово?

ТЕРИ: Посне сармице... Мини киш – вегетаријански... 
блини...

НАСИР: Опа!

МАМА: Нисам то ставила на списак.

ТЕРИ: Мало да прошарамо.
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НАСИР: Одлично! Цркох од глади.

МАМА: Нећемо још да једемо. Чекамо Кенета. А не 
знам ни где је Реј...

МУНА: Ко је позвао Реја?

ТЕРИ: Ја сам га позвао!

МУНА: Можда је заузет. Можда је са женом.

МАМА: Шила није ту, то сам ти већ рекла.

	 Звоно	на	вратима.

НАСИР: Је л’ то он?

МАМА (Размисли.): Није, Реј има кључ. То је Кенет. Шта 
сам вам рекла!?

МУНА: Добро, чекај...

МАМА (Терију.): Шта “чекај”? Иди отвори му!

	 Тери	излази.	Муна	погледа	у	Насира.	Тери	и	Реј	улазе.

РЕЈ: Извињавам се, то сам само ја!

НАСИР: А нас овде уби неизвесност!

МАМА: Што звониш? Где су ти кључеви?

РЕЈ (Застане.): Ма... мора бити да сам их оставио код 
куће. Ионако не могу да се задржавам.

МАМА: Ма, дај, молим те!

РЕЈ: Само сам донео...

МАМА: Таман посла. Седи ту.

РЕЈ: Па...

	 Реј	седне	у	фотељу.

МАМА: Не ту!

РЕЈ: Аха, да, да...извињавам се.

МАМА: Ти јуче оде, и не јави се!

РЕЈ: Да, овај...

МАМА: Јеси завршио оно?

РЕЈ: Овај... па...

МУНА: Јесте. Све је сређено.

	 Сада	сви	седе.	Једна	столица	је	слободна.

РЕЈ: Ово све много лепо изгледа.

НАСИР: Нисмо још почели, чекамо Кенета.

МАМА: Шта причаш ти?
НАСИР: Па, рекли сте –
МАМА: Не знамо кад он стиже. Реје, послужи се, молим 

те. Ово су као оне што ти понекад донесеш.
РЕЈ: Само кад заслужите!
МАМА: А понекад једемо и колаче.
ТЕРИ: То нисам знао.
МАМА: Шта ти све не знаш!
ТЕРИ: Није ни чудо што не могу да те натерам да вече-

раш кад кришом једеш колаче.
МУНА: Мама, мораш да се храниш исправно.
МАМА: Лагане оне једемо, еклере.
ТЕРИ: Еклери су сам маргарин и шећер.
	 Једу	сви	осим	маме.
НАСИР: Ово је живот. Сви скупа. (Застане.) Скоро сви.
ТЕРИ: Дуго нисам био на бољој журци.
МАМА: Па, ти никада и не идеш на журке.
ТЕРИ: Е, па, тако је, мора бити да ми је зато лепо.
МАМА: То смо наручили, Реје. Јес’ да је мало скупље, 

али је одлично.
РЕЈ: То и Шила каже.
МАМА: Рекох ти ја, Мерион, да је сјајно. Штета што не 

једеш!
МУНА: Лепо је и ово.
МАМА: Мерион не једе свињетину.
РЕЈ: Аха, па да.
МАМА: Није она пробирљива, него је такав закон.
РЕЈ: Као и Јевреји.
МУНА: Па, сад...
НАСИР: Тако је, иста ствар.
РЕЈ: Фалила би ми сланиница.
МУНА: Е, па, ето... Ја поштујем правила.
РЕЈ: Схватам.
МАМА: Али, није да се то баш може назвати месом, 

зар не?
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МУНА: Шта?

МАМА: Сланина.

МУНА: А шта је ако није месо?

МАМА: Па... ребарца – то није месо.

РЕЈ: Шунка.

МУНА: Месо, сланина, шунка – све је од свиње.

МАМА: Некад сам правила чорбицу од ребара, је л’ се 
сећате?

ТЕРИ: Како бих то могао да заборавим...

МАМА: Шта сад то значи?

ТЕРИ: Мало је била преслана...

МАМА: Па, то је због ребара.

ТЕРИ: То кажем.

МАМА: Не сећам се да си се бунио.

ТЕРИ: К’о да би имало неке сврхе...

МАМА: Увек сам вас лепо хранила.

ТЕРИ: Јеси, да. (Застане.) Само је било преслано.

МАМА: Није ти нека фора. Мисли да је духовит. Ако 
мислиш да си духовит –

ТЕРИ: Не мислим.

МАМА: Па, и ниси. (Застане.) Не знам што га нема...

	 Тишина,	сви	се	међусобно	погледају.

РЕЈ: Шта ти то једеш, Насире?

НАСИР: Нисам сигуран. Шпански омлет, мислим.

МУНА: Фритату.

РЕЈ: Сад све има неки специјалан назив.

НАСИР: Шта има везе како се шта зове ако је укусно, 
је л’ тако?

РЕЈ: Слажем се.

МАМА: Мада, “фишингери” – то ми је увек звучало ма-
ло, онако...

МУНА (Застане.): Од кад ти једеш рибу?

МАМА: Какву рибу?

МУНА: Па, кажеш фиш фингери.

МАМА: Пишингери!

МУНА: Ниси рекла... добро, небитно.

	 Тери	певуши	“Добродошла	у	мој	свет”.

МАМА: Можда му касни воз?

НАСИР: Може бити.

РЕЈ: Ако долази из Лондона, стопосто касни.

	 Тишина.

ТЕРИ: Је л’ се сећате кад смо оно једном ишли у Лон-
дон? Пред Божић. И били код тета Маргарет?

МУНА: Најлепши празници у животу.

ТЕРИ: Не знам где је тата био, а ни Кен –

МУНА: Ишли смо на Оксфорд Стрит!

ТЕРИ: И на Риџент Стрит!

МУНА: И на Пикадили! Тамо си повраћао.

ТЕРИ: Од оног хот-дога.

МАМА: Али ни близу као у Блекпулу, зар не?

МУНА: Шта?

МАМА: Лампице, светла. Ни близу лепа као у Блекпулу.

ТЕРИ: Да, да...

МАМА: Ма, ни принети. Знаш, Реје, идемо тамо да ви-
димо расвету. Кад Кенет стигне. Мораш и ти са на-
ма, и Шила. Ако се врати до тада.

РЕЈ: Да, па, видећемо...

	 Тишина.

МАМА: Шта ако се десила саобраћајна несрећа?

НАСИР: Далеко било!

	 Насир	погледа	у	Муну	да	га	подржи.

МУНА (Реју.): Је л’ идете негде на одмор ове године?

РЕЈ: Не. Ви?

МУНА: Не знамо још. Ја бих волела да одем у Меку.

НАСИР: Ја бих радије у Национални парк Норфолк.

РЕЈ: Ми смо једне године тамо водили ћерке, много 
им се свидело.

НАСИР (Муни.): Видиш?
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	 Она	га	пресече	погледом.
НАСИР: А, па, видим ја да нешто фали! Нисмо славље-

ници дали поклоне.
РЕЈ: Где то да заборавимо!
МАМА: Шта ће ми поклони?
НАСИР: А, не, не, нећете се тек-тако извући! (Муни.) 

Где је наш?
МУНА: Можемо то и касније.
НАСИР: Ма, сместа!
МУНА: Насире!
НАСИР: Шта је?
	 Муна	покушава	да	му	сигнализира,	али	без	успеха.
НАСИР: Хо-ће-мо по-кло-не! Хо-ће-мо по-кло-не!
МУНА (Одлази	да	донесе.) Дај, прекини више!
НАСИР: Па, шта је било? Шта сам рекао? ’Ајде Тери, и ти!
	 Тери	излази.
МАМА: Па, већ сте ми дали оне гаће.
НАСИР: Не могу само гаће за рођендан, није ред!
МАМА (Реју.): Мало су необичне боје, али ко ће да их 

види?
РЕЈ: И то што кажете.
НАСИР: Хоћеш и ти једне гаће, Реје? Имам их хрпу у 

ауту, носим као узорке.
МАМА: Треба да узмеш једне, Реје. И једне за Шилу.
РЕЈ: Не треба, хвала.
НАСИР: Ако се предомислиш, ти реци.
	 Муна	улази	носећи	поклон	који	је	брижљиво	упако-

ван,	али	ипак	је	јасно	да	је	кутија	за	ципеле.
НАСИР: Ево!
МУНА: Изволи, мама.
РЕЈ: Опа!
	 Мама	одмотава	поклон.
НАСИР: Узбудљиво!
	 Мама	извуче	пар	папуча	идентичних	онима	које	има	

на	ногама.

НАСИР (Муни.): Аха, сад разумем шта си...

МУНА (Насиру.): Па, кад ме не слушаш!

РЕЈ: Много су лепе.

МАМА: Биће добре ако одем у болницу.

НАСИР: А шта имамо овде?

	 Улази	Тери	носећи	кавез	прекривен	тканином.	Ста-
ви	га	пред	маму	и	открије.

МАМА (Уплашено.): И-ју!

НАСИР: Канаринац!

МАМА: Откуд ти то?

ТЕРИ: Па, са Канарских острва није, толико смо уста-
новили.

МАМА: Шта ти би да ми то купиш?

ТЕРИ: Рекла си да то желиш.

МАМА: Ко ти то рек’о?

ТЕРИ: Ти.

МАМА: Кад сам рекла?

ТЕРИ: Пре неко вече.

МАМА: Ја то рекла?!

ТЕРИ: Питао сам те шта би за рођендан и ти си ми рекла 
да си увек желела канаринца.

МАМА: Кад сам била мала! Не сад. Шта ће ми сад?

ТЕРИ: Мислио сам да ти прави друштво.

МАМА: Није дотле дошло да причам са птицама. Осим 
тога, оне праве хаос, разбацују семенке свуда уна-
около. Стварно, Тери, не знам где ти је била памет.

ТЕРИ: Само сам хтео да те обрадујем. (Излази.) Реј је 
крив што је поправио онај јебени радио.

	 Тишина.

РЕЈ: Мој поклон није тако егзотичан...

МАМА: Добро је да није.

РЕЈ: Само... То је, у ствари, од Шиле... Ал’ није упако-
вала...

	 Он	даје	мами	кесу	са	књигом.
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МАМА: Шта има да пакује, тај папир се ионако баца! Ох! 
Дивно! Види, Насире: то је о лампицама, о расве-
ти у Блекпулу!

РЕЈ: Како је почело да се кити и тако то...

НАСИР: А, видим, видим...

МАМА (Отвара	књигу.): И шта сам ти рекла?

НАСИР: Шта сте рекли, мама?

МАМА: Ана Нигл, глумица... 1949... Гледај ти само ко-
лико је света... Ту негде у овој гужви смо и ја и њи-
хов отац... Јао, па, предивно, Реје!

РЕЈ: И ово... (Пружа	јој	каталог.) Сећате ли се кад смо 
листали овај каталог? Мислим да су вам се свиде-
ле ове три...

МАМА: Јао, ниси ваљда?

РЕЈ: Ставио сам их у шупу, да сачекају Божић.

МАМА: Јао, Рееееје... па има сви да причају о томе!

РЕЈ: Драго ми је да вам се свиђају.

МАМА: Јеси видела, Мерион?

МУНА: Муна.

МАМА: Шта кажеш?

МУНА: Погледаћу касније.

	 Тери	се	враћа.

МАМА (Терију.): Канараница ми купио! Одакле ти са-
мо идеја?!

ТЕРИ: Добро, добро. Ко је за пиће?

МАМА: Ја ћу да сачекам да Кенет стигне.

ТЕРИ: Ја не могу да га чекам.

МУНА: Ако је алкохол, боље немој.

ТЕРИ: Јеботе више!

МУНА: И молим те да се суздржиш од псовања.

ТЕРИ: Је-боте!

МУНА: Стварно те молим.

НАСИР: Муна...

МУНА: Не!

МАМА: Немој да почињеш, Мерион, доста је било.

МУНА: Зовем се Муна. Муна. Већ двадесет година се 
тако зовем.

МАМА: Па, двадесет година пре тога си се звала Мери-
он, колико ја знам, а знам јер сам ти ја дала име. 
То јест, твој отац. Ако нећеш да пијеш, немој. Ни 
Реј не пије, је л’ тако, Реје?

РЕЈ: Не пијем, не –

МАМА: Зато што је алкохоличар. Али му не смета ако ми 
попијемо по једну. А ти, ти од свега правиш драму. 
Одувек си таква, само тражиш неки повод за гужву, 
све те вређа. Као и кад ти је тата умро.

НАСИР: Не морамо сада о томе...

МАМА: Ниси хтела да дођеш оцу на сахрану.

МУНА: Није да нисам хтела...

МАМА: Али дошла ниси, је л’ тако било?

МУНА: .....

МАМА: А Кенет је дошао чак из Аустралије.

МУНА: Браво за Кенета.

МАМА: Али за тебе је, очигледно –

МУНА: Је л’ се ти стварно не сећаш?

МАМА: Чега је л’ се не сећам?

НАСИР: Добро, у реду, не морамо сад о томе.

	 Тишина.

РЕЈ: Је л’ то торта?

НАСИР: Него шта него је торта! Време је да упалимо 
свећице.

	 Реј	пали	свећице.	Насир	почиње	да	пева	рођенданску	
песму,	Реј,	Муна	и	Тери	се	прикључују.

НАСИР: Хајде, мама, пожелите нешто.

	 Мама	погледа	у	Муну	и	Терија	и	пожели	жељу.	Онда	
дуне	и	погаси	свећице.	Тишина.

НАСИР: Ко је за парче? Реје?

РЕЈ: На дијети сам.
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НАСИР: Ви, мама?

МАМА: Таман посла.

НАСИР: Тери?

ТЕРИ: Можда касније.

	 Насир	погледа	у	Муну	која	одмахне	главом.

НАСИР: Да, па, добро... И штета да је исечем...

	 Тишина.	Звоно	на	вратима.

МАМА: Шта сам вам рекла? (Нико	се	не	помера	с	мес-
та.) Па, отворите, шта чекате, немојте да стоји та-
мо! Долази чак из Аустралије!

	 Мама	поправи	фризуру.	Тери	излази.	Остали	се	по-
гледају.	Тери	се	враћа	са	букетом	цвећа	и	балоном	са	
хелијумом.	Мама	немо	гледа	у	све	то.

НАСИР: Гле!

РЕЈ: Дивно!

НАСИР: Сјајно! Балон и све.

РЕЈ: Доставили, иако је недеља, видиш ти то!

НАСИР: И честитка...

	 Тери	пружа	мами	честитку.	Она	је	не	чита.

МУНА: Дај да га ставим у воду.

ТЕРИ: Има једна ваза у шпајзу –

МАМА: Идем ја по њу.

ТЕРИ: Нема светла тамо.

МАМА (Излази.): Поправио је Реј светло.

РЕЈ: Овај... Јесте ви успели да то...?

МУНА: Јесмо, хвала.

РЕЈ: Ништа, одох ја, онда.

ТЕРИ: Где ћеш, шта је било?

НАСИР (Удише	хелијум	из	балона.): Ево...

МУНА: Шта то радиш, Насире?

ТЕРИ (Виче	за	мамом.): Је л’ можеш да је нађеш?

	 Прасак.	Сва	светла	се	погасе,	Мама	врисне	и	чујемо	
ломљаву	стакла.

ТЕРИ: Мама? Мама?

МУНА: Насире!

НАСИР (Хелијумским	гласом.): Е, јебига!

МЕЂУИГРА: ТРЕЋИ ТЕЛЕФОНСКИ ПОЗИВ... 

	 Телефон	звони	у	Аустралији.

ГЛАС ТЕЛЕФОНСКЕ СЕКРЕТАРИЦЕ: Здраво. Хвала на пози-
ву. Нажалост нисмо код куће, али оставите поруку 
после звучног сигнала и ми ћемо вам се јавити чим 
будемо могли. Чујемо се...

ТЕРИЈЕВ ГЛАС: Кене, Тери је. Опет. Овај... Немам појма 
где си али молим те да нам се јавиш што пре... Ма-
ма није баш... Доживела је... Срце је у питању... Код 
куће је али... У сваком случају, јави се, океј? Ето...

ДРУГИ ЧИН, СЦЕНА 2: КАСНИЈЕ ТЕ НОЋИ

	 Кућа	је	у	мраку.	У	кухињи	су	попаљене	свеће;	у	днев-
ној	соби	је	велика	батеријска	лампа.	Мама	спава	са	
маском	за	кисеоник	на	лицу,	тешко	дише,	тери	јој	
мери	пулс....	Муна	посматра.	Насир	је	у	кухињи	са	
канаринцем.

МУНА: Је л’ узглавље треба да јој буде тако подигнуто?

ТЕРИ: Треба.

МУНА: Зар не би било боље да –

ТЕРИ: Не би било боље, не.

	 Тишина.

МУНА: Ја ипак милим да би требало да је сместимо у 
болницу.

ТЕРИ: Рекла је да неће.

МУНА: Је л’ она сад у стању да доноси одлуке?

ТЕРИ: Како то мислиш?
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МУНА: Па, мислим, сад после овога.
ТЕРИ: Није она доживела шлог.
МУНА: То он каже. Да ли ти уопште познајеш тог лекара?
ТЕРИ: Да, ако те баш занима, познајем га. И слажем се 

с његовом дијагнозом.
МУНА: “Синдром сломљеног срца”? Шта то, уопште, 

значи?
ТЕРИ: Тако се то народски зове.
МУНА: А стручно, како се зове?
ТЕРИ: Стресна кардиомиопатија – има још један назив, 

нешто на јапанском – али то је то.
МУНА: А то није инфаркт?
ТЕРИ: У принципу није. То је изненадно слабљење ср-

чаног мишића. Изазвано емоционалним стресом. 
Углавном је привремено, али понекад...

МУНА: Али понекад?
ТЕРИ: Понекад може да доведе до конгестивне срчане 

инсуфицијенције. Поготово ако пацијент већ има 
срчане тегобе.

МУНА: Па, је л’ има? (Ћуте.) Је ли? (Ћуте.) Тери, чујеш 
шта те питам?

ТЕРИ (Застане.): Миокардијска исхемија.
МУНА (Мало	оћути.): То јест народски...?
ТЕРИ: До срца не долази довољно кисеоника тако да па-

цијенту понестаје даха и на крају... (Застане.) То спа-
да у честе срчане тегобе – нарочито код мушкараца.

МУНА: Зашто, онда, мама то има?
ТЕРИ: Године, исхрана – сувише тешких колача, а не би 

ме чудило да је у питању и генетика: деда је умро 
од срчаног удара, сећаш се. И ујка Џо.

МУНА: Колико то већ траје?
ТЕРИ: Неколико година.
МУНА: Година? Значи оно што јој није било добро, то 

није било случајно?
ТЕРИ: Зато сам је и пребацио доле... То је ишло посте-

пено... Понекад сам је гледао док се пење уз степе-

нице.... Било ми је тешко само да гледам, могу ми-
слити њој да се пење.

МУНА (Ћути): А овамо планираш да се иде у Блекпул?

ТЕРИ: Па, нисам мислио да иде на ролерима.

	 Тишина.

МУНА: Је л’ узима она нешто, неке лекове... штајазнам.

ТЕРИ: Аспирине, статине, диуретик, лекове за притисак.

МУНА: Што ми то ниси рекао?

ТЕРИ: Није хтела да људи знају.

МУНА: Ја нисам “људи”.

ТЕРИ: Рекла ми је да ти не кажем. Није хтела да те бри-
не. Није хтела да се диже прашина око тога. Знаш 
каква је: оно са чим не може да се носи, то се и не 
дешава.

МУНА: Пффт!

ТЕРИ: Шта је?

МУНА: Ништа. (Тишина.) Надам се да сада разумеш о 
чему причам. Ова кућа, просто, није погодна за не-
гу старије особе.

ТЕРИ: А ти се у то разумеш?

МУНА: Само ти кажем шта мислим.

ТЕРИ: Ох, докторка, хвала вам на мишљењу.

МУНА: А ти си, као, стручан? Откуд ти знаш да – ?

ТЕРИ: Зато што ја већ двадесет пет година радим као 
медицински техничар, а ти живиш од продаје гаћа.

	 Тишина.

МУНА: И шта кад доживи прави инфаркт? Фаталан?

ТЕРИ: Фаталан?

МУНА: Да.

ТЕРИ: Па, сад, види овако: значи, моје стручно мишљење 
је да ће, у случају фаталног инфаркта, да – умре.

МУНА: Знаш шта сам хтела да кажем.

ТЕРИ: О том по том.

МУНА: И, је л’ би ти умео да обавиш реанимацију?
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ТЕРИ: Е, сад, што се тога тиче –

МУНА: Немаш потребну опрему, је л’ тако?

ТЕРИ: Она неће реанимацију.

МУНА (Гледа	га.): Ко то каже?

ТЕРИ: Разговарали смо о томе.

МУНА: Ко је разговарао о томе?

ТЕРИ: Мама и ја, ко други?

МУНА: Када?

ТЕРИ: Кад сам је пребацио доле.

МУНА: И она ти је баш рекла да не жели?

ТЕРИ: Тако је. (Ћуте.) На шта циљаш?

МУНА: Па, хоћу да кажем, ја нисам била ту, је л’ тако?

ТЕРИ: Ниси, тако је.

МУНА: Откуд, онда, знам ко је шта рекао?

ТЕРИ: Молим?

МУНА: Па, свашта се прича...

ТЕРИ: Стварно?

МУНА: Да. Како сестре и техничари... на свашта су 
спремни.

ТЕРИ: Је л’ ти стварно мислиш да бих ја – ?

МУНА: Не знам! (Ћуте.) Не мислим.

ТЕРИ: Хвала ти.

	 Тишина.

МУНА: А...?

ТЕРИ: Шта?

МУНА: Па, ако се деси најгоре, мислим шта ако... знаш...

ТЕРИ: Умре?

МУНА: Је л’ написала тестамент?

ТЕРИ (Гледа	је	и	ћути.): Аха, у томе је поента, је л’?

МУНА: Само ме занима да ли се размишљало о тим 
ства рима.

ТЕРИ: Ти очигледно јеси размишљала о тим стварима.

МУНА: Само желим да све буде фер.

ТЕРИ: Ма, наравно.

МУНА: Мислим, шта ће бити с кућом?

ТЕРИ: Господе боже. Ти, значи, мислиш да је то мој циљ 
све ове године? Мислиш да сам се одрекао приват-
ног живота и професионалног напредовања, или 
чак и одмора с времена на време – да је то све део 
некакавог великог плана да се докопам ове фено-
меналне куће у низу на броју 41?

МУНА: Никад се не зна...

ТЕРИ: Јеботе живот. Понекад... Понекад ми се учини да 
знам, али онда стварно схватим да не знам.

МУНА: Шта?

ТЕРИ: Шта се све теби мота по глави.

	 Тишина.

МУНА: Свега овога не би било да је одмах смештена у 
дом.

ТЕРИ: Или да се неко није петљао у оно што га се не тиче.

МУНА: Немој да кривиш Насира.

ТЕРИ: Уопште не кривим Насира. Знам шта се десило. 
Реј ми је испричао. (Застане.) Стварно имаш об-
раза да се појавиш и радиш шта ти падне на памет.

МУНА: Нисам –

ТЕРИ: Слушај, жао ми је ако вређам твој такозвани мо-
рални код или религиозна осећања али – Ма, не. Кад 
размислим, није ми жао, бре, јеби се.

МУНА: Ниси ти тај који – ја могу да прихватим да –

ТЕРИ: Е, хвала ти, сестрице, то ми много значи, сад ћу 
да спавам мирно.

МУНА: Реч је о томе да... Он је ожењен.

ТЕРИ: Зајебаваш?

МУНА: Рекла сам ти да не псујеш. (Застане.) Мислим 
да његова жена то чак и зна.

ТЕРИ: И у праву си.

МУНА: А њихова деца?

ТЕРИ: Шта са њима?
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МУНА: Је л’ и оне знају?

ТЕРИ: Знају.

МУНА: Па, какав је он то отац?

ТЕРИ: Диван је отац. Све чини за њих. И за њихову мајку.

МУНА: Права срећна породица!

ТЕРИ: А ми, као, јесмо? Оно што знам јесте да је предиван 
према мами, а и Шила је. Много су бољи него неки.

МУНА: Долазим кад год могу и –

ТЕРИ: Мислио сам на Кена.

МУНА: Аха.

ТЕРИ: Али ако си се препознала...

	 Тишина.

МУНА: Да ли поново да га назовеш? Да оставиш поруку?

ТЕРИ: Шта поново да му кажем? Рекао сам да назове 
што пре.

	 Тишина.

МУНА: Стварно не мислиш да –

ТЕРИ: Не, боље јој је овде, веруј ми.

МУНА: Али треба неко да је окупа.

ТЕРИ: Ја ћу је окупати.

МУНА: Не, мислим... да је опере...

ТЕРИ: А, мислиш “доле”.

МУНА: Не буди детињаст.

ТЕРИ: То раде медицинске сестре.

МУНА: Па, то.

ТЕРИ: Хм, да... Кад бисмо бар познавали некога ко се 
бави тим послом... или некога ко има искуства у тој 
области – А, па чекај!

	 Погледа	је	иронично.

МУНА: Мислим да уопште није прикладно да то ти ра-
диш.

ТЕРИ: Шта лупеташ, јеботе? Треба неко да ради оно што 
раде медицинске сестре то јест медицински техни-
чари, што сам ја, дакле, ја ћу!

МУНА: Нема сврхе са тобом разговарати док си у тој фа-
зи. Тврдоглавију и арогантнију особу срела нисам.

ТЕРИ: Озбиљно?

МУНА: Да.

ТЕРИ: А да бациш поглед у огледало?

	 Муна	одлази	у	кухињу	где	Насир	под	светлошћу	свеће	
једе	остатке	хране,	а	мрвице	даје	канаринцу.

МУНА: Шта радиш ту?

НАСИР (Пуних	уста.): Ништа.

МУНА: Једеш?

НАСИР: Не.

МУНА: Како можеш да једеш у оваквом тренутку?

НАСИР: Глупо да се баци.

МУНА: И шта та птица и даље тражи овде?

НАСИР: Жао ми је да га ставим у шупу.

МУНА: Шта има да ти буде жао!

НАСИР: Да буде сам у мраку. Не бих ни пса ставио тамо.

МУНА: Па, није то пас него канаринац. Они су навикли 
да живе у рудницима угља.

НАСИР: Овај није.

МУНА: Страшно си напоран.

НАСИР: Ево, приставићу чај.

МУНА: Како си само успео оволико да забрљаш?

НАСИР: Не знам, ти си ми рекла да поправим струју.

МУНА: Да поправиш, да, а не да целу кућу завијеш у 
мрак.

	 Ћуте.

НАСИР: Како је она?

МУНА: Исто. Спава. Баш тешко дише.

НАСИР: Тери зна шта ради.

МУНА: Читава ова ситуација... све је погрешно.

НАСИР: Како то мислиш?

МУНА: Требало би да је сместимо у болницу.
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НАСИР: Али она није хтела да иде.
МУНА: И сад? Шта сад? Сад Тери треба да брине о њој.
НАСИР: Па, ја бих рекао да је то добро.
МУНА: Али и да је... пере.
НАСИР: А, то. (Застане.) Па, добро, он то ради у болни-

ци сваки дан.
МУНА: Он је мушкарац.
НАСИР: Да, па?
МУНА: Мислим, не верујем да би ти баш волео да ви-

диш своју мајку голу.
НАСИР: Је л’ се ти шалиш?
МУНА: Што?
НАСИР: Нема шансе да би ме пустила!
МУНА: Да, али кад би...
НАСИР: Не би.
МУНА: То је неприкладно. Син да види своју мајку – би-

ло чију мајку, уосталом – али своју поготово.
НАСИР: Претпостављам да јесте, да... (Застане.) А што 

то не би радила ти?
МУНА: Шта?
НАСИР: Па, мислим, ако мислиш да Тери не треба то да 

ради, што не би ти то преузела на себе?
МУНА: Ја?
НАСИР: Да.
МУНА: Насире!
НАСИР: Шта је сад?
МУНА: Па ако сам не разумеш, онда нема сврхе да ти 

објашњавам.
НАСИР: Нервира ме кад то кажеш, шта ти то, уопште, 

значи. То кажеш кад не знаш шта би друго рекла.
МУНА: Ма немој?
НАСИР: А онда кажеш “ма немој”.
МУНА: Не кажем!
НАСИР: А онда, на крају, кажеш –
МУНА: Умукни!

НАСИР: Е, то! (Ћуте.) Не може и јаре и паре. Или пре-
узми то на себе или прихвати да он то ради.

МУНА: Ти то тек-тако, за тебе је то тако једноставно?
НАСИР: Не кажем да је једноставно.
МУНА: Него шта?
НАСИР: Кажем да ако осећаш да ниси у стању да се ста-

раш о мами јер... због свега... а неко свакако мора 
да се стара о њој, можда је добро да то буде Тери 
јер, можда, у противном, нико други неће хтети.

МУНА (Узнемирено.): Е, па, ето – баш зато треба да бу-
де у болници.

НАСИР: Дођи, смири се.
	 Загрле	се.
	 У	дневној	соби,	мама	се	буди...
МАМА: Јеси то ти, Тери?
ТЕРИ: Добро јутро, спавалице.
МАМА: И даље смо у мраку?
ТЕРИ: Ти, ја и Мојсије?
МАМA: Баш ме чуди да је Реј то тако смандрљао.
ТЕРИ (Застане.): Отишао је да види да л’ има код куће 

шта треба. Узми...
	 Тери	јој	даје	воде.
МАМА: Помисли каква драма, а?
ТЕРИ: Баш вала.
МАМА: Хитна помоћ, лекари!
ТЕРИ: На шта су све људи спремни само да не морају 

да једу колаче које је Мерион умесила.
МАМА: Дај, престани... Где је она?
ТЕРИ: У кухињи са Насиром.
	 Мама	спусти	главу	на	јастук.
ТЕРИ: Је л’ ти удобно?
МАМА: Није у реду што све ово мораш ти да радиш.
ТЕРИ: Е, па, шта ћемо, кућна помоћница има слобо-

дан дан.

МАМА: Ретки су мушкарци који брину о старим мајкама.
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ТЕРИ: Дај да ти наместим ово...

	 Намешта	јој	јастук.

МАМА: Можда би било боље...

ТЕРИ: Шта?

МАМА: Па, знаш. Да ме сместите у болницу.

ТЕРИ: Мислио сам да желиш да будеш овде.

МАМА: Желим оно што је најбоље.

ТЕРИ (Застане.): Чула си нас?

МАМА: Кад?

ТЕРИ: Малочас.

МАМА: Нисам.

ТЕРИ: Јеси, чула си нас. Чула си Мерион.

МАМА: Нисам...

ТЕРИ: Она прича само да би причала!

МАМА: Немој сад ту да се...

ТЕРИ: Реци, да чујем. Реци шта желиш.

МАМА (Застане.): Желим да се вас двоје не свађате.

ТЕРИ: У реду.

	 Тишина.

МАМА: Марама јој баш и није нешто, је л’ да?

ТЕРИ: Покрива јој косу, а то је добро.

МАМА: Баш она има лепу косу. На оца.

ТЕРИ: Аха...

МАМА: Била јој је дивна кад је била мала, сва коврџава...

ТЕРИ: Може бити, али ја ти кажем да је Мерион тако 
пригрлила Пророкову реч добрим делом зато што 
у њој стоји да мора да покрива главу.

МАМА: Знаш и сам да није тако.

ТЕРИ: Ма, све ти знаш...

	 Ћуте.

МАМА: Стално ми се мота по глави она песма.

ТЕРИ: Која песма?

МАМА: Из оног филма... Фред Астер! На њега сам ми-
слила! Знаш, из филма Ускршња	парада.

	 Почиње	да	пева,	Тери	јој	се	прикључује.	Мами	поне
стане	даха.

МАМА: О, боже! Не бих баш сјајно изгледала у оном 
костиму, не са овим мојим ногама.

ТЕРИ: Ни ја.

МАМА: Шта фали твојим ногама?

ТЕРИ: Мојим ногама фали то што су то твоје ноге. Пу-
не проширених вена – то је на тебе, баш ти хвала 
на томе!

МАМА: То ти је од тог твог посла, сви медицинари имају 
проширене вене.

ТЕРИ: А ти их, као, немаш?

МАМА: Имала их је моја тета Ени.

ТЕРИ: Е, па, ето, на њу ћемо да свалимо кривицу.

	 Ћуте.

МАМА: Је л’ се јављао Кенет?

ТЕРИ (Застане.): Оставио сам му поруку.

МАМА: А ја помислила да стварно долази... како сам 
само глупа.

ТЕРИ: Ниси глупа. (Застане.) Баш је лепо цвеће послао.

МАМА: Мхм... Штета за вазу.

ТЕРИ: Штета, да...

	 Ћуте.

МАМА: Сад вероватно нећемо ићи у Блекпул да види-
мо лампице.

ТЕРИ: Можда идуће године.

МАМА: Мислиш?

ТЕРИ: Никад се не зна. Е, па... Је л’ би ваше господство 
можда желело још нешто?

МАМА: Велики колач са кремом.

ТЕРИ: Ај’ нешто што смеш.

МАМА: Јој, што си досадан.

ТЕРИ: Знам.

МАМА: Пробај да се не свађаш са Мерион, молим те. 
Мени за љубав, а?
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	 Тери	седне	крај	ње.

НАСИР: Волим те. Знаш да те волим, зар не?

МУНА: Само ми није јасно зашто.

НАСИР: Јер ме ниједна друга неће.

МУНА: А мене би, као, још неко хтео. (Застане.) Зашто 
то радим?

НАСИР: Шта?

МУНА: Зашто се тако хватам за неке ствари?

НАСИР: Као што си и сама рекла, желиш да све буде 
како ваља... да буде фер...

МУНА: Знаш и сам да то баш и није главни разлог.

	 Тишина.

НАСИР: Можда би било добро да попричаш са њом.

МУНА: Не.

НАСИР: Зашто да не? Прошло је много времена од тада.

МУНА: Нема шансе.

НАСИР: Попричај, онда, са Теријем. Ако не можеш са 
мамом – а схватам да не можеш – онда са Теријем.

МУНА: Какве сврхе од тога?

НАСИР: Мислим да би било добро. (Застане.) Да сам на 
твом месту, ја бих.

	 Реј	провири	на	врата	дневне	собе.

ТЕРИ: Има ли наде?

РЕЈ: Мислио сам да имам нешто код куће, али не, мо-
раћу ујутро до велепродаје. Брже ће ови да дођу из 
електродистрибуције.

ТЕРИ: Хвала за батеријску лампу.

РЕЈ: Уопште ми није јасно како је само успео – то не 
би смело ни да је могуће – али некако му је пошло 
за руком да буквално све преспоји. Донео сам ста-
ри дизел генератор – ако уопште упали – сад, шта 
ће бити, видећемо.

ТЕРИ: Па, добро, десет поена на труд...

РЕЈ (Враћа	Терију	кључеве.): Ево ти кључеви.

ТЕРИ: Не могу да верујем да ти је узела твоје.

РЕЈ: Добро, пусти сад то. (Застане.) Како је?

ТЕРИ: Није добро.

РЕЈ: Мислиш да...?

	 Тери	климне	главом.	Баци	поглед	на	маму	да	провери	
како	је.

ТЕРИ: Знаш шта је најсмешније? Толике године маштам 
о томе. Све време размишљам: дај, умри већ јед-
ном, јеботе. Кад дођем с посла, буди мртва. Онда 
ћемо сви да данемо душом. Или бих ушао и видео 
је како спава у фотељи и помислио... сад само кад 
бих узео јастуче и...

РЕЈ: ’Ајде, ’ајде...

ТЕРИ: Не бих више морао да гледам те глупе серије, да 
слушам идиотске емисије на радију, не бих више 
бринуо да ли је јела и чиме, уопште, да је храним, 
не бих више пропуштао унапређења због којих би 
морао да се одселим, не бих више морао да је гле-
дам, чујем, да осећам њен смрад –

РЕЈ: Она не смрди.

ТЕРИ: Сви ми смрдимо. А сад ово. Зар није смешно?

РЕЈ: Не, само си уморан. Немаш зашто да се осећаш 
кривим. Али немаш ни права да жалиш себе.

ТЕРИ: Баш ти хвала.

РЕЈ: То је био твој избор.

ТЕРИ: Немој сад још и ти!

РЕЈ: Али, јесте тако.

ТЕРИ: Како си дошао до тог епохалног открића?

РЕЈ: Ти се не сећаш?

ТЕРИ: Чега?

РЕЈ: Кад ти је тата умро. Питао сам те. Рекао сам, хај-
де да одемо одавде, да започнемо живот заједно, 
ти и ја. Али, не.

ТЕРИ: Како сам могао? Кен у Аустралији; Мерион сва, 
видиш и сам... мама је била у хаосу. Причао сам 
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ти, уосталом... Нашао сам је на кухињском поду, 
склупчану, како грли татину јакну. Морао сам да је 
окупам. Шта је требало, да је оставим онда?

РЕЈ: Увек си осећао потребу да будеш потребан.

ТЕРИ: Ниси фер.

РЕЈ: Зато си и одабрао тај посао.

	 Ћуте	обојица.

ТЕРИ: А шта је са Шилом? И девојчицама? Ти би, као, 
био спреман њих да оставиш?

РЕЈ: Причали смо о томе.

ТЕРИ: Рекао си Шили?

РЕЈ: Наравно да јесам.

ТЕРИ: Да си размишљао о томе да је напустиш и одеш 
са мном?

РЕЈ: Да.

ТЕРИ: И шта је рекла?

РЕЈ: Да ти то никада нећеш урадити.

ТЕРИ: Па, ето... Била је у праву.

	 Ћуте	обојица.

ТЕРИ: Понекад, тако... видим људе – не мислим славне 
људе на телевизији или нешто – не, не, људе на 
послу: лекаре, пацијенте, људе који чекају аутобус 
и помислим – желим то што ви имате – оно што 
мислим да имате – партнере. И време. И енергију 
за којекакве ствари... Или видим, тако, двоје како 
се љубе, држе се за руке – младе људе – било кога 
младог, заправо – и схватим колико су лепи – не 
зато што су стварно лепи, него... зато што су мла-
ди... И онда се погледам у огледало; пеге, боре, све 
почиње да виси... као балон на ком је направљена 
ситна рупица па лагано испушта ваздух... Да ме са-
мо видиш кад изађем из каде.

РЕЈ: Не знам да ли желим.

ТЕРИ: Па, ето видиш. А некада сам у теби будио страст.

РЕЈ: И ја сам некада возио тенк, па сад више не – какве 
сад то везе има шта је било?

ТЕРИ: Па, шта нам је преостало?

РЕЈ: Ово...

	 Пољубе	се.	Муна	улази,	види	их,	па	изађе.

НАСИР: Је л’ он тамо?

МУНА: Са Рејом је.

НАСИР (Мало	оћути.): Аха, разумем. (Застане.) Је л’ 
звао Кена?

МУНА: Оставио му је поруку.

НАСИР: Није он ни мислио да дође...

МУНА: Очигледно није.

НАСИР: Само јој је џабе пробудио наду.

МУНА: Послао јој цвеће, еј, помисли?!

НАСИР: А толико му се радовала. Да иду у Блекпул.

МУНА: Па, ето...

НАСИР: Причала ми је о томе, о расвети, о лампицама, 
о томе да је била и... шта оно рече? Ракета.

МУНА: Ракета?

НАСИР: И локомотива.

МУНА: Аха, трамваји.

НАСИР: Да, воз са Дивљег запада...

МУНА: Не верујем да то више и постоји.

НАСИР: Дођи.

	 Муна	и	Насир	се	загрле.

ТЕРИ: Имам идеју.

РЕЈ: Какву?

ТЕРИ: Мало је блесаво.

РЕЈ: Да чујем...

ТЕРИ: Мислим да јој није остало много...

РЕЈ: Океј.

ТЕРИ: Тако да... Што је не бисмо одвели?

РЕЈ: Где да је водимо?
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ТЕРИ: У Блекпул.

РЕЈ: Молим?

ТЕРИ: Да види упаљене лампице.

РЕЈ: Како си мислио то да изведемо?

ТЕРИ: Да јој наместимо кревет позади у твом комбију. 
Ја бих могао да будем са њом, а ти, Мерион и На-
сир напред.

РЕЈ: Шта, ти стварно мислиш...?

ТЕРИ: Да.

РЕЈ: Јеси сигуран да то чиниш за маму?

ТЕРИ: Него за кога?

РЕЈ: Да би зајебавао Мерион. Знаш и сам да има да по-
луди на ту идеју.

ТЕРИ: Шта она има да полуди?

	 Тери	улази	у	кухињу.

МУНА: Како је?

ТЕРИ: Спава. Реј је са њом.

МУНА: Аха, добро.

ТЕРИ: Него, слушај, нешто смо размишљали.

МУНА: И ја исто.

ТЕРИ: У вези са Блекпулом.

МУНА: Да.

ТЕРИ: Мислим да би требало да је одведемо.

МУНА: Молим?

НАСИР: Али, како?

ТЕРИ: Рејевим комбијем – без бриге.

МУНА: Али, био си рекао да је сувише слаба да путује 
чак и пре него што се ово десило.

ТЕРИ: Знам. И вероватно и јесте била, али тада је дело-
вало да има наде да јој се стање поправи.

МУНА: А сад шта, нема наде? (Тишина.) Тери, је л’ ти 
то хоћеш да кажеш да она... Тери? Чујеш шта те пи-
там? Је л’ то хоћеш да ми кажеш?

ТЕРИ: Мислим да да. Да.

МУНА: А рекла сам ти. Лепо сам ти рекла да треба да 
је пребацимо у болницу.

	 Муна	одлази	у	дневну	собу,	Тери	и	Насир	за	њом.

ТЕРИ: Ово је боље. Веруј ми. Сад или никад. Дакле, ка-
ко би било да престанемо да се свађамо и испуни-
мо јој жељу.

НАСИР: Тери...

МУНА: Оно што она жели –

ТЕРИ: – јесте да се сети дана кад смо сви били срећни.

МУНА: А када је, тачно, то било?

ТЕРИ: Што си таква?

МУНА: То би је убило.

ТЕРИ: Па шта? Бар би пре тога све то проживела. По-
мисли колико би била срећна да јој се врате све те 
успомене.

МУНА: Не.

ТЕРИ: Дај да јој испунимо ту једну жељу.

МУНА: Нећу.

ТЕРИ: Шта је са вама двома – не мислим да сте ви за 
све ово криви – али можете, ваљда, да јој испуните 
ту једну жељу?

МУНА: Не.

ТЕРИ: Не, па, наравно, јер ти мораш непрестано да је 
кажњаваш, у томе је поента, је л’ тако? Прво си се 
удала за Насира – без увреде, Насире, али знаш 
шта хоћу да кажем: ниси их позвала на свадбу, то 
јој је сломило срце – а онда кад је тата умро... Ка-
ко си само могла? Како си могла рођеном оцу да 
не дођеш на сахрану?

НАСИР: Тери...

МУНА: Није да нисам хтела, него... Муслиманке... не 
иду на сахрану, то се не ради.

ТЕРИ: Ниси морала да идеш на гробље. Могла си да 
дођеш на службу и онда да нас сачекаш у цркви.



45 >

МУНА: Служио би се алкохол.

ТЕРИ: Нико те не би терао да пијеш.

МУНА: Осећала бих се нелагодно.

ТЕРИ: Аха, да, па не дај Боже ти да се осећаш нелагодно. 
А онда овај викенд – рођендан јој је, побогу – само 
зановеташ шта све не ваља и како би требало да је 
сместимо у дом иако је срећна што је овде где је, и 
сад кад ти кажем да смо у прилици да јој испунимо 
једну једину жељу – нећеш ни да чујеш. А ово јој је, 
можда, последња прилика да оде тамо.

МУНА: Баш ме брига.

ТЕРИ: Очигледно.

НАСИР: Реци му, Муна.

ТЕРИ: Шта да ми каже?

	 Муна	одлази	у	кухињу,	Тери	и	Насир	за	њом.

ТЕРИ: Дај, молим те! Шта је то тако страшно да не мо-
жеш мајци да испуниш последњу жељу?

	 Тишина.

МУНА: Није ми веровала.

ТЕРИ: Шта ти није веровала, шта причаш?

НАСИР: Тери... молим те, саслушај је.

	 Тишина.

МУНА: Последњи пут кад смо били тамо... Мислим да 
сам имала шеснаест година. Ишли смо на ручак. Је 
л’ се сећаш? Ти, мама, тата. Кен није. Он је био оти-
шао некуда. Избила је свађа. Он је нешто био крив, 
али мама је кривила мене. Као и обично. Нисам се 
осећала добро, па сам отишла да легнем... Мора бити 
да сам заспала и кад сам се пробудила... био је ту... 
покушавао је да ме пољуби... да ме додирује.... Не 
знам ни сама... Осетила сам му дах, био је пијан –

ТЕРИ: Кен?

МУНА: Да.

ТЕРИ: Не мислиш ваљда да је –?

МУНА: Одгурнула сам га и истрчала на ходник. Мама 
се управо пела уз степенице. Бризнула сам у плач: 
рекла сам јој шта се десило, све сам јој испричала.

ТЕРИ: И?

МУНА (Ћути.): Ошамарила ме је. Рекла ми је да лажем, 
да сам одвратна...

	 Тишина.

ТЕРИ: То је било у Блекпулу?

НАСИР: Да.

МУНА: У Хотелу Брејмар.

	 Тишина.

НАСИР: Браво, љубави. (Терију.) Идем ја...

ТЕРИ: Да, да...

	 Насир	се	придружи	Реју	у	дневној	соби.

НАСИР: Како је?

РЕЈ: И даље спава. Је л’ све у реду?

НАСИР: Дуга прича. Тери ће ти објаснити.

РЕЈ: Претпостављам да не идемо у Блекпул.

НАСИР: Не идемо.

РЕЈ: Можда и боље.

	 Тишина.

НАСИР: Шта ће Јунајтед да уради ове сезоне?

РЕЈ: Нећемо о томе!

	 Тишина.	Насир	извади	Рејеве	кључеве	и	пружи	му	их.

НАСИР: Мислим да је ово твоје.

РЕЈ: Нема везе.

НАСИР: Узми. Неће се љутити, веруј ми.

РЕЈ: Јеси сигуран?

НАСИР: Некада мало претерано реагује.

РЕЈ: Тако је то са фамилијом...

НАСИР: Тако је, али – не можеш са њима, не можеш 
без њих.

	 У	кухињи...
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ТЕРИ: Што ми то раније ниси испричала?

МУНА: Кад испричаш некоме, а тај неко не поверује, 
него те још наведе да поверујеш да си сам крив...

ТЕРИ: Не смеш тако да размишљаш.

МУНА: Сада више не мислим да сам ја крива. Насир ми 
је помогао да то превазиђем. Али тада... Само сам 
хтела да се одвојим. И чим ми се пружила прилика...

ТЕРИ: Је л’ одатле кренуло, то... са исламом?

МУНА: Могуће. Али онда, кад сам упознала Насира, не-
како... Коцкице су се сложиле.

ТЕРИ: Он је добар човек.

МУНА (Тишина.): Ти и Реј... То није моја ствар –

ТЕРИ: Тако је. Није твоја ствар.

	 У	дневној	соби...

НАСИР: Ал’ штета за Блекпул... Причала ми је о лампица-
ма, о расвети... О Божићу, све што сте тамо радили –

РЕЈ: Јесте... (Застане.): Чекај, је л’ можеш нешто да ми 
помогнеш?

НАСИР: Могу, шта?

РЕЈ: То сад што си рекао...

НАСИР: Шта сам рекао?

РЕЈ: Па, ако неће Мухамед брегу... без увреде.

НАСИР: Све океј, али, шта...?

РЕЈ: Буди ту, одмах се враћам.

	 Реј	излази.	У	кухињи...

МУНА: Она ти то никада није помињала?

ТЕРИ: Ко зна сећа ли се она тога уопште.

МУНА: То је и мени падало на памет.

ТЕРИ: Знаш и сама каква је. Све оно са чим није у стању 
да се носи – пуф! Није се ни десило. Шта је све Кен 
рекао пре него што је отишао, оно кад су ме ухап-
сили у вецеу на аутобуској станици у Престону –

МУНА: Кад је то било?

ТЕРИ: Пре сто година. Тата је још био жив. Али, поента 
је, нема она појма да се то десило.

МУНА: Мислиш?

ТЕРИ: Па, океј, можда је одлучила да се не сећа.

МУНА: Знаш шта ми је једном рекла? Да је желела да има 
три сина. То ми је рекла. Имала сам седам година.

	 У	дневној	соби...

НАСИР: Мислиш да ће успети?

РЕЈ: Појма немам.

НАСИР: Где да их...?

РЕЈ: Негде где ће моћи да их види лежећи.

	 Постављају	фигуре	ракете,	брода	и	воза.

	 У	кухињи...

МУНА (Мало	оћути.): Баш је то чудно, је л’ да – шта све 
упамтимо. Кен ми је једном узео лутку – Сузи се 
звала, је л’ је се сећаш? – одврнуо јој главу, набио 
је на жарач и ставио у ватру, тад смо имали камин 
тамо у предњој соби, сећаш се... Држао је тако главу 
сироте Сузи у ватри док се није истопила и док јој 
нису испале очи и коса јој се угљенисала. Никада 
му то нисам опростила. Никада.

ТЕРИ (Мало	oћути.): То сам ја урадио.

МУНА: Шта си ти урадио?

ТЕРИ: Спалио главу Сузи.

МУНА: Ти? (Тери	климне	главом.) А ја све ове године за 
то кривим Кена.

ТЕРИ: Извини.

МУНА: Па, добро, то и јесте нешто што би он урадио.

ТЕРИ: И то је тачно.

МУНА: Не видим зашто бих му сада опростила. Кретен.

ТЕРИ (Застане.): Шта мислиш, да л’ да га поново на-
зовем?

МУНА: Па, оставио си му поруку, је л’ тако?

	 Тишина.

ТЕРИ: Жао ми је што ти се то десило.

МУНА: Па, ето... сад бар знаш.

	 У	дневној	соби,	Мама	тешко	дише...
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МАМА: Јеси то ти, Тери?
НАСИР: Није, мама, ја сам, Насир. И Реј је ту.
МАМА: Нисмо завршили партију.
НАСИР: Јасно је ко би победио. Фалафели, а?
МАМА: Ха! (Ћути.) Је л’ Мерион ту?
НАСИР: Да је доведем?
МАМА: Да, и Терија. Хвала ти...
	 Насир	пређе	у	кухињу.
НАСИР: Зове вас да дођете.
	 У	дневној	соби...
МАМА: Реје...
РЕЈ: Да, мама?
МАМА: Хоћеш водити рачуна о њему?
РЕЈ: Наравно да хоћу.
	 Муна,	Тери	и	Насир	улазе.
МАМА: Тери, јеси ту?
ТЕРИ: Јесам, мама.
МАМА: Рекла сам Реју да те чува.
ТЕРИ: Јеси ли?
МАМА: Јесам. Мерион... Муна... (Застане.) Оно што 

се десило онда... знаш... (Дуга	пауза.) Знаш на шта 
мислим...

МУНА: Знам, знам.
	 Пауза.	Реј	износи	батеријску	лампу	у	ходник	и	упа-

ли	генератор.	У	соби	је	мрак.
РЕЈ: Ево, мама. Шта кажете на ово?
	 Светла	се	попале	у	соби.
МАМА: Оооо! Насире, је л’ видиш? Јесам ти рекла, је-

сам ти рекла?

НАСИР: Јесте, мама, да, да.

МАМА: Као у земљи чуда...

	 Реј	седне	поред	Терија	на	ивицу	кревета.	Насир	приђе	
Муни.	Мама	затвори	очи.	Све	теже	дише.

НАСИР (Почиње	да	пева	на	мелодију	песме	“Away	In	a	
Manger”)
Онде у јаслама,
у колевци од грања
мали Господ Исус
слатке снове сања.
Насир	узме	Муну	за	руку,	Реј	узме	Терија	за	руку.	
Насир	и	Реј,	сви	углас.
Зездице са неба спазише у трену
да је мали Исус заспао у сену.
Беба нам се буди док мучу кравице
ал’ малени Исус
не лије сузице.
С љубављу те моли цело моје биће,
чувај ме са неба ево, зора свиће.
Нежно и спокојно
уз мене ти буди
љубављу ме својом пригрли на груди –
све нас, децу своју,
брижно благослови
да кад у рај дођемо
спокој нас освоји.

	 Дисање	је	престало.	Ракета,	воз	и	брод	и	даље	свет-
ле.	Зазвони	телефон.

	 Мрак.

КРАЈ
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Д рамског аутора Брендана Марија читаоци Сце-
не познају одраније посредством његових ин-
клузивних позоришних текстова објављених у 

нашем часопису. Сада га театарској публици предста-
вљамо целовечерњом, комплексном породичном дра-
мом, која недвосмислено потврђује да је реч о писцу 
изузетног сензибилитета, несвакидашњег драмати-
чарског елана и завидне технике писања, који дијалог 
(доминантан сегмент његовог стила), наизглед уоби-
чајен и једноставан, свакодневни, претвара у еруптив-
ни сценски потенцијал.

Комад Кад	упале	се	лампице (Seeing the Lights) 
превела је Весна Радовановић и за превод комада до-
била другу награду на Eurodram – European network 
for drama in translation 2021 Honours за 2021. годину 
– на којем је учествовало 318 преводилаца са 29 језика, 
који су превели 343 позоришна комада. Такав третман 
превода у озбиљној конкуренцији, али и садржина, у 
првом реду тема, препоручују овај комад за објављи-

вање и надам се упризорење, а свакако и за читање, те 
га објављујемо у Сцени, желећи да убрзамо тај процес. 

Драма Кад	упале	се	лампице је савремена прича 
о просечној енглеској породици која је прожета про-
блемима опстанка и испуњена дуалитетима које про-
дукују лична опредељења/уверења, али и друштвене 
околности демократског друштва у којем је много тога 
прихватљиво/нормално, без обзира што изборена “ми-
рољубива коегзистенција” имплицира низ проблема и 
неразумевања. Прича комада одвија се током три да-
на и три ноћи у граду на северозападу Енглеске, не-
посредно пред рођендан животом скрхане и болесне 
Мајке. Такво ауторово временско конципирање са свим 
је довољно да се сагледа дубина раседа и кањони ин-
дивидуалности њених наследника и покушаји да се ис-
ти премосте, без обзира на бројне супротности – иза-
бране, свакодневне/уобичајене, наметнуте, имплици-
ране припадношћу – које постоје између различитих 
генерација, одабраног верског опредељења и класних 
одређења. Мајка, жена на рубу живота, која памти би-

Пише > Милош Латиновић

Драматуршка белешка: Брендан Мари “Кад упале се лампице” 

Лампице за смрт Велике Маме
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зарности и недостаје јој пажња одсутног сина, њен син 
Тери, оптерећен послом, самоћом и неприхваћеном/
непризнатом бригом према мајци, те Мерион/Муна, 
кћерка и сестра, окренута ставовима који проистичу из 
изабране промене и неминовног упоређивања верских 
убеђења, стубови су ове драме, али и такозвана спо-
редна лица, посебно одсутни син Кенет, чији долазак 
из Аустралије, где живи, Мајка призива, и доживљава 
уз лампице у Блекпулу, као најдражи поклон, имају 
утицај на породични колоплет односа. И управо у то-
ме, у пригушеном набоју мишљења и вредности, на-
стаје драмска еруптивност, али умешни и промишље-
ни Брендан Мари не допушта том вулкану да проради 
и лавом зацементира све, него води причу ка логич-
ном крају с много могућих наставака, јер управо тако 
се нижу дани наших живота данас: незадрживо према 
провалији, за неке, и према уским и клизавим брвни-
ма спаса, за друге. Нема буре, све се завршава Мајчи-
ним тихим одласком и дечјом песмицом као избором 
испраћаја, без обзира што се непосредно пре тога иш-

читавају оштре контуре релација породичног насиља 
и инцеста (Кен – Мерион), неприхваћеног геј опре-
дељења (Тери – Реј) те бекства у заштиту вере (Мери-
он – Насир). Смрт Велике Маме зауставља све остале 
приче, што је и логично, јер очито је да њено чињење 
– опраштање и неприхватање, односно нечињење – 
иронија и бекство у сећања – пројектују судбину оних 
који остају после ње – њене деце...

Комад Кад	упале	се	лампице недвосмислено је 
озбиљан, вишеслојан сценски материјал, изазован 
пре свега за глумце и редитеља, без великих захтева у 
ко стиму и сценографији, али с јасним одређењима у 
овом аспекту сценског израза. 

Дијалог комада је одличан, питак и течан, без су-
вишних украса, што даје одличну динамичку основу. 
Овоме доприноси свакако већ похваљени превод Весне 
Радовановић, док су ликови ове драме прецизно кон-
струисани и особени.

Одличан комад за амбициозно позориште.



Приредио > Александар Милосављевић

66. СТЕРИЈИНО ПОЗОРЈЕ
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Разговарали > Дивна Стојанов и Андреј Чањи

66. Стеријино позорје 

О чему се овде ради?
Разговор о Фестивалу

О овогодишњем Стеријином позорју, приказаним 
представама и последицама које је Фестивал за 
собом оставио у позоришном свету или пробле-

мима које је расветлио, дискутовали су позоришни 
критичар и театролог Андреј Чањи и драматуршкиња 
Дивна Стојанов.

ДИВНА СТОЈАНОВ: Прва тема о којој бих волела да 
причамо су догађаји који су уследили након завршет-
ка Фестивала јер ми се чини да су, у неку руку, били 
драматичнији од представа. Стога бих те питала: које 
су све нелогичности или контроверзе пратиле ового-
дишњи фестивал?

АНДРЕЈ ЧАЊИ: Овогодишње Позорје био је један 
земљотрес у позоришном свету. Контроверзе су настале 
тако што су директор Београдског драмског позоришта 
Југ Радивојевић и управник драме Српског народног 
позоришта Милован Филиповић у новинама Курир ко-
ментарисали овогодишњи фестивал. Не желим да ово 
буде доживљено као трач-партија о томе шта је неко 
негде изјавио, али они су особе на одговорним пози-
цијама, на позицијама ауторитета, на најзначајнијим 
продукцијским местима, а изнели су веома проблема-

тичне ставове. Зато њихова јавно изговорена реч има 
велику тежину и захтева сувислу контрааргументацију. 
Почео бих од тога како је Радивојевић у поменутом 
чланку казао да одлуке, као и увек, говоре о жирију, а 
не о представама, а затим каже да они [БДП] неће ви-
ше долазити на тај фестивал ако ће тамо да буду “са-
мо нека икебана”. Значи, очекивао је да ће БДП доћи 
и добити награде. То је профитерска мотивација која 
не би требало да буде примарна када се одлучује да ли 
ће се ићи на Фестивал. С друге стране, каже, награде 
нису важне зато што оне говоре о жирију, а не о пред-
ставама. Дакле, одлучите се шта је од та два. Затим, 
изразио је сумњу у начин на који се долази до оцена 
публике. Будући да са том примедбом Југ Радивојевић 
излази тек након завршетка Фестивала, када ни пред-
става коју је режирао, ни представа коју је продуци-
рао нису добиле ниједну награду, његова сумња пре се 
тумачи као израз огорчености, а не као валидан аргу-
мент. Филиповић се надовезује својим примедбама и 
каже да су без награда остале велике глумице Бран-
ка Катић и Весна Чипчић. То имплицира став да, ако 
је неко “велика глумица”, аутоматски треба да добије 
награду. Ваљда би требало да се узме у обзир каква је 
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улога и како ју је глумица реализовала, а онда ту ролу 
поредити са свим осталим глумачким остварењима на 
Фестивалу. Те две улоге које су дате двема нашим уис-
тину значајним глумицама једноставно нису биле од 
круцијалног значаја у хаотичној структури представе 
Тихо	тече	Мисисипи. Млада екипа те представе БДП-а 
дала је далеко већи допринос од две поменуте глуми-
це. Шта би то, даље, значило? Да млади глумци могу 
да буду и нова Мерил Стрип, али просто не би треба-
ло да добију награду јер су ту Весна Чипчић и Бранка 
Катић? Даље, Позорје које има циљ да афирмише са-
времени, домаћи драмски текст, ове године имало је 
само две представе рађене по савременој драми – Ра-
дио	Шабац и Велика	депресија. Од тога, према Филипо-
вићу, Радио	Шабац није драмски текст јер нема драм-
ску радњу и сукоб. Питам се да ли те елементе има и 
Велика депресија. Обе представе структурисане су од 
низа наративних пасажа, монолога, које глумци изго-
варају у перфекту. Природа драмског текста мења се 
кроз време и различите контексте. У теорији настојимо 
да опишемо и тумачимо те промене. Само лоши тео-
ретичари дају рецепте и строге дефиниције. Чак су и 
Аристотелова начела, а чини ми се да се Филиповић 
на њих позива, писана више у дескриптивном маниру. 
Он пре настоји да опише структуру трагедије једног 
историјског периода, а не да успостави трајну норму. 
Када директор Драме СНП-а износи такав нормати-
вистички став, моја прва реакција је забринутост јер 
се са позиције моћи шаље једна непримерена порука. 
Заборавља се, рецимо, да у драмским текстовима Јо-
неска или Бекета не постоји радња, не постоји сукоб.

ДС: Ово је посебно значајно јер се Филиповић 
налази на месту директора Драме који одлучује о ре-
пертоару СНП-а, и зато је посебно важно да познаје 
сâм појам драме. Поготово што ни Велика	депресија не 
задовољава критеријуме које он поставља као обавез-
не елементе драме, па онда није најјасније куда пло-
ви брод звани СНП.

АЧ: Филиповић, такође, каже да је Позорје на 
путу да изгуби легитимитет још од године када је од-
лучено да се награде не доделе. Да ли то значи да је 
смак света ако се дође на фестивал и не добије се на-
града? Не! То просто значи да су постојале представе 
које су, по мишљењу жирија, боље. Следећи проблем 
који Филиповић адресира је: “Позорје треба да пред-
ставља есенцију најбољег у српском театру.” Ја се са 
тиме слажем, али одлуке жирија нису адреса на коју 
треба да се упућују жалбе. Права адреса је погрешно 
конципиран Фестивал. Позорје не би требало да буде 
фестивал искључиво драмског текста и домаће дра-
ме, а сада и ауторских пројеката, јер самим тим он не 
представља есенцију најбољег у српском театру. То је 
замерка чији значај разочарани управници нису уме-
ли да препознају. На пример, Каспар из ЈДП-а и друге 
представе, због критеријума селекције, не могу да дођу 
на Позорје. Сматрам да треба вратити концепт који је 
увео Иван Меденица у покушају да спаси Фестивал. 
Следећа Филиповићева скандалозна изјава је рези-

Из представе Велика депресија, фото: Б. Лучић
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гнирани закључак да нама нису потребне велике про-
дукције јер наши домети не иду даље од Новог Пазара 
одакле долази нискобуџетна представа која је однела 
неке од најзначајнијих награда. Он, изгледа, жели да 
каже како велике продукције, у које је уложено пуно 
новца, нужно подразумевају висок естетски квалитет. 
Количина уложеног новца није и не може бити гарант 
успеха представе! Још је и Вергилије говорио “Опевај-
мо велико малим”, желећи да каже да се велике, зна-
чајне и уметнички највише вредноване теме, које су у 
његово време биле резервисане за еп, могу испевати 
и малим средствима обичне пастирске песме. Ана-
логија је, надам се, јасна: представа која, на пример, 
раби стил минимализма може уметнички бити дале-

ко успешнија од грандиозне продукције тоталног те-
атра. Изношење ставова који логички посрћу и то са 
позиција које подразумевају неки ауторитет заиста је 
забрињавајућа чињеница српског позоришта. С дру-
ге стране, Златко Паковић, у “Данасу” пише критику 
Фестивала на којем је такорећи победио, а то је само 
по себи специфичан облик сукоба интереса. У свом 
тексту реферише и одговара на изјаве Филиповића и 
Радивојевића. Паковић ликује због награда које су од-
неле буџетски скромније представе – ту спада и ње-
гова – а високобуџетним спектаклима се на известан 
начин руга тријумфујући над њиховим поразом. То је 
заиста баналан, тривијалан и логички упитан начин 
размене мишљења.

Из представе Тихо тече Мисисипи, фото: Б. Лучић
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ДС: После овога враћам се на смисао фестивала 
– представе. У чак четири, које су такође и метатеа-
тралне – Дјечак	који	је	говорио	богу, Тихо	тече	Мисиси-
пи, Крекетање, Витезови	“Лаке	мале” – публика је упи-
тана: “о чему се овде ради?”, а поштујући позоришне 
конвенције, гледаоци очекивано не дају одговоре. За-
то предлажем да сада пробамо да одговоримо о чему 
се радило у тим представама. Додуше, за неке од њих 
нисам сигурна ни да ли би аутори умели да одговоре 
на ово питање. Прва таква представа је Дјечак	који	је	
говорио	богу из селекције Кругови. Заплет је једноста-
ван: писац има списатељску блокаду, проналази књигу 
и прекуцава је, представљајући је као своје уметничко 
дело. Ми као публика откривамо причу коју је непо-
знати аутор записао. Дакле, главни лик чак и не пише 
своју оригиналну причу него је плагијатор чиме он, за 
мене, због своје неморалности, постаје неповерљиви 
наратор. Надаље се одиграва прича о Холокаусту која 
подсећа на невешту и бледу верзију представе Semper	
idem. Кључна разлика је у томе што се Semper	idem де-
шава у Сомбору и тиче се сомборске публике, а ова 
представа је постављена у Осијеку и нејасно је зашто 
је она баш сада и баш овде релевантна. Аутоирониза-
ција учињена репликама “ово личи на Ану Франк”, није 
довела до већег разумевања представе или уздизања 
изнад баналног. Дакле, о чему се ради у овој предста-
ви? О стереотипној, већ виђеној причи о Холокаусту. 
Не верујем да би неко други, па ни аутори, могли да 
дају неки смисленији одговор.

АЧ: У представи Тихо	тече	Мисисипи глумци ће се 
у једном моменту такође упитати о чему се овде ради. 
Сви критичари и позоришни аутори с којима сам раз-
говарао о овој представи сагласни су да је она потпуно 
бесмислена. Ипак, она је у извесном смислу метате-
атрална. У књизи Метатеатралност Зоран Милути-
новић пише о иманентној поетици у драми XX века, о 
томе како позориште унутар сопствених оквира кроз 
уметнички језик говори о себи самоме, чиме преиспи-
тује своју естетску функцију и друштвену улогу. Тихо	

тече	Мисисипи често реферише на сопствене тематске, 
структурне и формалне елементе, на писца романа по 
којем је представа рађена, на сâм роман, глумце. Ако 
покушамо да разумемо ову потпуну метатеатралну 
заврзламу, схватићемо да се иза тог плетива не крије 
никаква критички промишљена суштина, но потпуно 
– како каже Меденица – џезирање без основе. Ово је, 
по мом мишљењу, цинична представа зато што је њен 
једини смисао у томе да нам саопшти како нема ни-
каквог смисла; али њена врлина је што то ради шар-
мантно и духовито. Ово је први степен метатеатрал-
ности који примећујемо на Позорју.

ДС: Парафразирала бих Сашу Милосављевића ко-
ји каже да се представа Мисисипи не држи ни једног 
редитељског или драматуршког правила, што је пот-
пуно у реду. Међутим, ако аутори уводе нови систем 
знакова, стварају нови простор за игру, дужни су, ако 

Из представе Дјечак који је говорио богу, фото: Б. Лучић
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желе да их публика разуме, да понуде објашњење тих 
знакова, кључ за тумачење онога што видимо. Да нам 
објасне правила своје игре. Аутори су порушили све 
знакове, направили нове, али без давања могућности 
да их публика дешифрује. Зато сматрам да је суви-
шни елемент ове представе – публика. Представа би 
функционисала апсолутно исто и да се дешава у не-
чијој дневној соби, а не у театру. Видимо да се глумци 
сјајно забављају, а публика се осећа сувишно као да је 
упала на погрешну журку. Наглашавам још један ве-
лики проблем представе – приказивање Рома. Ромски 
брачни пар је физички приказан као неуредан и аљкав, 
они носе старе кесе, говоре стереотипним нагласком 
којим Роми говоре српски језик, мушкарац краде, а 
жена прориче судбину гледајућу у длан. И све то без 

икаквог коментара аутора. Згрожена сам и чињени-
цом да је ромски брачни пар постављен на сцену да би 
изазвао смех код публике. Ово је ужасно увредљиво, 
дискиминишуће и недопустиво. Као да аутори заиста 
немају свест да их публика гледа.

АЧ: Прешао бих на други степен метатеатрално-
сти на Позорју, на Крекетање, из селекције Кругови. 
Ова представа се труди да пружи ангажман који је у 
Мисисипију непостојећи. У тексту је овај аспект веома 
јасан. Позоришни директор и инспицијенткиња одлазе 
у подзмени свет како би нашли Диониса за ког верују 
да може да извуче позориште из кризе. На почетку се 
спомиње да је инспицијенткиња имала братанца који 
је погинуо у рату деведесетих. Када главни јунаци на 
крају дођу до Диониса, лик Диониса управо је тај бра-
танац. У потрази за спасом позоришта, они пронала-
зе дете погинуло у рату. Порука је више него јасна: 
позориште мора да се бави релевантним друштвеним 
питањима. У представи је тај ангажовани аспект, пак, 
сведен до непрепознатљивости. Критикује се без ја-
сног циља. Уместо критике конкретних ствари, режија 
се фокусира на опште негодовање. Тако, на пример, 
представа критикује неког писца који седи на wc шољи, 
а папир на коме пише је тоалет папир. Ко је тај писац? 
О чему он пише? На који начин? Зашто се његов списа-
тељски рад поистовећује с производима велике нужде? 
О томе нема помена. Испада да се критикује писање 
као такво. Крекетање обилује таквим општекритичким 
инвенцијама. Изражава незадовољство, али не уме да 
препозна праве узроке лошег стања.

ДС: Крекетање у свом садржају критикује и но-
ве форме позоришта, на пример представе у којима 
се говори у микрофон, и позива позоришне ауторе да 
се врате класичном театру. А форма Крекетања упра-
во је то што они називају новом формом. Зашто онда 
овај садржај није приказан кроз форму чије враћање 
заговарају? Видимо да је на делу директно разилажење 
форме и садржаја који би, и према Крекетању и према 
Хегелу и Сондију, требало да буду усаглашени.

Из представе Крекетање, фото: Б. Лучић
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АЧ: Трећи степен метатеатралности је представа 
Витезови	“Лаке	мале”. Она сукобљава две поетике: с 
једне стране то је лака маниристичка форма опере-
те створена за лаку забаву грађанства без упућивања 
на важне друштвене теме, с друге стране ту је прово-
кативна и увек политичка поетика Андраша Урбана. 
Представа почиње аутоиронијски, глумци се жале на 
самог редитеља јер стално морају да се скидају, ви-
чу, псују. Немају прилике да граде лик, певају, изво-
де вештине које су научили на академији. Други део 
представе наликује оперети и ономе што су научили 
у школи да је позориште: изградити лик, бити у служ-
би заплета, по могућности лепо певати. Но, те интри-
ге оперете су врло баналне. Зато се глумци на сцени 
питају да ли позориште треба да се бави проблемима 
који људи заиста доживљавају. Да ли публика која до-
лази у театар, уморна од својих проблема, треба те 
исте проблеме поново да гледа на сцени или глумци 
треба да забаве публику? То је врхунски степен ме-
татеатралног поступка – постављање суштинских пи-
тања о томе какво позориште треба да буде и шта је 
његова улога у друштву. Урбан је показао да је и даље 
један од најрелевантнијих позоришних стваралаца  
код нас.

ДС: Ово отвара поље нове полемике. Да ли је ан-
гажованост супротстављена естетици и да ли је анга-
жованост довољан критеријум да би представа била 
добра? Видели смо на Урбановом примеру да је анга-
жованост успела. Исто тако и у представи Ако	дуго	гле-
даш	у	понор. Али, рецимо, представа Деобе је изузетно 
ангажована, а лоша је. Како онда ангажованост утиче на 
квалитет? У том смислу, могли бисмо да анализирамо 
Деобе (представу која је у изјавама поменутим на по-
четку разговора називана великом продукцијом) и Ако	
дуго	гледаш	у	понор (која је у тим изјавама описивана 
студентском), и насупрот томе представа Кус	петлић, 
настала по тексту Аце Поповића који је написан пре 
неколико деценија. Паковићева представа Ако	дуго	гле-
даш	у	понор, једна од ретких у нашем театру која тема-

тизује силовање, сексуално насиље над женама и ње-
гове последице, као и шта конкретно може да се уради 
у циљу превазилажења такве трауме. Притом, силова-
на девојка Нејра у Новом Пазару је припадница ниже, 
радничке класе. Кроз представу публика покушава да 
са ауторима пронађе решење проблема. Ту предста-
ва добија одлике форум театра јер се иста ситуација 
одиграва више пута, уз варирање одређених фактора, 
односно одлука. Без подршке заједнице и породице, 
без задовољења правде, Нејра се убија или завршава у 
затвору. На Позорју смо чули коментаре да је ова тема 
сада актуелна и да је само зато представа награђена. 
Да, тачно је да је ова тема, коначно и напокон, акту-
елна, али ако погледамо ситуацију у Србији, само је-
дан силоватељ је у затвору, док су други на слободи и 
тиме охрабрени да наставе своју злочиначку праксу. 
У јавном дискурсу прича се о овој теми, али то и даље 
не значи да је прича довољна. Системски и даље не по-
стоји решење овог проблема, колико год да се о родно 
заснованом насиљу прича на интернету. Паковић по-
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кушава да пронађе решење унутар система. Исто та-
ко, силовање се у позоришту често дешава на сцени, 
па ево и у представи Деобе, али оно се не третира адек-
ватно. У Деобама би било исто да се на сцени десило 
силовање или да су глумци попили кафу. Силовање се 
дешава врло произвљно и без мотивације. Додала бих 
још и да је на премијери Паковићеве представе у Но-
вом Пазару једна девојка из публике устала и рекла 
да је силована, да је случај пријавила полицији и да 
се ништа није догодило. Овај чин за мене је доказ да 
је позориште моћно јер је ту девојку охрабрило и пру-
жило јој подрушку да каже шта јој се догодило у малој 
средини какав је Нови Пазар.

АЧ: Сама чињеница да су глумци у представи пи-
тали да ли у публици има жртава силовања опасна је 
ствар по представу. Ако се јави особа која је стварно 
то доживела, онда се и сâм концепт представе уруша-
ва јер тада глумци само глуматају о нечему што се не-
коме поред њих заиста догодило. Међутим, за ауторе 
који ангажман стављају у први план свог деловања, ово 
је успех представе јер онда могу да кажу: једна особа 
није имала гласа пре нас, а сада, у овој заједници Но-
вога Пазара, захваљујући уметничком делу она у јав-
ном простору добија глас.

ДС: Причали смо о представи Мисисипи где је 
публика вишак, а овде је сасвим супротно – публика 

Из представе Кус петлић, фото: Б. Лучић
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је у фокусу. И не само да се овде глумци обраћају пуб-
лици него је и познају. Доказ за то је када глумица по-
ставља питање публици, а након ћутања коментарише 
да смо ми стеријанска	публика којој су карте додељене. 
И то је тачно, па су се зато људи у гледалишту смеја-
ли и тапшали су на ту реплику. Драгоцено је да смо у 
Новом Саду имали прилику да видимо представу на 
аутентичном новопазарском дијалекту с елементима 
њихове културе као што су, рецимо, језик и прикази-
вање појединих обичаја.

АЧ: Сада бих нешто рекао о Деобама. То је предста-
ва која покушава да адресира оно што се у јавном ди-
скурсу стално понавља – да смо ми подељено друштво. 
На сцену се поставља представа која кроз причу о чет-
ницима и партизанима покушава да изађе на крај с 
поделама које су завладале нашим друштвом. Они, 
међутим, покушавају да сакрију сваки аспкет четнич-
ког колаборационизма са нацистичким. Притом, лик 
партизана носи униформу која је очигледно пандан, 
тј. идентична нацистичкој униформи са црвеном тра-
ком на којој само недостаје кукасти крст. Представа 
ће се завршити тако што ће сукоб између четника и 
партизана бити окарактерисан као нешто иманентно 
српском народу. На сцену последњи излази нацистич-
ки окупатор који не носи нацистичку униформу него 
господско одело и саопштава, као да држи лекцију, да 
смо ми Срби народ који лаже себе, а затим додаје да је 
за њега, Немца, ово само ратна епизода, док је за нас 
то нешто што је иманентна карактеристика које се ни-
када нећемо ослободити; практично, ми Срби смо по-
свађани јер смо – Срби. Када се ово тако саопшти, онда 
је то само још један од показатеља да ми као друштво 
нисмо у стању да се сукобимо са сопственим конкрет-
ним грешкама и манама. То је најјефтинији одговор 
који се може понудити као образложење наших подела: 
ми Срби смо такви, и то је тако. Значи, нема говора о 
одговорности, узроцима, решењима... Ауторе уопште 
није интересовало да дубински уђу у проблем. Али на 
страну то што су крајње површно проговорили о поде-

лама; само због оне сцене где нациста, окупатор, др-
жи моралну лекцију нама, Србима, да смо такви как-
ви смо јер смо Срби, заслужује, по мом мишљењу, да 
буде извиждана.

ДС: Слажем се. Кад говоримо о редитељском ас-
пекту, заводљив је почетак који се дешава у апсолутном 
мраку, а глумци који говоре осветљени су батеријским 
лампама и налазе се распоређени по читавом простору 
гледалишта и гласно изговарају своје реплике. Овакав 
атрактиван поступак није се касније развијао, а свет-
лосни снопови не добијају никакво даље значење. Ре-
жија је генерално сведена на махнито трчање по сцени, 
огромну количину дима, безразложну вожњу џипом и 
извикивање реплика.

АЧ: Из свега овога видимо да ни ангажман не зна-
чи да ће представа бити успешна, нити да ће велика 
продукција само због тога бити квалитетнија.

ДС: Ово је одлично место да пређемо на предста-
ву Кус	петлић која је, прво, мала продукција, а дру-
го, не претендује да се бави актуелном тематиком, но 
свеједно је одлична. Оригиналан Поповићев текст није 
битно промењен за потребе инсценације, нити је оса-
времењен или на било који начин актуелизован, него 

Из представе Деобе, фото: Б. Лучић
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се задржава у времену и простору послератне Србије. 
Зашто је, по мом мишљењу, представа добра? Зато што 
је испричала причу. Класичан, добро скројени комад 
који је духовит и има маштовита сценска решења. Сле-
дећа тема коју смо уочили је појава драматизација 
(великих) романа – Деобе, Тихо	тече	Мисисипи,	Ако	
дуго	гледаш	у	понор,	Дервиш	и	смрт,	Шиндлеров	лифт,	
Хотел	Загорје.

АЧ: Пре но што се упустимо у конкретне примере 
даћу кратак теоријски осврт. Светозар Рапајић у књи-
зи Драмски	текстови	и	њихове	инсценације посвећује 
поглавље инсценацијама романа и каже да постоје два 
начина на која се може приступити драматизацији. 
Први начин је да се цео роман, цео наратив изручи на 
сцену. Други начин је да се из те обимне приче издвоје 

неке сцене, аспекти, епизоде и поједини ликови. То, 
наравно, зависи од самих романа: лакше је издвојити 
неколико епизода из, рецимо, Сервантесовог Дон	Кихо-
та но из Камијевог Странца. На претходним Позорји-
ма била је барем једна драматизација великог романа. 
Прошле године Semper	idem, пре тога Киклоп, На	Дри-
ни	ћуприја... Ове године драматизција је још више и 
оне увек настоје да на сцени предоче роман у целости.

ДС: Ово је феноменолошки веома интригантно 
јер у српском театру, осим представа које су биле на 
Позорју, веома често гледамо невеште драматизације 
великих романа. Рецимо Ана	Карењина, Травничка	хро-
ника... Осим жеље да се на репертоар стави публици 
познатији наслов с надом да ће их он привућу у по-
зориште, не видим други разлог због којег се то ради.

АЧ: Ти романи очаравају док се читају, јер су вр-
хунска прозна остварења. Та фасцинација природно 
буди жељу код позоришних стваралаца да се с њом 
нешто даље уради, али жеља врло често није довољна 
и претвори се у немаштовиту и досадну инсценацију. 
Мислим да младе, па и средње генерације то уопште не 
занима. Изговарање великих прозних пасажа на сце-
ни ретко кад добро функционише. Једино ако би ин-
сценација била довољно храбра да уђе у сукоб с проз-
ним величинама, како с текстом тако и са ставовима 
писаца, и да од њих направи нешто сасвим другачије. 
Волео бих да видим, рецимо, поставку Ане	Карењине 
где ће се ући у полемику с Толстојевим односом пре-
ма женским ликовима.

ДС: Управо је то и проблем представе Дервиш	и	
смрт. Ова представа је заправо аудио књига и гледалац 
може да затвори очи и слуша велике сентенце. Језик и 
реплике су потпуно неприлагођени сцени. Што се ти-
че режије, повукла бих паралелу са Деобама. Исто као 
што џип тамо нема никакву фунцкију, него је демон-
страција буџета продукције, тако у Дервишу	и	смрти 
на сцену изводе коња и јастреба који немају никакво 
значење. Представа због које је Кокан Младеновић 
добио награду за драматизацију је Шиндлеров	лифт. 

Из представе Дервиш и смрт, фото: Б. Лучић
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Мој основни проблем са овом драматизацијом је да се 
у њој ређају сцене изузетно високог емотивног набоја, 
а публика не успева да се индентификује с ликовима 
или уопште да стигне да емпатише. У неком момен-
ту гледалац напросто отупи од количине трагедијских 
ситуација.

АЧ: Слажем се. Нисам стигао да саосећам са свим 
потресним моментима јер се трагедије нижу једна за 
другом. Када сам након представе разговарао са љу-
дима, приметио сам да су они који поседују искуство 
рата били ганути овом представом, док су млађе гене-
рације остале незаинтересоване. Знало се да ће Кокан 
Младеновић у представи осудити злочине који су се 

дешавали. Гледаоци с искуством рата готово да неће 
ни гледати ову представу него ће догађаји на сцени 
бити повод за катарзично чишћење од трауматичних 
сећања и за колективну осуду злочинаца. А ми који 
нисмо имали та искуства, нећемо бити толико емо-
тивно или критички инвестирани. Ми не поседујемо 
тај узнемирујући емотивни инвентар с једне стране, 
а с друге веома је тешко саосећати са великим бројем 
ситно исецканих потресних сцена где је редитељев фо-
кус формално поигравање с дечјим играчкама. Јесте до 
извесне мере било интересантно што је сценографија 
реализована уз помоћ великих блокова лего коцки које 
симболишу дечју невиност и све је то јасно. Али, при-

Из представе Ако дуго гледаш у понор, фото: промо
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чање приче о злочинима који су се заиста догодили уз 
помоћ формално разигране употребе дечјих играчака, 
у мени барем, буди равнодушност.

ДС: Баш зато ми се веома допала интервенција у 
тексту Кокана Младеновића. Наиме, у читавој пред-
стави глуме деца и у једној сцени они се играју и при-
чају о рату користећи референце поп-културе. С ти-
ме сам, као неко ко није рођен током ратова ’90-их, 
могла да се повежем. А било ми је и духовито. На По-
зорју су била само два савремена драмска текста. Го-
ворили смо већ о неким коментарима поводом доде-

ле награде за најбољи домаћи текст представи Радио	 
Шабац.

АЧ: Још једном морам да нагласим да је концепт 
Стеријиног позорја лош. Позорје има епитет најзна-
чајнијег домаћег фестивала, али га из године у годину 
губи јер на Фестивал не долазе неке од најрелевант-
нијих представа сезоне, јер нису настале по домаћем 
драмском тексту. Зато смо у ситуацији да од десет 
представа – а по пропозицијама дозвољено је 6 до 9 – 
имамо само две по савременом домаћем тексту. Шта 
се онда ту промовише? Ове године, а то је и раније 

Из представе Радио Шабац, фото: Б. Лучић
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био случај, били смо сведоци да се концепт Позорја 
опире самоме себи.

ДС: Представа Радио	Шабац подељена је у два де-
ла. У првом публика седи у сали и због режије се стиче 
утисак да слушамо радио, што је, с обзиром на тему 
представе, изврсно решење. А у другом делу све што 
смо слушали, гледамо невербално у кореографском 
решењу. Мислим да је то понављање. На крају чујемо 
поздраве, честике, жеље са, по мом мишљењу, зихе-
рашким одабиром песама. Веома ми се допао крај због 
оптимистичког, полетног тона.

АЧ: Чини ми се да је Радио	Шабац позајмио кон-
цепт или је био инспирисан представом са Битефа Али:	
страх	једе	душу која се у почетку одиграва на огољеној 
сцени, а после се публика премешта на сцену међу рек-
визитама. Но, морам да се вратим на почетак разговора. 
Критиковали смо аргументе Радивојевића и Филипо-
вића, али и Паковићев одговор на ове изјаве. Паковић 
је такође искључив, као и двојица његових колега. Он 
покушава да каже да су мале представе биле круна 66. 
Позорја, па за Радио	Шабац каже да је то “сагледавање 
југословенске државе под налетом национализма из 
перспективе и у оквирама једне локалне станице”. То 
напросто није случај. У тој представи не апострофи-
ра се национализам, он није предмет критике, нити је 
уопште присутан. Мислим да та представа уопште није 
ангажована. Она најпре има сентименталну вредност 
и открива љубав Олге Димитријевић према популар-
ној музици. У првом делу – када су набрајана многа 
пропала и неколико преживелих југословенских пре-
дузећа – постоји моменат кад слутимо да ће бити ре-
чено нешто ангажовано, али то се ипак неће догодити. 
Какав је став према томе? Ко је одговоран за то? Зашто 
су та предузећа пропала? Због лошег социјалистичког 
руководства? Због скандалозно спроведене приватиза-
ције? Можда је потреба за производима тих предузећа 
једноставно престала. О томе се ништа не каже. Због 
мањка става и ангажмана ова представа личи на Лепа	
Брена	Проџект такође у режији Олге Димитријевић. 

Тамо се говори о многим аспектима феномена “Лепа 
Брена”, а прећуткује се можда и најутицајнији – Гранд 
продукција. Све то је само једно забавно и донекле ес-
тетизовано сценско пласирање информација.

ДС: Премда се у потпуности слажем са комента-
рима на текст и представу Радио	Шабац, ипак подржа-
вам одлуку жирија да се Олги Димитријевић додели 
награда, јер је други избор био текст Велика	депресија 
Филипа Грујића.

АЧ: Апсолутно се слажем. У овој представи постоје 
две групе ликова – они који су конкретизовани и при-
падају богатом слоју друштва, и хор радница које ни-
су персонализоване онолико колико богаташи. Елита 
нон-стоп прича и њихови говорни пасажи су дугачки, 
а заправо све време они једино кукају. Њихови пробле-
ми су омогућени њиховим друштвеним статусом – они 

Из представе Шиндлеров лифт, фото: Б. Лучић
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све време егзистенцијално ламентирају на начин ка-
рактеристичан за тинејџере. Но, сви њихови проблеми 
су ништавни спрам суштински егзистенцијалних про-
блема радница. И временски и простoрно највећи део 
заузимају наративни пасажи елите. Раднице донекле 
играју брехтовски, уз сонгове, а елита је, с друге стра-
не, обојена наглашеним тоновима трагичког патоса. 
Да ли то значи да треба да саосећамо са милијарде-
рима? То је идеолошки потпуно поражавајуће. Уз то, 
представа се зове Велика	депресија, а нема речи о ве-
ликој економској кризи по којој је представа и добила 
назив. Читава прича базира се на радитору, супстан-
ци од које умиру раднице у фабрикама. Тек када умре 

богаташ, радитор је проглашен за велику претњу. Та 
информација пројектују се на почетку и крају пред-
ставе посредством титла. А да тих информација нема, 
ми бисмо мислили да је у питању представа наклоње-
на јефтином созерцовању елите, уз повремене сметње 
радничких сонгова. Зато што убија богате и сиромашне, 
радитор у представи служи да се на идеолошкој рав-
ни изједначи елитистичка кукњава са суштински теш-
ким условима у којима живе жене и радничка класа.  
Ужас.

ДС: Чини се да би било сасвим довољно да видимо 
реченице на почетку и на крају представе. Све оно из-
међу делује непотребно. Проблеми које си спомињао, 

Из представе Поетика гледања, фото: Б. Лучић
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а које имају богаташи, крајње су банални у односу на 
проблеме радница. Млађи брат главног лика не зна где 
да има сексуалне односе, његова жена размишља да 
ли је муж воли... све то је далеко мање драматично од 
судбина радница. Претпостављам да би редитељ ском 
одлуком да се богаташи исмеју, представа имала дру-
гачији идеолошки контекст.

АЧ: Прокоментаришимо на крају селекцију “Дру-
га сцена” коју је прошле године увео тадашњи селек-
тор Светислав Јованов, а ове године наставио Мили-
воје Млађеновић. Пропозиције ове селекције нигде 
нису формално дефинисане али из најаве претходног 
селектора закључујемо да она треба да промовише не-
афирмисане и младе ауторе чији је израз другачији од 
израза афирмисаних аутора. И да ту селекцију треба 
да врше, такође, млади критичари. Тако је и било на 
претходном Позорју када је “Другу сцену” селектовала 
Ивона Јањић. На овом Позорју било је све супротно. И 
за овај програм селекцију је начинио Млађеновић, а у 
програму су били етаблирани аутори Маја Пелевић, 
Никола Завишић (Као	да	крај	није	ни	сасвим	близу) и 
Андраш Урбан (Поетика	гледања).

ДС: Урбан је био и у такмичарској селекцији, чиме 
је постао Шредингерова мачка Позорја, јер истовреме-
но је представљен и као неафирмисани млади аутор и 
афирмисани редитељ. Нагласила бих да ни ти, ни ја, 
не мислимо да су представе које су се нашле у овој се-
лекцији лоше. Напротив! Само указујемо на пропуст 
селектора и непридржавање пропозиција селекције. 
О представама, односно ауторксим пројектима не би-
смо дужили. Представа Као	да	крај	није	ни	сасвим	близу 
добила је награду публике и вероватно је први пут да 
већина гледалаца користи ВР наочаре. И генерално 
ово је било медитативно искуство.

АЧ: Друга представа је Поетика	гледања. Није ми 
јасно зашто се та представа није нашла у такмичар-
ској селекцији. Морам признати да ми је било замор-
но да је гледам јер све што се дешава на сцени јесте 
да глумци постављају сценографију, да тако кажем. 

Међутим, сада, кад накнадно сагледавам, представа 
је на мене оставила најјачи утисак јер ми је помогла 
да кристалишем нешто о чему сам раније размишљао. 
Ова представа је као вино, како време пролази, она ми 
је у сећању све боља и боља, можда није занимљива у 
часу извођења, али њени квалитети постају очиглед-
ни тек у реминисценцији. Представе нису само сада	и	
овде, размена између сцене и аудиторијума, повратна 
спрега која настаје између извођача и публике. Аутори 
попут Ерике Фишер-Лихте инсистирају на искуству које 
се јавља у тренутку извођења. За мене је подједнако, а 
можда и важније, искуство накнадне интерпретације. 
Размишљање о томе шта све глумци износе на сцену 
у тој Урбановој представи производи интерпретативно 
богатство. Ову представу бих назвао храбрим експе-
риментом који је на зачуђујућ начин успео. Она успе-
ва да подстакне и преиспитивање тога шта је то добра 
представа и шта то позориште уопште јесте и што је 
најузбудљивије – шта све још може да буде.

ДС: Представа функционише као Роршахова мрља 
и у њу је могуће учитати различите приче. За мене је 
најинтересантнија, а само је једна од могућих опција, 
да представа заправо говори о еколошкој катастрофи 
која се тренутно дешава, о отапању глечара, затрпа-
вању људи пластичним кесама... Али, исто тако, могуће 
је учитати библијске приче, причу о постанку света, 
античке митове...

АЧ: Да, може да буде и стварање света и његово 
уништење. Ова представа функционише добро јер не-
ма много представа налик њој. Ми још нисмо устано-
вили критеријуме интерпретације таквог позоришног 
израза. Још увек немамо интерпретативну парадигму 
којом приступамо таквим представама. Право је време 
за теоријску, критичку и интерпретативну одважност!

ДС: Овим бисмо закључили наш разговор у нади 
да ће следеће године Стеријино позорје имати младог 
селектора или селекторку “Друге сцене”, који/која ће 
на фестивал довести младе и неафирмисане ауторе.
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Интервју “Сцене”

Разговор са Мирославом Микијем Радоњићем, директором Стеријиног позорја

Позорје не лечи него  
поставља дијагнозу

С теријино позорје и ове године изазвало je пажњу 
јавности, понајпре театарске, али срећом не ода-
биром представа које је селектор Миливоје Млађе-

новић позвао на Фестивал, нити због поремећаја фе-
стивалског програма услед разбуктале пандемије вируса 
Ковид 19, него због примитивних реакција које немају 
везе ни са позориштем, нити са Позорјем, а које, баш 
због наведених разлога, не треба ни помињати. Екс-
плицитно их није поменуо ни директор Стеријиног по-
зорја у обраћању на завршној вечери Фестивала, али 
и те како јесте потребу да сви актери наше театарске 
јавности треба да обуздају страсти и усредсреде се на 
задатак који ваља сви да имамо на уму у овим време-
нима – на очување нашег позоришта. Сада је, наиме, 
ваљда свакоме овде јасно да и многе од досадашњих 
контроверзи које су пратиле безмало свако фестивал-
ско издање Стеријиног позорја у последњих тридесетак 
година, има везе с много дубљом кризом од оне која 
се најчешће везује за саму институцију Позорја, те је 
овај разговор са Мирославом Радоњићем понајпре ус-
мерен на сагледавање шире слике овдашње театарске 
стварности коју, дабоме, нужно рефлектује сваки до-
маћи фестивал, а на првом месту Стеријино позорје, 

као манифестација чија је мисија усмерена на бригу 
о домаћем драмском стваралаштву. Дакле, на очување 
домаће савремене драме као једног од најважнијих 
елемената на којима почива виталност нашег театра.

СЦЕНА: Како видите актуелно стање домаћег позо‑
ришног живота, оног који се нужно рефлектује кроз 
програме сваког фестивалског издања Стеријиног 
позорја?

М. РАДОЊИЋ: Позоришну уметност у Србији, као, 
уосталом, и друге аспекте друштвеног живота, обеле-
жавају бројни парадокси и контроверзе. Неретко се до-
годи сезона испуњена неколиким уметнички вредним 
и релевантним представама, да би то било поништено 
већ у наредној, када са сцена наших театарских кућа 
често одзвањају баналности, испразне дневнополитич-
ке фразе и квазиангажоване представе. Приметно је, у 
протеклих неколико година, да је било узбудљивијих 
појава у мањим позоришним центрима, што говори о 
завидном нивоу креативне енергије коју у тим среди-
нама испољавају драмски уметници. Када је реч о са-
временом домаћем драмском тексту, као и о преиспи-
тивању српске драмске баштине и класике, уочљиво је 
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да и даље траје потрага за аутентичним изразом који 
ће се на инвентиван начин дистанцирати од буквалног 
тумачења појава у савременом свету и на нивоу умет-
ничко-естетског померања, суптилним метафорама, 
алузијама и другим стилским средствима, допустити 
стварање катарзе и одређеног псхилошко-емотивног 
суочавања са свим оним што је садашњи тренутак на-
ше егзистенције. Мислим да смо имали срећу што смо 
повремено сведочили таквим остварењима и на Сте-
ријином позорју.

Какава је, према Вашем мишљењу, позиција Стерији‑
ног позорја данас, након неколико промена концеп‑
ције које су више наликовале прилагођавању по‑
требама и жељама одређених театарских кругова и 
интересних група, него што им је циљ био уздизање 
и побољшање квалитета Фестивала?

Од распада Југославије, често се у позоришној, 
али и у најширој јавности водила дебата о смислу оп-
станка институције и фестивала изразитог југословен-
ског карактера у околностима када та држава више не 
постоји. Срећом, раних деведесетих година прошлог 
века било је довољно мудрих и уметности оданих љу-
ди који су сачували Позорје. Након тога фестивал је 
неколико пута мењао концепцију, проширивао своје 
програме и прилагођавао се датом тренутку. Веро-
ватно сам наиван, што ме је у појединим ситуацијама 
прилично скупо коштало, али и даље верујем у добре 
намере свих оних који су властити професионални и 
позоришни ангажман уградили у развој Стеријиног 
позорја. Увек смо се трудили да радимо у интересу 
већине, а пре свега веровали смо у идеју да би Позорје 
требало да буде место окупљања драмских уметника, 
простор који негује и промовише слободу мисли, го-
вора и свих врста уметничких слобода, отворених и 
критички интонираних разговора и размене мишљења. 
Национални позоришни фестивал какав је Стеријино 
позорје мора да покаже целокупну разноврсност на-
шег театра, подразумевајући висок уметнички крите-

ријум. И све то радимо не само кроз организацију и 
реализацију фестивала него и у оквиру осталих исто 
тако важних делатности, од издаваштва, преко доку-
ментационо-истраживачких активности, трибина, на-
учних скупова, до копродукција представа.

Да ли сте задовољни бригом државе за домаћи теа‑
тарски живот, и чини ли Вам се да је једна од после‑
дица недовољне или неадекватне бриге све примет‑
нији утицај затворених театарских кругова и инте‑
ресних група?

Интересних група одувек је било и оне ће опста-
ти без обзира на све. Када је реч о односу државе пре-
ма позоришту, али и култури и уметности уопште, о 
томе највише говори чињеница да се, након не знам 
колико година, буџет Министарства културе “доко-
трљао” до фамозних 1%! Држава која заборавља да су 
темељне вредности на којима почива заједница, пре 
свега, у језику, традицији, савременом стваралаштву, 
културним и уметничким садржајима, нема нарочи-

Мирослав Радоњић
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то светлу будућност. Одувек су ме иритирала питања 
да ли Стеријино позорје мора толико да кошта и да ли 
је неопходно баш све што чини програме фестивала и 
целокупну делатност институције?! Докле год сматра-
мо да је улагање у врхунску уметност и кутуру трошак, 
а не инвестиција, бићемо суочени са урушавањем си-
стема вредности без кога у скоријој будућности неће-
мо ни постојати.

Стеријино позорје је дефинитивно наша најангажо‑
ванија театарска институција у промовисању и сти‑
мулисању домаћих драмских аутора, посредством 
Конкурса за нову драму, али и финансијски, кроз 
подршку театрима који су се определили за сцен‑
ска извођења дела аутора из Србије. Нема сумње да 
је овакав допринос значајан, но да ли је то довољно 
са становишта опште бриге за савремени домаћи 
драмски текст?

Наравно да није довољно. Међутим, није нормал-
но ни да само Стеријино позорје континуирано, упорно 
и доследно ради на развоју, афирмацији и промоцији 
савремене домаће драмске књижевности и инсистира 
на што већој заступљености српских аутора на сцена-
ма наших позоришта. При томе чак трпимо критике 
зашто смо се вратили изворном принципу по коме је 
Позорје фестивал домаћег аутора?!

Фестивал Стеријино позорје је због своје важности 
одувек изазивао контроверзе и полемике – почев од 
избора селектора, представљања селекције, до на‑
града, које су дефинитивно најцењенија признања у 
српском театру. Ове године у Вашем завршном фе‑
стивалском обраћању апеловали сте на смиривање 
страсти и више уважавања напора које улаже По‑
зорје. Да ли мислите да је овдашње позориште из‑
губило некадашњу господственост и препустило се 
егоцентризму и тркама за признањима?

Реакције јавности на дешавања на Стеријином 
позорју говоре у прилог тези да је оно и даље, упркос 
свему, најважнији позоришни фестивал у региону, али и 

изузетно битан друштвени догађај, кроз чије се програ-
ме преламају уметнички, књижевни, театарски, поли-
тички, идеолошки и многи други аспекти и феномени 
савременог живота. Стеријине награде одувек су биле 
ствар престижа и несумњиве верификације. Нажалост, 
изгледа да су услед сујета, љубоморе, антагонизама, 
ароганције и нескривене мржње појединаца, постале 
питање живота и смрти! Погубна острашћеност и по-
дељеност разара саму суштину театра. И против тога 
морамо да се боримо.

Колико има идеја и реалних могућности да радови 
српских аутора буду још боље пласирани ван наше 
земље, што би повећало конкуренцију, а селектору 
би обезбедило више могућности, и колико Стеријино 
позорје може томе да допринесе?

Ово је право питање за Министарство културе. 
Када је реч о Стеријином позорју, нема никакве сумње 
да је институција учинила много али и даље ради на 
представљању домаћих драмских писаца у иностран-
ству и могућностима постављања на сцену њихових 
комада. Часопис “Сцена” на енглеском језику објавио 
је на десетине драма наших аутора, од којих су многе 
већ постављене у позориштима у Европи и широм све-
та. Међународни симпозијум позоришних критичара 
и театролога, тријенална манифестација Позорја, ре-
довно је пружала могућност да еминентне театарске 
стручњаке упознамо и са радовима српских аутора. 
Међутим, за озбиљнији приступ неоходно је активно 
укључивање Министарства културе које би одређеним 
субвенцијама, конкурсима или другим активности-
ма обезбедило већу присутност српске драме у свету.

Да ли верујете у могућност успостављања иоле нор‑
малног стања у домаћем позоришту када театарску 
атмосферу овде, између осталог, детерминише и све 
мања заинтересованост самих учесника нашег по‑
зоришног живота?

Оно што оставља наду и на чему градим оптими-
зам јесу позоришта у мањим срединама. Она показују 
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“жилавост”, упорност, ентузијазам, искрену посвеће-
ност... све што већ озбиљно мањка у “великим” театар-
ским кућама. Иако суочени са многобројним пробле-
мима, од финансија, кадровске структуре, до техничких 
капацитета, у доброј мери успевају све да надоместе 
завидном енергијом и вером да раде нешто важно за 
своју средину и себе лично. Та вера, истина ретко, по-
некад је ипак довољна за стварање уметности.

Како видите будућност Стеријиног позорја – и инсти‑
туције и Фестивала?

Стеријино позорје не може да буде боље, а ни ло-
шије од нашег позоришта у целини. Оно ни као фести-

вал, ни као институција не може да лечи српски театар, 
него да постави дијагнозу и покаже реалну слику. То, 
наравно, не значи да би требало да седимо скрштених 
руку и пустимо да се ствари одвијају мимо нас. Позорје 
има велике могућности да укаже на горуће проблеме, 
покуша кроз све своје делатности да бар мало допри-
несе буђењу из својеврсне летаргије у коју смо упали, 
подари замајац новим идејама и драмским уметници-
ма и охрабри их у настојањима да мењају наш мали 
позоришни свет набоље. Да парафразирам једну од 
најпознатијих мисли у историји човечанства: “То мо-
гу бити мали кораци за појединца, али велики за срп-
ско позориште”.

Мирослав Радоњић
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“Опет	смо	заједно,	драги	мој	дневниче…”1) 

Н а отварању 66. Стеријиног позорја говорио је 
Светозар Цветковић. Његово основно питање – 
у шта је данас (још увек) могуће веровати – јед-

но је од оних са којима се суочавамо свакодневно, са 
собом, у породици, у професији и у друштву. Актери 
Цветковићеве приче били су “додир руке једне дугоко-
се девојке са шишкама” коју смо обојица волели, “ми-
рис дасака под ногама, воњ случајно просуте чашице 
вињака по инспицијентском пулту, суфлерка која пали 
своју лампицу”, “мрачни простор” наше, заједничке 
“верујуће младости” и “једини светли мрак за који се 

1) “Опет смо заједно, драги мој дневниче, кажу уседелице у америч-
ким романима када се, после још једног неуспеха у животу, нађу 
насамо с белим страницама својих у црвену кожу укоричених днев-
ника, и почну да им по ко зна који пут већ поверавају своје јаде. 
Тако је и критичар, после неколико месеци странствовања у тра-
гању за позориштем на другим странама света, поново у Београду, 
поново са својом старом свеском у коју савесно бележи шта је све 
у позоришту видео, шта о томе мисли, оно што ће написати, али 
и оно што ће – како рече један његов заједљиви њујоршки колега 
– из милосрђа прећутати”. (Јован Христић, Позоришни	реферати, 
Нолит, Београд 1992, стр. 277)

рађамо и нестајемо, за који тако ирационално живи-
мо и траг свој остављамо”. Неколико месеци касније, 
и сâм се питам у шта у позоришту треба веровати и 
које су то представе са овогодишњег фестивала у ме-
ни оставиле траг? 

Одмах ћу рећи – то су (по редоследу извођења): 
Кус	петлић, Ако	дуго	гледаш	у	понор и Радио	Шабац. 

Сматрам значајним и представе Витезови	“Лаке	
мале” и Велика	депресија, а на сасвим другачији начин, 
Шиндлеров	лифт и Тихо	тече	Мисисипи. 

Наравно, овде мислим на представе у целини, а 
не на било који њихов сегмент или аспект, али, у скла-
ду с насловом ове рубрике, у средишту моје пажње је 
оно што чини сценски дизајн у позоришту – сценогра-
фија и костимографија, светло, музика и звук али и 
дизајн видеа, маске, власуље, шминке… Набрајам по 
ко зна који пут све ове стваралачке области, јер већ је 
пет година од како сам у истом овом часопису, истим 
поводом, писао о за мене неразумљивој чињеници да 
и даље у програму фестивала (а често ни у програми-
ма самих представа) подаци о бројним ауторима не 
постоје. По свој прилици, нису довољно важни онима 

Пише > Радивоје Динуловић

Велико и мало
Дизајн сцене на 66. Стеријином позорју
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који те програме уређују, иако смо сви већ одавно све-
сни да би “магија Театра” видљиво била мања “да се у 
њеном крилу и унутра не налазе толики људи и толике 
њихове силе да дизајнирају, да сцену замисле и изведу, 
да глумце обуку и да им сашију, да запишу музику или 
да је склопе, да осветле или озвуче, да сликају и вајају 
за сцену, да рукама и радом изведу, да праве куће као 
позоришта или да било који простор учине сценом”2).

У три сценско-гледалишна простора Српског на-
родног позоришта изведено је свих десет представа у 
такмичарској селекцији Миливоја Млађеновића, али 
је веома занимљив начин на који су ти простори ко-
ришћени. Наиме, на Сцени “Јован Ђорђевић” изведе-
не су четири представе, од којих је за две гледалиште 
организовано на позорници. Од пет представа на Сце-
ни “Пера Добриновић” за две је гледалиште такође ор-

2) Ранко Радовић,	Велики	духовни	и	стваралачки	свет	унутар	света	
театра, Каталог 1. Бијенала сценског дизајна, Jустат и Музеј при-
мењене уметности, Београд 1997, стр. 6.

ганизовано на позорници, док је представа изведена 
на Камерној сцени са двостраним гледалиштем за тај 
простор и креирана. Дакле, имали смо прилику да чак 
пет пута на Стеријином позорју видимо неконвенцио-
налне поставке сценско-гледалишног простора, и то 
сваки пут засноване и смислене, па чак и прихватљи-
ве са становишта комфора публике (што је тема која 
за мене, на пример, није нимало неважна). Није не-
важно констатовати ни чињеницу да су све три, за ме-
не, најзначајније представе изведене управо у оваквим 
просторним околностима. 

Почећу од четврте, Шиндлеров	лифт, за коју је ро-
ман Дарка Цвијетића драматизовао и режирао Кокан 
Младеновић (Стеријина награда за драматизацију), а 
изведена је у продукцији Камерног театра 55 из Сараје-
ва и приказана на Стеријином позорју пред тространим 
гледалиштем на позорници Сцене “Јован Ђорђевић”. 

Оваква поставка Младеновића и Адисе Ватреш 
Селимовић, ауторке сценографије и костимографије 
(Стеријина награда за сценографију), темељно је одре-
дила не само мизансцен већ и укупну просторну дра-
матургију. Простор игре има два главна плана по ду-
бини, а отворен је за улазак и излазак извођача бочно, 
као и продором кроз средишњи, чеони сегмент гледа-
лишта. Први, централни план дефинисан је тростра-
ним гледалиштем. На четвртој страни, у другом плану, 
успостављена је конструктивистичка просторна струк-
тура коју извођачи интензивно и ефектно користе, а у 
коју је инкорпорирано и пројекционо платно о чијем 
облику, величини, позицији, па и сврси можемо ди-
скутовати. У, на почетку, празном централном простору 
ка којем из другог плана води монументална метална 
цев – тобоган, извођачи током представе граде и раз-
грађују велику структуру сачињену од лего коцака. То 
је умањена реплика, односно метафора места драмске 
радње, “Црвеног солитера” кроз чије се конструкцијско 
језгро у реалном простору и времену града Приједо-
ра креће лифт марке Schindler. Посебно је важно да 
ли се ради о приказу или метафори егзистенцијалног 
простора, будући да потенцијални одговор (који би 

Из представе Шиндлеров лифт
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нам могли дати једино аутори) отвара низ питања ве-
заних за сценске радње и поступке. Јер, од истог ма-
теријала настају пред нама и различити објекти попут 
радио-касетофона, пушака, рамова различитих врста 
и облика... И овде почиње проблем, јер реч је о два (а 
можда и три) потпуно различита, готово неспојива 
приступа сценским средствима – у функционалном, 
естетичком, стилском и, изнад свега, значењском сми-
слу. Сваки од ових поступака појединачно био је уте-
мељен и на њему је било могуће градити представу – 
употребљени истовремено, међутим, не само што се 
нису допуњавали или “радили” један за други већ су 
се међусобно поништавали. Другим речима – играли 
су различите улоге. 

Више пута поновљено уношење и изношење маке-
те солитера из простора игре није доприносило ритму 
представе, а ни снази сценског дејства. Сведени, гото-
во монохроматски костими наглашавали су колори-
стичке елемената декора као и одеће у појединим сце-
нама, али је експлицитно коришћење реалних војних 
униформи (као и оружја) било сасвим непотребно, 
будући да су ликови недвосмислено идентификовани 
текстом и сценском радњом. Музика Ирене Поповић 
Драговић је, као и у многим другим приликама, била 
један од чврстих ослонаца представе. О томе ко је ди-
зајнирао, иначе сасвим добро сценско светло и звук, 
ни најупорније трагање није донело никаква сазнања. 
Целини представе видео пројекција није допринела, ни 
садржински, ни ликовно, ни технички. О неприкладној 
позицији пројекционог платна већ је било речи, али 
основни проблем лежи у одлуци да видео уопште бу-
де примењен, у начину те примене на драматуршком, 
редитељском и сценографском плану, као и у квалите-
ту реализације. Није потребно наглашавати да свако 
сценско средство, да би било сврсисходно, најпре мо-
ра да функционише. Такође, јасно је да је промишљен 
избор сценских средстава кључно важна тема, а посеб-
но кад је реч о употреби видео пројекције у позоришту 
која је одавно постала опште место и за којом би мо-
рала постојати аутентична, утемељена, аргументова-

на и органична стваралачка потреба, а да би структу-
ри позоришне представе могла заиста да допринесе. 
Након Таласа Вирџиније Вулф у режији Кејти Мичел 
или Ераритраритјаке Хајнера Гебелса, на пример, по-
игравање директним видео преносом догађаја на сцени 
деликатан је и незахвалан задатак. У случају Шиндле-
ровог	лифта – недовољно добро решен.

Један од, у продукцијском смислу, највећих по-
духвата приказаних на овогодишњем Позорју била је 
представа Београдског драмског позоришта Тихо	те-
че	Мисисипи, настала по роману Владимира Табаше-
вића, изведена у режији Ивице Буљана (драматизација 
Буљан и Табашевић) и сценографији Александра Де-
нића. Буљан и Денић су и раније сарађивали и они не-
сумњиво говоре сродним позоришним језицима. У том 
смислу, просторно решење је утемељено и потентно, а 
снага простора додатно је наглашена и развијена ми-
зансценом, као и симултаним сценским ситуацијама. 

На самом почетку, и пре него што представа (у 
ужем смислу речи) почне, на отвореној позорници, 
посматрамо богат, развијен простор и све што се у ње-
му дешава – а дешава се с лакоћом и природно, и уво-
ди нас у један сасвим специфичан сценски свет. Треба 
одмах нагласити да је простор Сцене “Јован Ђорђевић” 
увелико радио за ову представу, јер је актерима омо-
гућио много више слободе и разиграности него матич-
на сцена БДП-а. У складу с тим, простор Александра 
Денића функционисао је беспрекорно, а стилском је-
динству сценске слике допринели су одлични костими 
Небојше Липановића. 

Како је представа одмицала, међутим, све су ва-
жнији постајали семантички елементи сценографије, а 
о тој теми је могуће и потребно дискутовати. Основно 
питање на које би сценографија морала да одговори је 
– где се и када одвија драмска радња, на ком месту, и 
у ком времену? Наравно да тај одговор не мора бити 
експлицитан ни једнозначан, и не мора уопште бити 
артикулисан ликовним средствима. Али, ако се аутори 
одлуче да у позоришној представи употребе елементе 
који преносе конкретна сценска значења, та примена 
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морала би бити тачна, јасна и доследна. Александар 
Денић таква средства често и радо користи и то у пред-
ставама које је реализовао са Франком Касторфом, на 
пример, одлично функционише и на нивоу просторне 
организације и артикулације, али и на нивоу значења. 
Овде, међутим, бројни такви елементи у најмању руку 
изазивају недоумице. Могуће је то тумачити као “кон-
струисани хаос”3), неку врсту “уметничке инсталације, 
визуелизованог крша савремене историје”4) или по-
игравање различитим нивоима и аспектима реално-
сти, ониричким и стварним, директним значењима 
и метафорама, као и интегралношћу сценског и гле-
далишног простора. И сам је Буљан, уосталом, гово-
рио о приступу који подразумева изостанак конкрет-
них просторних и временских одређења5). Ипак, ми-

3) Александра Гловацки, Чаробни	Мисисипи, Nova.rs, 9. 4. 2021.

4) Ана Тасић, Громко	тече	Мисисипи,	Политика, 15. 4. 2021.

5) Ивица Буљан, https://tvkcn.net/info-premijera-predstave-tiho-tece-
misisipi-u-bdp-u-tv-kcn-07-04-2021/, приступљено 9. 9. 2021.

слим да тај приступ није био довољно утемељен, а ни 
сасвим доследно спроведен, јер “сваки покушај да се 
утврди јасно значење, јасна припадност исказа поли-
тичком контексту (контекст је неизбежно политичан), 
овде је јалов”6). 

С друге стране, неспорном богатству и динами-
ци сценске слике значајно је допринела музика Митје 
Врховника Смрекара, као и начин на који је интерпре-
тирана на позорници. О томе ко је дизајнирао звук и 
сценско светло – раскошно и ефектно, мада, такође, 
неконзистентно у избору врста расветних тела и деј-
става која на сцени постижу – у каталогу фестивала, 
а ни на интернет страници БДП-а, нема ни речи, па 
претпостављам да се ради о техничкој реализацији 
редитељских и сценографских решења. Ако је друга-
чије, онда је и допринос дизајнера светла овој пред-
стави значајан. Што се дизајна звука тиче, као што је 
данас потребно имати истинске стваралачке разлоге 
за употребу видео пројекције у позоришту, једнако је 
потребно значењски, сценски и технички оправдати 
коришћење микрофона и појачања говорног и певаног 
гласа. Нисам сигуран да су у овој представи ти разло-
зи увек постојали.

О раду Андраша Урбана писао сам више пута. Али, 
представа Витезови	“Лаке	мале”, коју је Урбан режирао 
у суботичком позоришту “Деже Костолањи” другачија 
је од претходних. На Стеријином позорју изведена је на 
Сцени “Пера Добриновић”, и то тако што се први део 
одвија у празном простору позорнице који по дубини 
и ширини омеђују три тамне сценске завесе. Када те 
завесе, међутим, глумци стргну и открију иза њих ос-
ликане кулисе – пред нама се отвори један неочеки-
вани сценски свет, свет “параоперете”. Већ поднасло-
вом ове представе, “суботичка синдикална оперетска 
гала”, Андраш Урбан отвара широк, неуобичајен за ово 
позориште, стваралачки простор за своје сараднике, 
почевши од драматурга Корнелије Голи и Тамаша Ола-
ха, композитора Арпада Серде и кореографкиње Ти-

6) Златко Паковић, Позорје	постистине,	Данас, 26. 6. 2021.

Из представе Ако дуго гледаш у понор, фото: промо
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меје Филеп (Стеријина награда за кореографију) која 
тумачи и једну од главних улога у представи. Тај нови 
простор, или, тачније, простор другачијег сцен ског из-
раза најпре користи сам Урбан, који с иронијом, али, 
истовремено, и великом озбиљношћу користи језик 
једне специфичне позоришне форме, традиционал-
но присутне и популарне у мађарској култури да кроз 
њу пренесе неке неочекиване, упозоравајуће, па и за-
страшујуће поруке. Такође, глумци позоришта “Деже 
Костолањи” испунили су сценски простор богатством 
и снагом својих вештина и знања, а то ни у ком слу-
чају није било ван наратива и драматуршког тока ове 
сложене представе. А у односу на тему наше рубрике, 
звезда вечери била је Марина Сремац, која је доби-
ла прилику да своју дугогодишњу више него успешну 
сарадњу са Урбаном развије у једном сасвим новом 
правцу. Видели смо, наиме, шта све може да досегне 
зрела уметница када се нађе у новом, инспиративном 
стваралачком контексту. О дизајну светла и, посебно, 
звука тешко је судити када се представа која је наста-
ла у врло сведеном, па отуд и интимном простору ка-
мерног суботичког позоришта трансформише за из-
вођење на Сцени “Пера Добриновић” која ни камер-
на, а ни интимна никако не може бити. Тачније, не 
може бити по себи, али ако је тај простор схваћен као 
претпоставка за изградњу нове позоришне ситуације, 
а не као датост или ограничење, отвара се низ могућ-
ности за успостављање различитих просторних одно-
са и сценских дејстава. У јасном сећању су ми, нарав-
но, и Наход	Симеон и Галеб Томија Јанежича, али то 
су представе које су настајале на Сцени “Пера Добри-
новић”, и за ту сцену. 

Представа Златка Паковића Ако	дуго	гледаш	у	
понор (Стеријина награда за најбољу представу) по 
мотивима романа Енеса Халиловића у копродукцији 
Културног центра и Регионалног позоришта у Новом 
Пазару настала је, међутим, у сали типичној за домо-
ве културе грађене својевремено широм Југославије, 
простору који Паковићу није одговарао једнако као 
ни простор СНП-а. Тако је поступак примењен у Но-

вом Пазару једноставно пренет и у Нови Сад, па је на 
позорници организовано тространо гледалиште које 
обухвата врло сведен (просторно и ликовно) простор 
за игру. И, на први поглед, то би – уз понеки елемент 
реквизите и видео пројекцију – било све, да нема ми-
крофона окачених на надстропље, где линеарност вер-
тикалних каблова гради динамичан однос са телима и 
сферичним заштитним мрежицама микрофона, као и 
конусним формама светлосних склопова у које улазе 
актери, доминантно одређујући карактер готово испра-
жњеног сценског простора. Ова представа је, иако Па-
ковићево ауторско дело (Специјална Стеријина награда 
за режију), у својој суштини колективни стваралачки 
чин, па је то одредило укупни карактер и вредност де-
ла, а и свих компоненти које га чине. Зато је изузетно 
важно што смо имали привилегију да добијемо ори-
гинални програм представе, у ком су, што са великим 
поштовањем наглашавам, овим редом, набројани ње-
ни ствараоци: писац романа (Енес Халиловић), аутор и 
редитељ (Златко Паковић), композитор (Божидар Об-
радиновић – Стеријина награда за оригиналну сцен-
ску музику), мајстор светла (Ејуб Слезовић), мај стор 
тона (Сеад Жупљанин), видео пројекција (Мирза Лати-
фовић), дизајн плаката и програма (Ајла Даздаревић), 
глум ци-драматурзи (Анђела Марић – Стеријина награ-
да из Фонда “Дара Даринка Чаленић” за најбољу мла-
ду глумицу, Лемана Бињош, Сандра Миљковић, Рифат 
Рифатовић – Стеријина награда за глумачко оства рење, 
Душан Живанић, Харис Шећеровић и Вахид Џанковић), 
а потом и инспицијент/суфлер (Нермина Дугопољац), 
израда костима (Фетија Гилић), декоратери (Сеад Тор-
бић и Едина Старчанин), реквизитер (Јахја Јусовић), 
организатор (Музафер Жупљанин) и извршни проду-
центи (Хусеин Мемић и Сеадетин Мујезиновић). И то 
је један од начина да се, с разлогом, у исту раван ста-
ве сви они који партиципирају у настанку позоришне 
представе, а и позоришта уопште.

Камерна сцена Српског народног позоришта има 
угаоно двострано гледалиште и тај су простор аутори 
представе Велика	депресија, која је по драми Филипа 
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Грујића настала у копродукцији СНП-а и Центра за 
развој визуелне културе Нови Сад, сценски довршили 
на јасан, прочишћен чврст и у стилском погледу изу-
зетно конзистентан начин. Редитељ Марко Челебић је 
у сарадњи са сценографкињом Катарином Шијачић, 
костимографкињом Сташом Јамушаков, композитором 
Новаком Ашковићем, мајсторима светла Мирком Че-
маном и Бориславом Гаковићем, мајстором звука Ми-
ланом Козлином и видеа Ђорђем Верначким, изгра-
дио високо естетизовану сценску структуру, доследну 
у свим сегментима и потпуно органично повезану са 
ширим просторним оквиром.

Сличну просторну диспозицију применили су Ми-
лан Нешковић (Стеријина награда за режију) и Марија 
Калабић у просторној поставци представе Кус	петлић, 
настале по драмском тексту Александра Поповића у 
продукцији Народног позоришта – Narodnog kazališta 
– Népszínház у Суботици. На Стеријином позорју, сцен-
ско-гледалишни склоп изграђен је на позорници Сцене 
“Јован Ђорђевић”. Опште је место да текстове Алек-
сандра Поповића данас није лако режирати, а по свој 
прилици никада није ни било. У мом сећању остао је 
Небојша Комадина, као редитељ телевизијских серија 
(Рађање	радног	народа, Дипломци) и филмова (Чарапа	
од	сто	петљи), али, изнад свега по “режијским постав-
кама дела Александра Поповића о којима се критика 
посебно позитивно изјашњавала”7). Памтим, наравно, 
и појединачна успешна остварења других аутора, али 
чини ми се да је Поповић добио свог редитеља за ново 
време, јер Милан Нешковић осећа, разуме и у стању 
је да пренесе сву деликатност и поетску снагу замр-
шених, а наоко тако експлицитних и готово баналних 
мисли овог, можда и најзначајнијег, српског драмског 
писца XX века. Наравно, Нешковић то најпре мора да 
учини са својим сарадницима и ансамблом, а опште 
је место, такође, колико је тешко изговарати реплике 
Поповићевог архаичног језика београдске периферије 

7) Театрослов, Музеј позоришне уметности Србије, http://teatroslov.
mpus.org.rs/licnost.php?id=2304, приступљено 11. 9. 2021.

(Саша Латиновић – Стеријина награда за сценски го-
вор). То су млади суботички глумци учинили беспре-
корно – Миња Пековић (Стеријина награда за глумачко 
остварење), Сања Моравчић, Игор Грекса, Димитрије 
Динић, Срђан Секулић (Стеријина награда за глумач-
ко остварење) и Милош Лазић (Стеријина награда из 
Фонда “Дара Даринка Чаленић” за најбољег младог 
глумца). Марија Калабић је својим решењем сценског 
простора изградила све претпоставке за развој глумач-
ке игре стварајући наоко чврсте просторне границе, 
које се, заправо, непрекидно мењају, трансформишу 
и релативизују, остајући безрезервно у јединственом и 
јасном естетичком кључу. Посебно је значајно решење 
сценских промена, које су пре свега функционалне и 
ефикасне на плану глумачке игре и мизансцена, али 
једнако успешне и у изградњи драматуршке структу-
ре представе, будући да су, као и дело у целини, све 
време у деликатној равнотежи између натурализма, 
стилизације, па и персифлаже. Отуда потпуно реалис-
тични детаљи сасвим складно функционишу у дијалогу 
са стилизованим елементима декора и реквизите, као 
и решењима попут подијума који уклизава у простор 
игре уносећи на себи глумце, сада у улози бенда, који 
“свира” на духовито и поетично креираним “инстру-
ментима”. Музичке нумере које они изводе, а изабрао 
их је сам Нешковић, готово су на ивици баналности, 
али су до те мере чврсто уткане у структуру представе 
да јој снажно доприносе. Огроман је допринос и Биља-
не Гргур (Стеријина награда за костимографију), која 
је пажљиво и прецизно пратила и развијала поетичке 
и ликовне линије представе. Њени костими аутентич-
но припадају ликовима, а глумци их носе природно и 
с лакоћом, па чак и онда када их се лишавају. Сцен-
ски покрет Игора Грексе је ненаметљив, а истовреме-
но ефектан и духовит. У целини, реч је о истинском 
заједничком уметничком делу, где све компоненте и 
сви аспекти раде једни за друге стварајући узбудљиву 
и дирљиву позоришну представу.

Да се одмах изјасним: не делим са Олгом Дими-
тријевић наклоност (макар и феноменолошку) према 
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“новокомпонованој народној музици”. Ако је ново-
компонована, узгред, не може бити народна8). Нисам 
никада слушао Радио Шабац, осим када сам на то био 
приморан (у аутобусу који ме вози пут Новог Сада, на 
пример). Увек су ме иритирале Жеље,	честитке	и	поз-
драви и сматрао сам ту емисију недостојном културе 
једне озбиљне земље, у каквој сам некада, давно, жи-
вео. И упркос свему томе, Документарна	позоришна	

8) Тома Здравковић: “Није то народна музика, то је моја музика”, пре-
ма филму Драгана Бјелогрлића Тома, Кобра филм, Београд 2021.

представа	Радио	Шабац, коју је режирала Олга Дими-
тријевић према сопственом делу (Стеријина награда 
за оригинални драмски текст) у Шабачком позоришту, 
за мене је била најузбудљивији догађај на 66. Стерији-
ном позорју. Најпре зато што ми је омогућила да све о 
чему сам се изјаснио сагледам из нових, различитих 
углова, из позиција актера свих врста – од уредника 
и новинара самог Радио Шапца, преко свих оних љу-
ди којима су емисије ове станице биле једина веза са 
светом и далеким, њима драгим људима који у том 

Из представе Кус петлић, фото: Népszínház
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Из представе Радио Шабац, фото: Зоја Ердељан
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свету живе, до публике, вољне и невољне, којој су ра-
дио таласи преносили гласове певача и певачица, звук 
хармонике, виолине и народних оркестара. Али, и из 
других, а, заправо, за мене најважнијих разлога – оних 
који се тичу употребе сценског дизајна у позоришту.

Представа почиње на просценијуму, испред 
спуштене главне завесе, одакле се глумци обраћају 
нама, публици, смештеној у конвенционалном гледа-
лишту. Они, додуше, користе повремено и гледалиште, 
крећу се кроз простор, седе на “рампи”, пролазе кроз 
редове (сценски покрет Игора Коруге). А онда се за-
веса одшкрине, и сви бивамо позвани да пређемо на 
позорницу, на којој нас чека тространо гледалиште и 
сложен сценски простор Зоје Ердељан. Тај простор је 
испуњен бројним симултаним сценама (а могло би се 
рећи и позорницама) које, у начелу, припадају интим-
ним световима појединачних актера. То су амбијенти 
изграђени изузетно пажљиво изабраном реквизитом 
(фотељама и столицама, столовима, подним и сто-
ним светиљкама, прекривачима, књигама, различитим 
предметима, заставама, географским картама, мерде-
винама, радио апаратима, шаховским гарнитурама, 
музичким инструментима…) која беспрекорно тачно 
и веродостојно говори о конкретним ликовима, вре-
мену, њиховим пословима и животним околностима, 
истовремено градећи комплексну, узбудљиву и бога-
ту сценску ситуацију. Начин на који је Зоја Ердељан 
потпуно доследно промислила сваки детаљ, а затим 
изградила односе међу њима заиста је импресиван. 
При томе, без иједног елемента декора, остављајући 
сваком гледаоцу потпуно слободне и отворене визуре. 
Костимографија није потписана, па претпостављам да 
је избор одеће заједничко дело глумаца, редитељке и 
сценографкиње. Посебан текстуални слој другог де-
ла представе чини радиофонско дело Ање Ђорђевић, 
реализовано у сарадњи са инжењерком звука Мином 
Стругар. Не знам како је овај, веома важан, чинилац 
представе био реализован у Шапцу, али у извођењу на 
Стеријином позорју репродукција звука била је нејасна. 
Могло се помислити да су шумови и дисторзије који 

ометају разумљивост говорног гласа креирани с наме-
ром, али на основу значаја текста на ком је радиофо-
нијско дело засновано, мислим да је по среди ипак не-
успешна техничка реализација. Ако је тако, представа 
је у фестивалском извођењу овим много изгубила. На 
самом крају, главна завеса којој су у том тренутку гл-
умци окренути леђима подиже се, и пред нама се от-
вара застрашујућа празнина гледалишта Сцене “Пера 
Добриновић”. Не желим да се бавим учитавањем зна-
чења у ове сценске поступке, али желим да нагласим 
смисленост и ефектност њихове примене и реализације.

Да се вратим сада наслову овог текста.
Представа Велико	и	мало, коју је 1985. године 

по тексту Бота Штрауса у Атељеу 212 режирала Ми-
ра Траиловић, прва је коју сам гледао након што сам 
у том позоришту преузео вођење реализације сценске 
опреме. То, по значају и уметничкој вредности, по свој 
прилици није била велика представа. Али, није била 
ни мала. Свакако, сценографија Слободана Машића, 
архитекте, графичког дизајнера, издавача и значајне 
личности београдске културне сцене, за мене је била 
задивљујућа. То је био монументални, кубични, бели 
испражњен простор, где су зидна платна третирана са 
изузетним сензибилитетом врсног уметника. Тада сам 
био фасциниран великим сценографијама, спектаку-
ларним сценским променама и свим оним средстви-
ма која данас видим као, у суштини, барокно наслеђе 
у савременом позоришту. У међувремену, позориште 
се променило, као, уосталом, и сви ми. И данас, морам 
да признам, много ми више значи тај “додир руке” о 
ком је говорио Светозар Цветковић, поглед који мо-
гу да разменим са глумцем или гледаоцем наспрам 
себе, простор испуњен емоцијама и комуникацијом, 
него онај испуњен кулисама, реквизитом, стотинама 
расветних тела, пројекцијама, водом, ватром, димом 
или животињама на сцени. Наравно, то је сасвим лич-
ни угао гледања, и никаквих претензија тим поводом 
немам. Ипак, питање остаје отворено, увек, за свакога 
и сваки пут: велико или мало?
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И зузетне ситуације ремете уобичајене, репети-
тивне патерне наших живота и подсећају нас да 
све што чинимо има одређени циљ и смисао којe 

често заборављамо, губећи се у оперативном извођењу 
понављајуће радње. Представа Наш	град1), Народног 
позоришта “Тоша Јовановић” Зрењанин, у режији Мие 
Кнежевић издваја се имагинацијом као основним амал-
гамом између глумаца, сценског и звучног простора и 
посматрача чијим присуством се заокружује сценско 
дело. Након погледане представе и доживљеног позо-
ришног искуства испливава питање: зар имагинација 
није интегрални, чак обавезни део позоришне умет-
ности? Зашто смо навикли на њено одсуство у позо-
ришту данас? Одговор на друго питање није предмет 
овог текста, али наговештава да је позориште данас 
“упало” у патерн.

Наш	град или би подеснији превод могао да гла-
си Наш	градић, јер се радња драме Торнтона Вајлдера 

1) Представа је премијерно изведена 28. априла 2021, на Великој 
сцени.

(Thornton Wilder, 1897–1975) из 1938. године одвија у 
измишљеном провинцијском месту Гроверс Корнерс у 
Њу Хемпширу, чија популација од око две и по хиља-
де становника, на самом почетку века (тачније 1901) 
живи животом обликованим првом индустријском 
револуцијом, што подразумева да је место повезано 
железничком мрежом, да је становиништво писме-
но и информисано путем штампе. Али када говоре о 
свом граду, становници готово с поносом наглашавају 
изолованост Гроверс Коренерса и њихових живота од 
главних токова економије. Тако је публици сугерисано 
да је драмски простор тј. простор приче, ушушкано, 
помало успавано место где, као и у хиљадама сличних 
малих градова, живот тече по навици, мирним (злона-
мерни би рекли досадним) током. Основа приче која 
одређује и радњу представе је сагледавање односа жи-
вота и смрти становника овог места, као датости, не-
избежне и предвидиве, а затим и свих радњи које се 
понављају унутар те датости и чине структуру живо-
та. Фокус приче је на главним ликовима, Емили (игра 
је Миа Радовановић) и Џорџу (игра га Милан Колак), 

Пише > Драгана Вилотић

Недостајући делови живота у 
“Нашем граду”
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који понављају образац понашања својих родитеља, тј. 
преовлађујући патерн живота западног света – шко-
лују се, венчавају, одгајају децу. Понављање радњи је 
део структуре живота обичних људи – они ујутру ус-
тају, доручкују, пију кафу, журе у школу, на посао или 
у набавку, затим живота животиња – кобила Беси свако 
јутро прати свог власника док доставља млеко (глумац 
Стефан Јуанин глуми обоје), и живота ствари (пред-
мета) – у овом случају комоде која, како сазнајемо из 
приче, обитава тако што прелази из руку једног у руке 
другог власника.

Трансфигурација драмске приче о становницима 
Гроверс Корнерса у сценску радњу и простор, у режији 
Мие Кнежевић обележена је тензијом видљивог и не-
видљивог, имагинарног и конкретног, устаљености и 
промене, ослоњених на основно средство – имагина-
цију. Психијатар и филозоф Нил Бартон објашњава да 
смо “уз помоћ маште у стању да употпунимо свет, наш 
свет, призивањем делова који недостају” 2). У позитив-
ном смислу речи, “недостајући делови” у представи су 
декор и реквизита који уступају место имагинацији 
глумаца и гледалаца те је глума претежно заснована 
на пантомими и изражавању покретом (за сценски по-
крет задужен је Денеш Дебреи). Док посматра панто-
миму глумаца која приказује, на пример, сцену доруч-
ка, гледалац је у својој машти допуњава замишљајући 
кухињу, намирнице, судове и ђаконије и постаје коау-
тор простора приче. Сценски простор сценографкиње 
Даниеле Димитровске подржава редитељски приступ 
и постаје физички ослонац живота између рођења и 
смрти. Потпуно очишћена, једноставна дрвена рампа, 
по потреби допуњена дрвеним столицама, станиште је 
привременог боравка на земљи. То је простор града и 
улице, простор куће Гибсових и куће Вебових, као и 
простор између тих кућа у којем преко прозора кому-
ницирају Емили и Џорџ. Ушушканост и топлину свих 

2) Burton, Neel The	Psychology	and	Philosophy	of	Imagination, преузето 
са https://www.psychologytoday.com/us/blog/hide-and-seek/201811/
the-psychology-and-philosophy-imagination

кутака у Корнерс Гроверсу, осим употребе дрвета као 
основног градивног елемента сценског простора, до-
носи и интегрисана расвета, топложуте боје. У другом 
чину, у сцени венчања, рампа је надограђена светло-
сном инсталацијом коју чине редови сијалица на метал-
ним цевима у три нивоа и трансформисана у церемо-
нијални, свечани простор цркве, док је у трећем чину 
тај део простора капија између света живих и мртвих. 

Из представе Наш град, фото: Мила Пејић
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Једноставан сценски простор подржава и често 
заступљено издвајање говора као глумачке радње који 
постаје монолог ликова изолован од покрета и мизан-
сцена и доводи у питање патерне и смисао свакодневне 
људске комуникације. У томе је посебно потресна сце-
на у којој лик диригента хора у Конгрегацијској цркви, 
Сајмон Стимсон (глуми га Дејан Карлечик), стигмати-
зован од стране грађана јер је алкохоличар са којим 
нико не жели да разговара те се увек обраћа моноло-
гом, подигне огромно “клупко” од скоро десет столи-
ца и сугерише замршеност и преплитање сопствене 
патње са притајеном овоземаљском патњом свих љу-
ди коју мора сам да носи. Сценски простор цркве за 
време пробе хора такође је заснован на имагинацији. 
У дубини, иза рампе, хористи окупљени око концерт-
ног клавира полако уједињују своје гласове и дочара-
вају презентност црквеног простора, великог волуме-
на. Музика коју је компоновао и извео Бранко Џино-
вић креће се од неартикулисаних шумова и промене 
боје звука произведене уметањем предмета у кућиште 
клавира, до трансцендентних композиција које истичу 
зачудну атмосферу представе.

Проток времена је сила која је у сукобу са спо-
рим, мирним животом становника градића и у пред-
стави је наглашена оштрим резовима, попут изрицања 
времена смрти ликова присутних у сцени и посебном 
улогом инспицијенткиње представе која одређује по-
четак, пожурује глумце и говори публици када је крај. 
Костим инспицијенткиње према идеји Селене Младе-
новић, логично је поптуно црн, а црна су и одела свих 
чланова породице и самог Џорџа на венчању са Еми-
ли која је изузетак у топлобелој венчаници са изразито 
дугачким велом од тила. У првом чину костим чини 
свакодненвна, савремена гардероба.

Имагинација није само средство тј. уметнички 
израз ове представе, већ и садржај трећег чина у којем 
сад већ мртва Емили жели да проживљени тренутак 
прославе свог дванаестог рођендана поново доживи. 
Тада је по први пут у представи сценски простор Да-

ниеле Димитровске потпуно изграђен. Видимо све 
предмете и детаље слављеничког стола реконструи-
саног у сећању Емили, заоденутог у нежни сенти мент 
– па стелни столњак, тањире, есцајг, чаше, торту, раз-
личите кутије са поклонима, вазицу и цвет, а цео сто 
са четири столице се у нестварно лаганом покрету из 
ваздуха, односно из простора бинског торња, спусти на 
рампу. Након тога још једном се наглашава вертикал-
на веза овоземаљског простора и бескрајног неба зао-
круживањем последње сцене хипнотишућим вејањем 
снега, нежног али хладног, који полако прекрива сцену.

Понављање радњи чини структуру живота сваког 
од нас, а структура нам је потребна да бисмо стекли 
утисак реда унутар хаоса као природног стања космо-
са у којем се живот одвија. Сви смо осетили шта значи 
рушење те структуре појавом вируса COVID-19, када 
је свака дневна активност постала компликована и кад 
рутинске радње, попут јутарњег одласка у продавни-
цу по хлеб, више нису биле као пре. Међутим, невоља 
савременог човека лежи у томе што је понављањем 
друштвено устаљених патерна живота, без преиспити-
вања и убрзањем времена које је донела техноло шка 
револуција, доживео да западне у нову врсту хаоса де-
финисаног као непроменљиво стање, односно “потро-
шена, недиференцирана, ништавна истост, универзално 
поништавање, топлотна смрт свега”3). Представа Мие 
Кнежевић као да сугерише да човек умире и пре смр-
ти уколико се не ослони на људски дар имагинације 
који омогућава да довршимо реалност, да је осетимо 
као живу и целу. Стога становници Гроверс Корнерса 
који мисле да живе изоловано од светског економског 
тока у ствари подсећају на помало умртвљене ликове, 
у односу на које су млади и анксиозни Емили и Џорџ 
с правом усхићени због заљубљивања и одрастања и 
упућују питање свима који се никад нису запитали: 
Како знаш да си жив?

3) Meisel, Martin: Chaos	imagined:	literature,	art,	science, Columbia 
University Press, New York 2016, 2.
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Е нциклопедија Британика каже да се појам херој, 
или јунак, односи на изузетно храброг човека који 
у кризној ситуацији спашава друге људе и бра-

ни их од зла, а ова дефиниција често је коришћена у 
фиктивном свету, но некад се користила и у историји. 
Криза из дефиниције – упркос оптимистичном ставу 
– апсолутно је задовољена с обзиром да се овај свет 
мења вртоглавом брзином, а актуелна глобална епи-
демија само је шлаг на устајалој торти неједнакости, 
ратова, родне неравноправности, све ближе еколошке 
катастрофе и низа других проблема. Отуда се намеће 
питање: ко су хероји данас?

Овогодишња Битеф зона под слоганом Грађанин	
херој током шест викенда у мају и јуну бавила се упра-
во овом темом. Летња сцена Битеф театра понудила 
је Београђанима шаренолик програм сачињен од два-
наест представа, предавања, промоција књига, филм-
ских пројекција, концерта. Сви су били бесплатни, а 
актери, како са институционалне тако и са независне 
сцене, прихватили су учешће без новчане надокнаде. 
Отуда, ако се подухватимо да одговоримо на питање 
ко су данашњи хероји, можемо почети од извођача 

Пише > Мила Јовановић

У зони сусрета и хероја
О представама и програмима овогодишње Битеф зоне
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Битеф зоне. Након више од годину дана упражњавања 
“позоришта на вештачком дисању” (можда је овакво 
поређење неумесно у пандемији короне, али такав је 
субјективни осећај), два месеца квалитетног програ-
ма које су нам поклонили уметници херојски је чин.

Програм Зоне отпочео је соло перформансом 
Данке Секуловић Not	the	right	leg, копродукцијом Цир-
кусфере, Три гроша и Дома културе Студентски град. 
Приказујући причу о циркуској акробаткињи која је 

повредила ногу, о телу перформерке неспособне да 
користи језик покрета, о ономе у њему (души/сопству/
ја) што би се одвојило да може, али онда ипак бира да 
се бори, перформанс је надрастао појединачно, нео-
дољиво асоцирајући на друштвени тренутак: уметни-
ца без функционалне ноге исто је што и свет без људи, 
друштво без заједнице, заједница без одговорности. 
Повређена играчица је хероина зато што, упркос бо-
лу и тешкоћама, одлучује да се бори и поново заигра. 
Значи, урбани херој данашњице се бори. И то је прва 
лекција о херојству. А шта све та борба значи настави-
ли смо да откривамо већ наредног викенда.

Дуодрама У	чељусти	медведа, копродукција Битеф 
театра и Merchant culture из Велике Британије, прва 
је од две премијере изведене у Битеф Зони, а говори 
о правом, by	the	book хероју. Једноставна инсценација 
највише се ослања на снагу текста и приказује по-
следње године Карла Валенберга у совјетском затвору. 
Крај живота човека који је током 1944. спасао десети-
не хиљада јеврејских живота понуђен је суду публике, 
као и питање да ли је Валенберг био само добар човек 
или је ипак имао неку корист од фалсификовања до-
кумената које је делио Јеврејима да би избегли смрт 
у логорима? Иза овог питања је много директније, и 
теже, питање сваком гледаоцу: да ли сте довољно ја-
ки за чист, ничим упрљан алтруизам? Помилујте или 
осудите Валенберга, и одговор ће вам се сам казати.

ИСТИНИТА СВАКОДНЕВИЦА ЈЕДНЕ ГЕНЕРАЦИЈЕ

Промоција романа Јелене Богавац Бетмен	над	
Звездаром	/	Робин	са	Крста (издавач PortaLibris) ну-
дила је и јединствену прилику да видимо прву епизо-
ду представе у настајању	Бетмен	и	Робин	Београд, која 
ће премијеру имати септембра у Рефлектор театру, а 
која је измамила искрени смех какав у последње вре-
ме позориште ретко нуди. Робин је, рецимо, провоци-
рао смех јер смо га препознали као добро знани лик 
дечка из града, ортака из средње. Није чудо што смо 
га тако доживели јер су улоге тумачили млади глумци 

Из перформанса Not the right leg, фото: С. Долашевић
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који су, као сарадници, помогли ауторки да разуме ге-
нерацију о којој пише. Тако су – каже она – доносио-
ци материјала од кога је кројила хаљину, ту хаљину и 
обукли. А каква је само та хаљина! За црвени тепих са 
доделе Оскара. Само не гламурозна и шљокичава, не-
го сасвим једноставна: четири момка, једна џедајска 
светлосна сабља, гитара, неколико микрофона и рачу-
нар. И, наравно, истина. Све, баш све што смо видели 
је истина свакодневице једне генерације. Поред фрке 
с пандурима, свакодневне ганже, проблема с кешом и 
плаћањем рачуна, живота и језика улице, Робин има 
нешто универзално са чим, без сумње, сви млади да-
нас могу да се поистовете. Као што он, заглављен у 
зарђалом бирократском систему који не познаје нити 
разуме, данима обија шалтере покушавајући да нађе 
здравствену књижицу, тако се и миленијалци и зуме-
ри крећемо у свету који не познајемо и не разумемо. 
Како преживети у свету с којим не комуницираш баш 
најбоље, наћи своје место, скапирати себе, снаћи се у 
хаосу лудог времена? Ко сам и шта сам, шта да радим, 
како да се понашам? По правилима нећемо, а и која 
су уопште правила? Ко ће га знати.

Чај	са	Кублајканом Саше Радоњића, у адаптацији 
Александра Милосављевића и извођењу Југослава Крај-
нова, закључио је мај у Зони. Текст представе настао 
је као интимна исповест аутора након преживљеног 
можданог удара. Своје искуство физичког преживља-
вања, а затим духовне борбе, писац је преточио у, како 
каже, џепну енциклопедију у форми монодраме. Ипак, 
Чај	са	Кублајканом је надрастао ауторову иницијалну 
намеру јер он није написао једноставно упустсво за 
преживљавање немањено болеснима. Напротив, пред-
става нуди својеврсну студију случаја уметника, једин-
ствену прилику да завиримо у његов дневник, или да 
лутамо по Пишчевом мозгу пратећи најдубље токове 
његових мисли. Да би преживео, Писац смишља приче 
и машта. Да би преживео, Писац живи у лимбу између 
стварности и имагинације (и понеке халуцинације). 
То показује и дихотомија између Писца на сцени (иг-

ра га Југослав Крајнов), живог, узбуђеног, страсног, и 
Пишчевог гласа који чујемо из off-а, хладно механич-
ког, сурово реалног, попут хладног туша отрежњујућег. 
Тако се фрагменти сећања, у којима се брише грани-
ца између реалности и измаштаног, склапају у приче, 
разигране, духовите, потресне… у приче у којима је 
саткана суштина бића уметника.

Актуелизована адаптација Еурипидових Жена	из	
Троје Небојше Брадића идеално се уклопила у архаи-
чан, иако умногоме прилагођен и осавремењен текст, 
те је он савршено јасан, и мада говори о славним хе-
ројима и ликовима из митологије, природно пристаје 
осавремењеним ликовима. Тројанке су обучене у са-
времене хаљине, шминка им је размазана, фризуре 
покварене, па изгледају као жене из високог друштва 
извучене са свечаног пријема након што су сазнале ло-
ше вести. Њима супротстављени грчки гласници, који 
им саопштавају судбину, обучени су у сива одела, с на-
очарима за сунце и мобилним телефонима; делују као 

Из представе Чај са Кублај-каном
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обезбеђење савремених политичара или бизнисмена 
за које обављају прљаве послове.

ТАРАНТИНО У ПОЗОРИШТУ

На трагу савремене крими приче била је наредна 
недеља када су студенти глуме Факултета савремених 
уметности у Београду на Битеф зони дипломирали из-
вођењем представе 4	боје	5	пиштоља у режији Јанка 
Цекића, настале по мотивима Тарантинових Уличних	
паса. Чувена гангстерска прича пребачена на позориш-
не даске направила је праву тарантиновску атмосферу 
у Битефу: опасни момци, пљачка, пиштољи, пуцњава, 
крв, а све то уз много хумора и плеса, у нелинеарном 
драматуршком склопу пуном флешбекова, скокова и 
прескакања. Занимљиво је да је Таранитно иницијал-
но писао Уличне	псе за позориште, те не чуди што је 
ова позоришна адаптација тако лепо легла на сце-
ну, задржавајући филмичност, али добијајући и нову 
димензију. Представа студената ФСУ била је духовита 

и младалачка, разиграна и забавна. Таман да поручи: 
распитајте се, потражите и гледајте сјајне студентске 
представе, открићете бисере, пронаћи ћете оно чега 
нема на великим сценама. Вреди труда!

Стари кажу како све потиче из породице, психо-
логија каже нешто слично, али компликованије. Пред-
става Народног позоришта Лесковац и Народног позо-
ришта Приштина	Ако	се	пробудиш	или	као	да	је	важно 
по тексту Исидоре Милосављевић а у режији Ненада 
Тодоровића, каже то исто, али на болнији начин. По-
родично насиље је проблем о коме се све више прича, 
али нажалост недовољно. Сагледавајући последице 
одрастања у нездравој атмосфери у којој можда не-
ма физичког колико психолошког насиља, представа 
освешћује и указује на потребу да се осврнемо на ову 
тему с много више пажње. Она је приказ удеса једне 
сасвим обичне, просечне четворочлане породице, на-
лик свакој из комшилука. Представа је подељена у два 
временска тока: с једне стране је садашњи тренутак 
када се породица окупља око болничког кревета сина 
који је након тешке несреће годинама у коми, док су 
с друге стране фрагментарне сцене из прошлости и 
кључни моменти живота чланова породице кроз које 
утврђујемо дијагнозу њихове несреће. Тресла су се по-
нека рамена у публици, а није ни чудо с обзиром да 
животно снажне реплике и ситуације нису оставиле 
простора за олакшање.

Зато смо наредног викенда удисали љубав уз Ки-
сеоник Ивана Вирипајева у режији Миље Мазарак (Ака-
демија уметности Нови Сад, Народно позориште Сом-
бор и Културни центар Панчево). Полазећи од рели-
гијских правила која говоре како треба живети, а кроз 
интензивну дискусију два лика – Александре (Софија 
Мијатовић) и Александра (Милош Лазаров) – свака од 
десет композиција продубљује и усложњава ову тему, 
проблематизујући правила која би требало да нам бу-
ду гарант доброг живота, а постављајући питање како 
у животу и пракси то заиста функционише. Врло оз-
биљна прича, приказана је на интимистички начин, 

Из представе Тело памти, фото: М. Лабудовић
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обојен љубављу двоје ликова, тако да је интензивна 
филозофска димензија комада добила пријемчив об-
лик који је резултирао стајаћим овацијама и нествар-
ном атмосфером у гледалишту. Томе је допринела и 
интерактивна форма представе и дистанца глумаца 
према ликовима у постдрамском кључу. Ипак, на пр-
вом месту била је игра глумачког пара. Толика лепо-
та игре, страст и љубав које су емитовали са сцене не 
осете се често у позоришту.

ШТА ТЕЛО ПАМТИ?

У фотофиниш Зоне ушли смо у сличном духу 
плесном представом Хлеб театра Тело	памти ауторке 
Сање Крсмановић Тасић. Емотивни невербално-вер-
бални дијалог између двадесетдвогодишње плесачице 
Јоване Михић и најстаријих полазника балетске шко-
ле Смиљане Мандукић (пројекција архивских снима-
ка РТС-а), својеврсна је ода плесу без кога живота не-
ма, јер, тврде актери, игра је живот. Дирљиво је било 
видети играче већ у дубокој старости како исијавају 
детињу усхићеност док говоре о игри. Радост, слобо-
да, страст, енергија и све остало што игра у животима 
ових људи значи очигледно пренели су се на публику 
у Битеф театру, а она је дугим аплаузом и стајаћим 
овацијама поздравила представу.

Ударна	вест Миње Богавац и Марка Грубића би-
ла је шлаг на торти шестонедељне потраге за савре-
меним (грађанима) херојима. После ове дуодраме о 
медијима у савременом друштву, њиховим утицајима 
на колектив и појединца, и дијагнозама као резултату 
тог утицаја, можемо закључити да смо (скоро) сви хе-
роји! Како? Па не баш лако. Јер преживети и сачува-
ти колико-толико онога што зовемо здрав разум јес-
те тажак и херојски чин у свету чију стварност креи-
рају медији на у најмању руку узнемирујући начин, 
што је и приказано у представи. Ударна	вест у себи не 
садржи ништа памфлетско, клишетизирано и површ-
но, него нуди студију савремених медија и анализира 
начине на који они пласирају информације, а резул-

тат је темељног шестомесечног истраживања у коме 
су као консултанти учествовали медијски стучњаци. 
Студија, међутим, не подразумева (обавезно) доса-
дан приступ. Напротив. Од прве сцене у којој глумци 
(Мина Николић и Ђорђе Живановић Гргур) приказују 
садржај ТВ канала (од вести, преко спотова, кувања, 
вежбања до ријалитија, јасно је да ће представа прово-
цирати смех. И тако до краја, мада се испоставило да 
публици није понуђена комедија него трагикомедија. 
То је јасно већ у другој сцени када глумци као спикери 
говоре о никада бољем и срећнијем свету, док се иза 
њих пројектују праве ударне вести о ратовима, глади, 
насиљу, аферама, пандемији… У расцепу између две 
слике стварно сти, у хаосу информација које се не-
престано сервирају настаје још један, можда и кључ-
ни проблем – више се не зна шта је истина? Живимо 
ли у свету истине или оном постистине? Самим тим 
што медији релативизују истину намеће се питање на 
основу чега заправо одређујемо своје понашање и на 
темељу којих критерјума доносимо одлуке? Речју, ка-
ко знамо шта је исправно, а шта не?

*  *  *

Током непуна два месеца трајања Битеф зоне мо-
гли смо да научимо лекције о херојству, чујемо много 
аплауза, видимо осмехе задовољства, добијемо поне-
ки одговор, али и да се суочимо с многим питањима. 
Важност оваквог догађаја – који и јесте и није фести-
вал – заправо је у сусретима. Институција и независне 
сцене, позоришта из унутрашњости и престоничких, 
аутора и публике.... Програм је био разноврстан али 
квалитетан, свако је ту могао наћи своју шољицу чаја, 
а Београђани су добили програме на поклон. Друго је 
питање колико га је ко искористио. У сваком случају, 
за летњу сцену Битеф театра нема зиме.
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У раздобљу неокласицизма, стратегија коју је, у 
погледу статуса носиоца deus	ex	machina, Шекспир 
инаугурисао у Мери	за	меру	постаје доминантна: 

божанства и натприродне фигуре нестају са позорни-
це, да би уступили место овоземаљској, друштвено кон-
ституисаној фигури – по правилу, феудалном владару 
као врховном заступнику политичке моћи. Најубедљи-
вије отелотворење поменуте промене статуса доноси 
Молијеров Тартиф	(Tartuffe	ou	l’Imposteur, 1664).	У за-
вршници комада, Оргона и његове ближње, доведене у 
безизлазну ситуацију обманама (насловног) лицемера 
и манипулатора, спашава од потпуне пропасти – гу-
битка имовине, исељења укућана и хапшења оца поро-
дице – неочекивано и посредно предочено саопштење 
самог краља. На тај начин се у развоју поступка ДЕМ 
уобличава потпуно нови тип носиоца: судијаспаситељ.

Поетичку подлогу оваквог поступка предста-
вља, понајпре, чињеница да је не само код Молијера 
него и у Корнејевим, па и у већини Расинових драма, 
појам “Бога” – такође на трагу шекспировског траги-
комичког проседеа – замењен “Небом”. Пошто је код 
неокласицистичких драматичара, за разлику од Шек-
спира, и Природа апстрахована, као искључиви извор 

“воље Неба”, то јест судбине, појављује се апсолутна	
световна	моћ	Краља. Две чињенице – то што краљева 
(посредно предочена) спасоносна пресуда не произи-
лази логички из тока заплета, као и то што се краљ 
нигде не појављује као активан лик – асоцирају на ар-
битрарност карактеристичну за Еурипидове “церемо-
нијалне исказе, формуле и отрцане фразе.”1) Међутим, 
основне тенденције и значења Молијерове поставке 
комада – тачније, иронијско уобличавање сатиричке 
тенденције – само добијају на убедљивости оваквим 
(раз)решењем.2) 

На значењском плану, о томе сведочи првен-
ствено појам “угледа”. Наиме, фантазија о стицању 
“угледа” јесте онај пресудни мамац који Оргона чини 
подложним Тартифовим манипулацијама. Аналогно 
томе, у Оргоновим очима, најзначајнији аспект осве-

1) Francis M. Dunn, “Closing Gestures”, у: Tragedy’s	End:	Closure	and	Inno-
vation	in	Euripidean	Drama, Oxford University Press, Oxford 1996, 32.

2) Без обзира на чињеницу да је један од поузданих разлога за реви-
зију завршнице комада био петогодишњи (1664–1669) притисак 
црквене цензуре, особито хајка париског догматског Compagnie 
du Saint Sacrement (Друштва Светог Причешћа).

Пише > Светислав Јованов

Споредна средства (9)

Одсуство и краљевство 
Deus ex machina у Молијеровом “Тартифу”
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те раскринканог богомољца – страшнији од губитка 
имовине и затворске казне – представља претња гу-
битком “угледа”. С друге стране, као што напомиње 
Лери Ф. Норман, у друштву где је углед “валута чију 
променљиву вредност одређују краљевски укази”, Краљ 
заузима “место скривеног Бога као врховног судије.”3) 
У том контексту, завршни краљевски указ, који доноси 
рехабилитацију Оргона и спас имовине његове породи-
це, али и осуду Тартифових сплетки, само је привид-
но арбитраран: унутар овако постављене “економије 
угледа”, и жртва (Оргон), и манипулатор (Тартиф) су, 
у крајњој линији, фигуре сличног статуса у игри моћи 
чији је главни протагонист и носилац Краљ. Уосталом, 
и формални, композициони аспект комада упућује на 
ову међузависност: (конкретно) одсуство Тартифа у пр-
ва два чина није ништа друго до метафора – тачније, 
префињени miseenabyme! – одсуства	Краља у готово 

3) Larry F. Norman, The	Public	Mirror:	Moliere	and	the	Social	Commerce	
of	Depiction, University of Chicago Press, Chicago 2010, 57.

читавој радњи комада (и у завршници он се оглашава 
само посредно).

Симптоматично је, такође, да се, у уводној сцени 
Првог чина, као једна од главних Тартифових особина 
наводи следеће: 

ДОРИНА: Тај критичар страсни мотри	све	од	реда.

ГОСПОЂА ПЕРНЕЛ: И увек кад мотри, он добро надгледа.4)

(курзиви С. Ј.)

Наведена карактеристика, међутим, тек је наго-
вештај, бледа сенка апсолутне	моћи	виђења која одли-
кује краља, а коју у завршном указу истиче Полицајац:

Под Краљем смо коме превара не гове;
до дна	срца	увек	продире	му	око
И све људске лажи увиђа дубоко.

(курзив: С. Ј.)

У најтешњој вези са способношћу све-виђења су 
и владарева објективност, као и смисао за равнотежу:

Велика му душа разборито брине
Да све ствари види с довољно оштрине;
У њој никад нема места за случајност,
Његов разум јасни не пада у крајност.

Краљева воља представља врхунски овоземаљски 
Закон, пошто је, осим свеприсутности и објективности, 
одликује и неупитна праведност: 

И љубав спрам добрих не ставља му браве
На срце, да не зна, шта злочинци праве.

Овакав контекст нужно намеће недоумицу: да 
ли је “свевидеће око” владара извор праведности, или 
је, пак, краљ по природи праведан, а моћ апсолутног 
виђења само један од атрибута те праведности? Недо-
умица није сколастичке природе, иако наредна (По-
лицајчева) констатација привидно говори у прилог 
друге тезе:

4) Сви цитати из Тартифа према: Молијер, Тартиф	&	Дон	Жуан, пре-
вео Сима Пандуровић; Рад, Београд 1960.

Тартиф, Хантингтон театар компани, Бостон 2017, фото: Т. Чарлс Ериксон
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Једном речју, Краљ се исувише гнуш’о,
Док је подлост ту и непоштење слуш’о;

Због чега је, онда, врхунски носилац овоземаљске 
моћи уопште и допустио одвијање Оргонове “голготе”, 
то јест, развој Тартифових махинација? Завршни сег-
мент Полицајчевог саопштења дефинитивно указује 
на разлоге оваквог устројства, тачније, на вишезначну 
природу интервенције “судије-спаситеља”:

А што ме је овај лупеж амо дов’о,
То је зато да би сви	могли	да	виде,
Докле неваљалство још може да иде.

(курзив: С. Ј.)

Краљевска правда се, дакле, може исказати као 
ефикасна и легитимна тек након приказивања	њених	
узастопних	порицања:	и Оргонови укућани – баш као и 
ми, гледаоци! – морамо најпре сагледати у чему се све 
састоји неправедност. Штавише, и сама правда функ-
ционише првенствено као ефекат у спектаклу самопо-
тврђивања краљевске Моћи. Опште устројство поме-
нутог спектакла најбоље разјашњава Луј Марен, када, 
говорећи о (имагинарном) краљевском “портрету”, 
напомиње како је поданик, као посматрач представе 
краља, не само “објекат Владаревог погледа” него га 
тај поглед и “установљује, подвргава себи и тиме пре-
ображава у политички субјект.”5) Логичну и очекивану 
кулминацију тог спектакла представља rex	ex	machina	
у облику расподељивања казни – за Тартифа и опро-
штаја/спасења – за Оргона: свакоме одговарајући део 
“угледа” – као аспекта Краљевог	имагинарног	тела/
портрета. У том контексту, чињеница да Тартифове 
(богомољачке) сплетке бивају кажњене, док владаре-
ва правда опрашта Оргону сарадњу са непријатељима 
режима (чување “папира” пријатеља-бунтовника који 
је емигрирао) посредно сигнализира да је наклоност 
краља-апсолутисте ипак на страни световних сталежа. 

5) Louis Marin, The	King’s	Body,	у:	Food	for	Thought, John Hopkins Uni-
versity Press, Baltimore 1997, 199.

Ако се, доводећи овај смер размишљања до краја, 
закључи, као што то чини Мари Апостолидес, да “апсо-
лутна моћ краља почива искључиво у његовој предста-
ви”6), онда се недодирљивост краљевске правде може 
најуверљивије акцентовати доследним истрајавањем 
на његовој (телесној) одсутности: Краљ није онај којег 
можемо сагледати/појмити, него онај чији поглед па-
да на нас. Најзад, одлуком да нам краљев спасоносни 
указ пренесе посредством безличне фигуре Полицајца, 
Молијер заокружује ироничну двосмисленост овог rex	
ex	machina: у систему апсолутне и скривене Моћи, и 
“гласник” пресуде и онај који је ишчекује подједнако 
су безначајни. Другим речима, појединац може соп-
ствену слободу и спасење само добити као поклон (од 
те исте Моћи), али их ни под каквим условима не мо-
же сам извојевати.

6) Marie Apostolidès, Le	roi	machine.	Spectacle	et	politique	au	temps	de	
Louis	XIV, Minuit, Paris 1981, 112.

Тартиф. Комедија, Театар на Таганки, Москва 2020, фото: Алиса Скаљскаја
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К ао ‘пројекат’ који је од самих зачетака ‘југосло-
венске идеје’ имао политичку и културну димен-
зију, Југославија, чак и када је покушавала, није 

успела да створи ‘југословенску уметност’. Подређе-
ни партикуларним (републичким) и локалним ‘све-
товима уметности’ уметници су се ретко упуштали у 
проблематизацију ‘југословенства’ и (одсуства) зајед-
ничког идентитета који би државу у којој су деловали 
требало да ‘држи на окупу’. У овом смислу деловање 
Љубише Ристића у оквиру властитог пројекта КПГТ 
(Казалиште Позориште Гледалишче Театар) може се 
посматрати као изузетак од тог ‘правила’. Осим што 
је један од ретких уметничких пројеката који је арти-
кулисао однос према ‘југословенству’ и ‘југословенс-
ком културном простору’, уградивши га у саме основе 
свог уметничког израза, КПГТ је и редак пример кон-
тинуалног уметничког деловања у југословенском и 
постјугословенском контексту који обухвата више од 
три деценије. У различитим ‘животним’ фазама КПГТ 
се налазио у различитим институционалним односи-
ма према ‘државном апарату’, али је у свакој од њих 

‘симптоматски’ манифестовао сложен однос између 
уметности и политике – у друштвеном контексту који 
се непрестано мења. КПГТ је на различите начине мо-
рао да се бори за ‘простор’ унутар југословенског ‘сис-
тема уметности’ у коме би било места за Ристићеве 
ауторске замисли и поетичке иновације. Ова ‘студија 
случаја’ фокусира се на борбу за физички простор у 
којој је Љубиша Ристић често бивао и добитник и гу-
битник. КПГТ је на југословенској позоришној сцени 
седамдесетих година инаугурисао јединствену меша-
вину институционалног и ‘алтернативног’1), дотираног 
и самофинансирајућег, грађанског и социјалистич-
ког, традиционалног и авангардног, елитног и масо-
вног… У представама КПГТ-а, у позоришним кућама 
и неконвенционалним амбијентима наступају прва-

1) То што се у Југославији у позоришним институцијама и слобод-
ним групама често – и истовремено – налазе исти људи и што се 
ова два модела преклапају кадровски, а често и естетички, Драган 
Кла ић назива ‘необичношћу наше ситуације’. Клаић, Драган (1989): 
“Бе лешке о систему”. У: Драган Клаић: Театар	разлике. Нови Сад: 
Стеријино позорје, стр. 73.

Пише > Ирена Шентевска

КПГТ или Позориште као 
‘ослобођена територија’
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ци репертоарских театара упоредо с неафирмисаним 
‘слободњацима’. Ристићев ‘нови барок’2) подразумева 
еклектичко поигравање с историјом позоришта, по-
литичком и друштвеном историјом – уз експеримен-
те с разнородним уметничким и медијским формама: 
опером, балетом, популарном музиком, телевизијом3), 
филмом4)… КПГТ се ‘неди скриминативно’ обраћа при-
падницима веома различитих друштвених групација у 
тадашњој СФРЈ: културни естаблишмент Југославије 
седео је на импровизованим седиштима Радничког све-
училишта “Моша Пијаде” у Загребу или Студентског 
културног центра у Београду (два ‘најуигранија’ КПГТ 
простора) раме уз раме с типичним представницима 
‘поткултура’. Унутар југословенске уметничке сцене, 

2) Према Ласлу Вегелу, позориште Љубише Ристића одликују: У об-
ли ковању сценског језика: синкретизам. У просуђивању живота: 
апо калиптичко виђење. У обликовању уметничке визије: утопијски 
импулси. У структурисању представе: тотално позориште. Уп. Ве-
гел, Ласло (2006): “Љубиша Ристић, у позоришту” (темат у ново-
садском часопису Сцена, Љубиша Ристић – Deleted from Memory?). 
Онлајн доступно на http://www.pozorje.org.rs/scena/scena406/3.
htm, последњи приступ 14. 11. 2011. 

 ј у г о Л и н к . п р е г л е д постјугословенских истраживања. // 
пролеће 2013. // год. 3 // бр. 1 // 

3) Ристићев рад у овом медију убраја се међу “пионирске покушаје 
наше ‘офарбане’ телевизије”. За Други програм Телевизије Бео-
град у боји адаптирао је 1971. Полицајце Славомира Мрожека (као 
прву ТВ драму снимљену у новом колор студију ТВБ), а за Први 
програм ТВ Београд осмислио је 1972. серију Комади	са	певањем. 
У току 1979. радио је на ТВ филмовима Горан (Иван Горан Кова-
чић у тумачењу Р. Шербеџије) и Баладе	Петрице	Керемпуха пре-
ма тексту Мирослава Крлеже, а у сарадњи са загребачким Кугла 
глумиштем, Душаном Јовановићем, Надом Кокотовић и екипом 
новоталасних музичара из Београда и Загреба (Душан Којић Која, 
Срђан Марковић Ђиле, Јуриј Новоселић Кузма и др.) режирао је 
1981. експериментални ТВ филм Кугла	глумиште у продукцији Те-
левизије Београд. Искуство у раду на телевизији помогло му је у 
адаптацији бројних представа КПГТ-а (Буба	у	уху, Миса	у	Амолу, 
Ричард	III, Дон	Жуан – између осталих) за емитовање на Телеви-
зији Београд, Љубљана, Загреб и Нови Сад. 

4) Играни филм Луда	кућа у режији Љубише Ристића и продукцији 
Ја дран филма (1979) приказан је у оквиру информативног про-
грама фестивала у Пули, али због начина на који је у њему пред-
стављено ратно доба у окупираном Загребу повучен је из редовне 
биоскопске дистрибуције у Југославији. 

КПГТ представља један од ретких покушаја да се “пакт 
између републичких бирократија и националних ин-
телигенција, склопљен током седамдесетих година, не 
само разобличи већ и доведе у питање”5), истичући у 
први план мултинационалност и мултикултуралност 
‘замишљене југословенске заједнице’. Захваљујући 
пажљиво вођеним медијским кампањама и изразитој 
мобилности трупе, веома посећене представе КПГТ-а 
(игране у просторима као што су школска дворишта, 
домови културе и спортске дворане) смишљено доводе 
у питање републичке (националне) ‘границе’ и баријере. 

ФАЗА 1: ‘ПАРТИЗАНСКО РАТОВАЊЕ’6)

Прибегавши ‘стратегији пролетерских бригада’7) у 
‘партизанском ратовању’ (како Љубиша Ристић назива 
сопствену борбу с југословенским културним естаблиш-
ментом за симболички и физички ‘маневарски’ простор 
за уметничко деловање) КПГТ успоставља јединствен 
модус операнди у културно-политичком систему у ко-
ме су професионалне независне позоришне трупе (за 
разлику од субвенционисаних аматерских и студент-
ских позоришта) биле тешко одрживе изван система 
финансирања уз помоћ СИЗ-ова8). Инаугурални период 
КПГТ-а представља рад на представи Ослобођење	Скопја 
(Osvoboditev	Skopja) према тексту љубљанског позориш-
ног редитеља Душана Јовановића и у режији Љубише 
Ристића. Радна заједница ‘Ослобођење Скопја’ – група 

5) Младеновић, Филип (1994): Алтернативно	позориште	у	Југосла-
вији:	КПГТ	–	студија	случаја. У: Култура (Београд) 93/94, стр. 84.

6) Ову метафору за свој уметнички ангажман Љубиша Ристић користи 
у филму Путујући	редитељ (р: Боро Драшковић) у продукцији ТВ 
Београд (1986). 

7) Уметничко деловање ‘далеко од огњишта и завичаја’ на јединстве-
ном југословенском културном простору, за групу уметника у коју 
спада и Љубиша Ристић постала је неминовност услед политичке 
атмосфере у земљи почетком седамдесетих година, повезаном с 
растом национализма и републичког етатизма, цензуром на раз-
личитим нивоима и идеолошким обрачунима с ванинституцио-
налном левицом. 

8) Самоуправне интересне заједнице. 
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уметника из целе Југославије (с Љубишом Ристићем, 

Надом Кокотовић9), Душаном Јовановићем10) и Раде-

9) Свестрана уметница Нада Кокотовић студирала је филмску и по-
зоришну режију, филозофију и балет. Као кореограф, усавршава-
ла се код брачног пара Сахаров на Музичкој академији Chigiana 
у Сијени. Била је чланица КАСП-а (Коморни ансамбл слободног 
плеса) и редовно учествовала на Музичком бијеналу у Загребу и 
плесном у Љубљани, где сарађује с познатим музичарима и реди-
тељима попут Келемена, Пара, Спајића, Виолића... Као балери-
на ХНК у Загребу добија стипендије Ирекс и Форд фондације за 
студијски боравак у Њујорку. Ангажована је као лични асистент 
Жоржа Баланшина у ансамблу New York City Ballet, режира у New 
York State Operi и на оф-оф Бродвеју. Први пут је сарађивала с 
Љубишом Ристићем 1977. године на 23. Сплитском љету, припре-
мајући представу Микеланђело	Буонароти према тексту Мирос-
лава Крлеже (у гледалишту Хрватског народног казалишта које 
је неколико година раније руинирано у пожару). Кључни догађај 
у њиховој сарадњи у овом периоду представља продукција Пучи-
нијеве Тоске (Словенско људско гледалишче, Цеље и Театар ИТД, 
Загреб, 1978) названа ‚кореодрамом‘, која је у оквиру 24. Сплит-
ског љета извођена на ‚Малом‘ и ‚Великом‘ Каштелету.

10) О сарадњи Душана Јовановића и Љубише Ристића 1976. на пред-
стави Igrajte	tumor	v	glavi	ali	onesnaženje	zraka (Словенско људско 
гледалишче, Цеље), ‘сценском дијалогу “измишљеног” новина-
ра Крижника, који је био очевидац жестоке побуне у позоришту’ 
(по мотивима стварног догађаја чији је главни протагониста сло-
веначки глумачки доајен Стане Север), видети: Клаић, Драган 
(1989): Утопија и терор у драмама Душана Јовановића. У: Драган 
Клаић: Театар	разлике. Нови Сад: Стеријино позорје, стр. 48–51. 
О извођењу представе у Новом Саду (где је награђена ванредном 
Стеријином наградом за режију као прва представа изведена у 

том Шербеџијом на челу) – окупила се 1977. године у 
Загребу око овог заједничког пројекта у продукцији (у 
то време ‘агилног и слободоумног’) Центра за култур-
ну дјелатност Социјалистичког савеза омладине Загре-
ба, премијерно изведеног у једном средњошколском 
дворишту11). Када јој је локална урбанистичка управа 

неконвенционалном позоришном простору), видети: Драшковић, 
Боро (2006): Редитељ пред својим писцем (темат у новосадском 
часопису Сцена Љубиша Ристић – Deleted from Memory?). Онлајн 
доступно на http://www.pozorje.org.rs/scena/scena406/14.htm, по-
следњи приступ 10. 11. 2011. На 10. Битефу представа се играла 
у Народном позоришту и Народном музеју, ‘изашавши на улицу’ 
која повезује две институције. Сценски простор с ‘барокним мо-
тивима’ (који обухвата и оперске ложе на позорници) обликовао 
је Миодраг Табачки.

11) Прво позориште у коме је Љубиша Ристић добио прилику за ради-
калнији експеримент са сценским простором било је љубљанско 
експериментално Гледалишче Пекарна. У простору који је раније 
био пекара и механичарска радионица режирао је 1974. предста-
ву Тако	тако, где се призори из текстова Обожавање	курве и Ки-
лијан Мирка Ковача, Концерт	по	жељи Франца Ксавијера Креца и 
партија карата тројице ‘натуршчика’ симултано одвијају на сцени 
пред публиком (у четири ‘кутије шибица’ које је конструисао Туго 
Шушник). Играна на различитим дијалектима словеначког језика, 
ова представа била је и искорак из конвенције играња на књижев-
ном језику. На позив Мире Траиловић 1975. Ристић је наставио да 
ради на Крецовим комадима у Атељеу 212 примењујући сличан 
редитељски поступак. Године 1976. упоредо је поставио на сцену 
Концерт	по	жељи (представу без речи у којој игра Горица Поповић) 
и Мушке	ствари (у којима играју Гордана Марић и Петар Божовић).
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ускратила дозволу да шатор с топлим ваздухом12) на-
бављен у Источној Немачкој постави у Новом Загребу, 
трупа је Ослобођење	Скопја одиграла у два дворишта 
Горњег града у Хабделићевој (Лапидариј).13) ‘Неконвен-
ционална’ обрада тематике из народноослободилачке 
борбе (која је наишла на бројне отпоре и оспоравања 
политичког и културног естаблишмента, од Скопља 
до Љубљане) учинила је ову представу позоришним 
догађајем сезоне14).

На 25. Сплитском љету 1979. КПГТ је извео проје-
кат 1918.	Мирославу	Крлежи (копродукција с ХНК у 
Сплиту) који је имао ‘праизведбу’ на сплитском Каште-
лету15). (Крлежин запис из 1942. године “Пијана новем-
барска ноћ 1918” је и својеврсно позоришно преиспи-
тивање југословенске идеје.) Поред ангажмана у ‘ва-
нинституционалном’ КПГТ-у Љубиша Ристић и Нада 
Кокотовић настављају сарадњу са водећим позоришним 

12) “зрачна хала чији је покров направљен од специјалне пластифици-
ране тканине способне да поднесе највеће притиске, а није запаљи-
ва...”. У: Пешорда, М. (1977): “Казалиште окренуто будућности”. У: 
Ослобођење (Сарајево), 29. 10. 1977. Такође: Павловски, Б. (1977): 
Писмо од Загреб: ‘Ослободување на Скопје’ во новиот ‘Театар под 
шатори’. У: Нова	Македонија (Скопје), 9. 11. 1977.

13) Представа је на 12. Битефу (1978) играна у дворишту (на паркин-
гу) Атељеа 212 и у једној ‘скровитој авлији’ иза суседне зграде. Из-
вођење је обележио и аутентични станар – ‘чича у пиџами’ који се 
на својој тераси појавио тик иза Радета Шербеџије. На Југословен-
ским позоришним играма у Новом Саду (где је освојила пет Сте-
ријиних награда), представа је у мају 1979. играна у двориштима 
старих зграда између Дунавске и Змај-Јовине улице.

14) За успех представе делимично су заслужни и аутори музике, рок/
џез састав “Леб и сол” из Скопља.

15) Као главне утицаје на свој редитељски опус из домена амбијен-
талног позоришта, Љубиша Ристић наводи представе “у дијалогу с 
простором” које је Георгиј Паро према Крлежиним делима режи-
рао на Дубровачким љетним играма. Аретеј (1972) је извођен на 
зидинама старог града Дубровника, а Кристофора	Колумба (1973) 
Фестивалски драмски ансамбл извео је на реплици брода ‘Санта 
Мариjа’ који је пловио из старе градске луке око острва Локрум. 
Као посебно подстицајне представе које је као млад редитељ гле-
дао на Битефу, Ристић издваја Бесног	Орланда (1969) у режији Луке 
Ронконија и 1789.	(1974) Аријане Мнушкин и њене трупе Théâtre 
du Soleil. Ристић је, међутим, и конвенционалне позоришне објек-
те често третирао као ‘амбијент’.

кућама у Југославији. У Хрватској, то су првенствено 
ХНК у Загребу, где реализују представе према тексто-
вима Слободана Шнајдера Камов,	смртопис (1978)16) 
и Сан Марина Држића (1980) и ХНК у Сплиту где по-
стављају Хамлета (Раде Шербеџија) (1980) и Лизистра-
ту (1983). Године 1980. у ‘подруму’ (Сподња дворана) 
Словенског младинског гледалишча17) у Љубљани наста-
ла је једна од ‘канонских’ представа Љубише Ристића, 
Миса	у	Амолу, слободна интерпретација литерарног 
предлошка Данила Киша – новеле “Гробница за Бориса 
Давидовича” (1976) која је узбуркала југословенску јав-
ност Кишовим књижевним третманом Стаљинове епо-
хе. За позоришне кругове овај пројекат представљао је 
дуго припреман раскид с југословенском позоришном 
праксом и естетиком која обележава послератни пери-
од, стекавши амблематски статус18). Миса	у	Амолу је 
1981. проглашена за најбољу представу 15. Битефа, као 
прва југословенска продукција којој је указано такво  

16) На Стеријином позорју у Новом Саду ова представа је 1979. годи-
не изведена на градилишту (бетонској конструкцији) новог објек-
та Српског народног позоришта. Избор локације условила је исто-
ријска околност да је први драмски ансамбл у Загребу, Домородно 
театрално друштво (претеча Хрватског народног казалишта) на 
позив Илирске читаонице (Матица илирска, а потом Матица хр-
ватска) настало од позоришне дружине Летеће дилетантско позо-
риште из Новог Сада. Почетком деловања ХНК у Загребу сматра 
се прва представа Домородног театралног друштва Јуран	и	Софија	
или	Турци	код	Сиска Ивана Кукуљевића Сакцинског изведена на 
позорници старог позоришта на Марковом тргу 10. јуна 1840. на 
штокавском наречју.

17) Љубиша Ристић је у истом простору (рефекториј недовршеног 
Академског колегија архитекте Јожета Плечника) непосредно пре 
Мисе	у	Амолу поставио Есхилове Персијанце.

18) “Словеначком позоришном простору седамдесетих година Љубиша 
Ристић дао је вероватно најдалекосежнији допринос игри погледа и 
речи те вилсоновској сцени-пејзажу – истовремено и нове тактике 
политичности, значајне за развој савремених сценских уметности 
следеће две деценије”. У: Топоришич, Томаж (2009): Тактике по-
литичког и политизованог позоришта друге половине XX столећа. 
У Сцена (Нови Сад) 1–2, стр. 254 (превод са словеначког: Алексан-
дра Коларић). Сарадњу са Словенским младинским гледалишчем 
Љубиша Ристић и Нада Кокотовић наставили су представама Ро-
мео	и	Јулија (1983), Левитан Витомила Зупана и Resničnost Лојзета 
Ковачича (1985).
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признање.19) Обраде традиционалних македонских пе-
сама “Абер дојде Донке”, “Море сокол пие” и “Јовано 
Јованке”, настале за потребе КПГТ-а, обележиле су 
почетак и даљи развој музичке каријере Влатка Сте-
фановског и његових сарадника. У пролеће 1978. на 
опатијском фестивалу композиција “Абер дојде Донке” 
донела им је награду за “најбољи умјетнички дојам и 
најуспјешнију примјену фолклорног израза”. 

‘Brand name’ КПГТ улази у употребу крајем 1981. 
на плакату Бориса Бућана за представу Карамазови 
према тексту Душана Јовановића с ‘голооточком’ те-
матиком. Као својеврсни наставак Ослобођења	Скопја, 
Карамазови настављају тамо где се прекинула радња 
претходне драме, али задржан је и начин организо-
вања уметничке продукције, путем радне заједнице у 
којој се, договором свих учесника, рад улаже бесплат-
но. У јануару 1981. (за ту прилику названа) The Zagreb 
Theatre Company на отварању међународног позориш-
ног фестивала у Сиднеју изводи Ослобођење	Скопја на 
терену некадашњег колонијалног затвора Darlinghurst 
(East Sydney Technical College), у фебруару гостује у 
Мелбурну20) и Перту21), у Сиднеју снима 90-минутну 
ТВ верзију представе за Channel 0/2822) и осваја значај-

19) Љубиша Ристић добио је и награду листа Политика, а представа је 
касније успешно гостовала у Француској (Театар нација у Нансију 
’83), Великој Британији (ЛИФТ ’85 у Лондону) и у другим европ-
ским земљама. Љубиша Ристић и његови сарадници наставиће да 
се баве књижевним опусом Данила Киша, најинтензивније 1991. 
у оквиру продукције Yufesta посвећеног Кишу, када његова дела 
у Суботици режирају Ристић, Нада Кокотовић, Харис Пашовић и 
Сашо Миленковски. 

20) У Мелбурну, представа се изводи у кампусу Линколн института, у 
некадашњем самостанском комплексу Convent of the Good Shepherd 
у четврти Аботсфорд. 

21) У Перту се представа изводила у два дворишта иза географског 
одсека University of Western Australia. Организатори фестивала 
саветовали су даме у публици да не облаче свечане тоалете и да 
носе са собом јастучиће или простирке за седење. 

22) Редитељ Бил Фицволтер (Bill Fitzwalter) за снимање није користио 
простор у коме се представа заиста изводила, већ 36 одабраних 
локација унутар некадашњег колонијалног затвора. 

не награде23). Након успеха у Аустралији24) уследио је 
позив на међународни позоришни фестивал у Денверу 
– једини интернационални фестивал који је те годи-
не одржан у САД25). Ослобођење	Скопја изводи се међу 
кућама из XIX века у парку универзитетског кампуса 
Auraria Ninth Street Historic Park26), док се у малом 
студијском театру Центра за извођачке уметности из-
воде Карамазови. Љубиша Ристић доноси одлуку да ово 
гостовање претвори у америчку турнеју која обухва-
та и (касније нереализовано) гостовање у Мексику27). 
“Замислите позоришну трупу у којој се налазе Роберт 
ДеНиро, Ал Паћино, Дастин Хофман, Мерил Стрип и 
Елен Берстин”, преноси америчка штампа речи који-
ма је ‘књижевни менаџер’ трупе Драган Клаић укази-
вао на уметнички статус који глумачки ан самбл има 
у својој земљи. Не изузима се из вида и да је у питању 

23) За улогу Георгија Раде Шербеџија освојио је награду Sammy (Best 
Actor in a Single TV Performance) као први инострани глумац ко-
ме је додељена годишња награда аустралијске филмске и ТВ ин-
дустрије. “Sammy The Seal in Yugoslavia! Unheard of but true…”, 
писао је сиднејски Сандеј	Телеграф 23. августа 1981.

24) Успех ове турнеје донео је Љубиши Ристићу и ангажман на фес-
тивалу Adelaide Festival of Arts. Представа 1984 А.Д. која говори 
о Аустралији 1948. (играна у позоришту Arts Theatre и дворишту 
колеџа St. Aloysius у Аделајду) наишла је на велико интересовање 
аустралијске штампе, али и оштре протесте њеног конзервативног 
‘крила’.

25) Критичар Лос	Анђелес	Тајмса најављивао је фестивал као својеврс-
ни позоришни куриозитет: “What comes from 13 countries, lasts 25 
days and performs 114 times? The Denver Center for the Performing 
Arts first World Theater Festival”.

26) “Вероватно никада више нећу моћи да прошетам кампусом Аура-
риа, а да се не осврнем преко рамена: можда за мном иду злослутни 
бугарски агенти у широким мантилима и с немачким овчаром на 
узици”, писала је новинарка из Денвера о утиску који је на њу ос-
тавило Ослобођење	Скопја. Уп. Clurman, Irene (1982): Environmental 
theatre is multimedia marvel. U: Rocky Mountain News (Denver), 23. 
7. 1982.

27) Ову двоипомесечну турнеју која је обухватила пет америчких гра-
дова и у којој су учествовали (између осталих) чланови групе “Леб 
и сол”, Бранимир Џони Штулић (краткотрајно) и Миран Мохар из 
групе Ирвин, у путописној форми описује Драган Клаић у тексту: 
“Ослобођење	Скопја, 1977–1987, Мемоари”. У: Драган Клаић: Теа-
тар	разлике. Нови Сад: Стеријино позорје, стр. 109–148.
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“најцењенија независна позоришна трупа у земљи у 
којој је позориште готово у потпуности субвенциони-
сано од државе”. Најнеизвеснији део турнеје била су 
извођења у Чикагу – најпре на травњаку испред цркве 
St. Michael (Old Town) и у дворишту крај рушевина 
некадашње црквене школе, а затим на паркингу не-
кадашњег погребног завода (јер је трупа наишла на 
непредвиђене тешкоће)28). У Вашингтону, Ослобођење	
Скопја играло се уз историјску грађевину Apex (633 
Pennsylvania Avenue), у непосредној близини Нацио-
налног архива и J. Edgar Hoover Building (седиште 
ФБИ). Гостовање је, захваљујући директору за односе 
с јавношћу локалне управе, обухватило и туристички 
градић Вајлдвуд у околини Атлантик Ситија. Представа 
се овај пут играла уз спортске терене крај шеталишта 
уз океан (Boardwalk), у најпрометнијој туристичкој 
зони града. Захваљујући везама оствареним у Чикагу 
и подршци локалних власти, трупа је у овом градићу 
дочекана са срдачном добродошлицом, уз интонирање 
химни и подизање америчке и југословенске заставе.29) 
Представи су присуствовали југословенски амбасадор 
у САД Будимир Лончар и гувернер савезне државе Њу 
Џерзи. У кампусу универзитета UCLA у Лос Анђелесу 
Ослобођење	Скопја игра се у парку скулптура Franklin 
D. Murphy Sculpture Garden (где су гледаоци седели 
на земљи) с погледом на Школу за менаџмент. Дру-
ги део представе игра се у уском простору за утовар и 
истовар декора, испред радионица Позоришно-филм-
ског одсека (Macgowan Hall). Због временских непри-
лика Карамазови се играју у позоришној сали која је 
припадала Позоришном одсеку. Турнеја је завршена 
наступом у Њујорку – у парку поред неоготске кате-
драле St. John the Divine на Менхетну, док су Кара-

28) Због банкрота партнерске трупе Free Street Theatre КПГТ је остао 
без простора за игру, рекламе и покривених трошкова боравка у 
Чикагу. 

29) “У свом бављењу историјом позоришта нисам нашао пример да је 
једна глумачка трупа било где дочекана с таквом помпом, пого-
тово не у Америци”, коментарише Драган Клаић. Ibid., стр. 137. 

мазови извођени у анексу позоришта Ла Мама на 4. 
улици (Ист Вилиџ). Ова турнеја симболички је окон-
чана вешћу да су Душан Јовановић, Љубиша Ристић и 
Zagreb Theatre Company освојили награду Obie30) коју 
додељује чувени њујоршки недељник The	Village	Voice.

Представу Војна	тајна (ХНК Сплит, 1983) у режији 
Љубише Ристића, још једно алегоријско преиспитивање 
југословенске идеје, с претходним пројектима КПГТ-а 
повезују писац Душан Јовановић и неконвенционално 
организован сценски простор у чијем се средишту на-
лази необична грађевина војног ‘зоолошког институ-
та’ од неколико спратова. Представа се припремала и 
играла у поморској бази Југословенске ратне морна-
рице (Ратна лука Лора), под будним надзором војних 
власти. Током 1984. године чланови КПГТ-а покуша-
вају да региструју простор уз Кнез Михаилову улицу у 
Београду, двориште у коме су те године организовали 
‘Годо фест’. Међутим, “ништа од тога није било. КПГТ 
је био добар договорној култури док је деловао без свог 
‘земљишног’ парчета Југославије. Оног часа када се ја-
вила могућност да се региструје као трајна позориш-
на заједница са местом за игру, телефоном, струјом и 
водом, ствар је проглашена опасном…”31) Упоредо с 
позориштем ‘Нова осећајност’ у Бајлонијевој пивари 
у Скадарлији и уз гостовања Словенског младинског 
гледалишча Љубљана, овде се играју Чекајући	Годоа, 
Годо Наде Кокотовић, Дериште Дубравке Кнежевић, 
Љубинко	и	Десанка Аце Поповића... У склопу припре-
ма Београда за Олимпијске игре које се никада нису 
одржале, на локацији магазе у Кнез Михаиловој ули-
ци, предвиђа се информациони центар Туристичког 
савеза Београда, па КПГТ добија налог да напусти овај 
простор. Будући да и ‘Пивара’ у Скадарлији у одсуству 
Борке Павићевић остаје ‘без струје’, КПГТ-у прео стаје 
само Студентски културни центар, али не задуго...

30) “[F]or outstanding achievement in the off-Broadway and off-off-
Broadway Theatre”, како стоји у образложењу награде. 

31) Јевремовић, Зорица (1994): “Позоришне (политичке) фабрике со-
цијалистичке Југославије”. У: Култура (Београд) 93/94, стр. 123.
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Следећу фазу у раду КПГТ-а обележила су два 
амбициозна пројекта реализована у Сава центру – Тај-
на	Црне	руке (1983/84) и Кармина	Бурана (1984/85)32). 
У подели ‘мјузикла’ Пурише Ђорђевића и Љубише 
Ристића Тајна	црне	руке нашли су се (између осталих) 
примабалерина Иванка Лукатели, Љуба Тадић (као Ни-
кола Пашић), Радко Полич (као Александар Обрено-
вић, Александар Карађорђевић и Франц Фердинанд), 
Инге Аппелт (као надвојвоткиња Софија), Бранислав 
Лечић (као Драгутин Димитријевић Апис), Тања Бош-
ковић (као Драга Машин), Мирјана Карановић (као Не-
дељко Чабриновић и др.), Соња Кнежевић (као Гаври-
ло Принцип и др.), Дубравка Живковић (као Ајфелова 
кула и др.), Светозар Цветковић, Рада Ђуричин, Дара 
Џокић... ‘Оперу мунди’ Кармина	Бурана с три стотине 
извођача извели су Академско културно уметничко 
друштво Београдског универзитета “Бранко Крсма-
новић”33), глумачки ансамбл Словенског младинског 
гледалишча и КПГТ. (У представи је коришћен аудио 
снимак Академског хора “Бранко Крсмановић” и Бео-
градске филхармоније.) Након што су (не без тешкоћа 
и карактеристичних институционалних опструкција) 
реализовали ове спектакле у репрезентативном бео-
градском конгресном центру, Љубиша Ристић и Нада 
Кокотовић добијају понуду да заједно с групом глума-
ца коју предводи Ричард Драјфус четири године раде 

32) Обе представе имале су премијеру 31. децембра (замишљене су и 
као необичан дочек Нове године). Тајна	Црне	руке играла се током 
прве недеље 1984, а Кармина	Бурана током прве две недеље 1985. 
КПГТ је изводио две представе на дан.

33) Крајем шездесетих и почетком седамдесетих година, поред ак-
тивности у политици, позоришту и студентској штампи (као уред-
ник у Студенту и Видицима), Љубиша Ристић је био глумац и 
управник Академског позоришта “Бранко Крсмановић”, акти-
вног и успешног на европским фестивалима студентског позо-
ришта (Нанси, Ерланген, Вроцлав, Загреб, Истанбул…). Глумачку 
каријеру започео је као дечак у драмској радио групи Бате Ми-
ладиновића, у филмовима Крвава	кошуља (р: Жорж Скригин) и 
Потражи	Ванду	Кос	(р: Жика Митровић) и мјузиклу Плачи,	воље-
на	земљо у режији Соје Јовановић (Београдско драмско позо- 
риште). 

на претварању четврти Венис у уметничко средиште 
пацифичке обале Лос Анђелеса. Ипак се одлучују да 
наставе рад у Југославији: Љубиша Ристић је 1985. име-
нован за директора Народног позоришта / Népszínház 
у Суботици, упркос томе што је “одлука да се драмски 
ансамбл на мађарском и српскохрватском споје у је-
дан заједнички ансамбл оспоравана у неким круго-
вима као ударац у средишњу тачку културе мађарске 
народности у Војводини...”34) 

ФАЗА 2: ДУГИ МАРШ КРОЗ ИНСТИТУЦИЈЕ

‘Дуги марш кроз институције’ Љубише Ристића, 
према Драгану Клаићу, почео је 1971. у Југословенском 
драмском позоришту дипломском представом Буба	у	
уху – водвиљом Жоржа Фејдоа. Овај испрва неочеки-
ван репертоарски потез управе ЈДП-а (према жељи 
преминулог Бојана Ступице) поставио је бизаран ре-
корд као најдуговечнија и највише извођена представа 
у историји српског позоришта (и даље на репертоару), 
с обзиром да је то уједно и једина реализована режија 
Љубише Ристића у овом позоришту. Дипломирао је на 
њеном 104. извођењу.35) Ристићев ‚Дуги марш‘ наставља 
се комедијом То	што	се	њима	десило	нема	никакве	везе	с	
бејзболом Рона Кларка и Сема Бобрика (Савремено по-
зориште, Сцена на Теразијама, 1972) и трагикомедијом 
о гастарбајтерима Алекс	из	Кутлова Торија Јанковића 
(Театар “Јоаким Вујић” Крагујевац, 1973)36)... Ристић је 
средином седамдесетих година режирао неколико зна-
чајних представа у суботичком Народном позоришту 
(1974. водвиљ Силом	муж Жоржа Фејдоа и Сумњиво	лице  

34) Клаић, Драган (1989): “Суботичка анамнеза”. У: Драган Клаић: Те-
атар	разлике. Нови Сад: Стеријино позорје, стр. 95

35) Јубиларно 250. извођење Бубе	у	уху обележено је у оквиру “Зим-
ских чаролија” Београдског сајма, 15. фебруара 1975. уз нову сце-
нографију (Владислава Лалицког) и костиме (Вање Вукић).

36) Док су овај комад Крагујевчани “одушевљено прихватили”, фести-
валски одбор Дана комедије у Светозареву “званично је саопштио 
да се ограђује од представе Театра ‘Јоаким Вујић’ из Крагујевца 
(без објашњења)”.
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Бранислава Нушића37), а 1975. Брехтову Мајку	Хра-
брост38)).

У вишенационалну и мултикултуралну Суботи-
цу позвали су га 1985. градски челници предвођени 
градоначелником Ђерђом Сорадом. За своје планове 
с Народним позориштем Ристић је имао експлицитну 
политичку подршку. Тада је изјавио да је разлог његовог 
крајњег оптимизма то што није усамљено острво унутар 
превирања која су свуда наоколо и што је читав један 
град одлучио да увежбава ‘промену’ (примену новог 
културног модела), определивши се за материјалну и 
духовну обнову. Ристић је био уверен да ће на примеру 
позоришта доказати да је заједнички живот у мулти-
етничкој заједници могућ, да је ‘јединствени југосло-
венски позоришни простор’ одржив – да је, у крајњој 
инстанци, могућа заједничка (југословенска) држава. 
У Суботици га је дочекао ‘уморан, истрошен, дерутан 
театар’, подељен на ‘етничке енклаве’. Затекао је ситу-
ацију у којој чланови мађарске и српскохрватске дра-
ме уопште не комуницирају. Таква ситуација није дуго 
трајала, јер су након интензивних заједничких проба 

37) Сумњиво лице сматра се ‘програмском представом’ и својевр сним 
ауторским манифестом Љубише Ристића због начина на који је 
користио фрагментарну драматургију и језике југословенских ‘на-
рода и народности’. (У Ристићевој поставци Жика говори као Буње-
вац, Алекса Жунић као Далматинац, Милисав као Босанац, Јоца 
као Црногорац итд.) Представа је награђена Златним ловоровим 
вијенцем сарајевског МЕСС-а, а извештач Политике	из Сарајева 
истиче да сценографија Миодрага Табачког “подсећа на простор 
у коме је играо познати Ливинг театар”. Део критике ипак није 
имао разумевања за Ристићеве формалне иновације, прогласивши 
представу за “доказ могућности стваралачког скрнављења писца”. 
У: (Кујунџић, Миодраг (1974): “Наполеон из кокошињца”. У: Днев-
ник (Нови Сад), 1. 12. 1974).

38) Ристићева ‘опера’ с Мориконеовом музиком из шпагети вестерна 
Серђа Леонеа била је упечатљива и по сценографији коју описује 
Слободан Селенић: “Редитељ Ристић и сценограф Пал Петрик, 
немајући ротациону позорницу, срећно су се досетили и сјајно 
направили један фантастични покретни објекат који помоћу ог-
ромног точка кружи позорницом и спретно служи остваривању 
свих амбициозних сценских замисли”. Уп. Селенић, Слободан 
(1976): “Сентиментални Брехт”. У: Политика	експрес (Београд), 8. 3.  
1976. 

уследиле представе у којима је ангажован целокупни 
(уметнички и технички) позоришни персонал.

Прелазак КПГТ-а у институционално окриље су-
ботичког позоришта програмски најављује представа 
Мадач	–	коментари, према драмском епу Човекова	
трагедија (Az	ember	trágediaja, 1861) мађарског писца 
Имреа Мадача, премијерно изведена у октобру 1985. 
Драматурзи ове комплексне и еклектичне представе 
били су Драган Клаић и Ласло Вегел. Љубиша Ристић 
и Нада Кокотовић режирали су је упоредо с Желими-
ром Жилником (сцене на градском тргу) и Драганом 

Из представе Миса у а-молу, (архива kpgtyu.com)



> 102

Живадиновим (призори у градској кући39)). У предста-
ви наступају, уз 53 извођача, и Камерни женски хор 
Музичке омладине Суботице, Хор пензионера, оркес-
тар Народног позоришта / Nepszίnház, чланови КУД-а 
“Младост” и ученици средњих школа “Боса Миличевић”, 
“Светозар Марковић” и Машинско-електротехничког 
школског центра.40) Посебан печат извођењу дао је ам-
бијент старе суботичке синагоге41) у којој су касније из-
вођене и представе Der	Nichtraucher, Шиптар, Пуков-
ник, Bloody	Mary... Народно позориште / Nepszίnház 
постаје продукциони пункт за домаће и стране групе, 
иницијативе, сложене копродукције и мултилатералне 
турнеје какве тада једва да постоје у Европи, још увек 
хладноратовски подељеној. КПГТ је пионир међународ-
них позоришних мрежа и конзорцијума, какви ће се у 
Европи развијати тек током деведесетих година, али и 
пионир примене компјутера у позоришном маркетин-
гу и планирању42). Захваљујући познатим графичким  
дизајнерима43) Матјажу Випотнику из Љубљане и Бо-

39) “[...] једном од оних чудесних здања панонске сецесије, које својим 
торњем, куполама и луковима, украшеним сликовитим керамич-
ким рељефима, сличи на велику торту [...]”. У: Кесић, Весна (2006): 
“Суботичке живе слике” (темат у новосадском часопису Сцена Љу-
биша Ристић – Deleted from Memory?). Онлај доступно на http://
www.pozorje.org.rs/scena/scena406/23.htm, последњи приступ 18. 
7. 2010.

40) Форетић, Далибор (2006): “То Бачка није видјела” (Данас, За-
греб, 22. 10. 1985) (темат у новосадском часопису Сцена Љубиша 
Ристић – Deleted from Memory?). Онлајн доступно на http://www.
pozorje.org.rs/scena/scena406/21.htm, последњи приступ 18. 7.  
2010. 

41) Синагога је саграђена 1902. али је временом напуштена. 
Јеврејска општина поклонила ју је 1979. Скупштини општи-
не Суботица за коришћење у културне сврхе. Град је поклон 
примио, али га није користио. Простор синагоге активиран је 
тек представом Мадач	–	коментари, не без отпора ‘локалне  
заједнице’.

42) Прототип КПГТ-ових иновација на овом пољу био је компјутерски 
систем за продају улазница у Центру Сава за представу Тајна	Цр-
не	руке. Могућности компјутерске графике утицале су и на изглед 
улазница и ‘тотал дизајн’ представа. 

43) КПГТ је у различитим ‘фазама’ и на различитим пројектима са-
рађивао и са Мирком Илићем из Загреба, групом Трио из Сараје-

рису Бућану из Загреба, КПГТ остварује значајне ‘по-
маке’ и у ликовним решењима основних позоришних 
докумената, плаката, афиша, улазница и другог про-
мотивног материјала и пратећих публикација. “Ристић 
је био градитељ друштвеног контекста, градитељ града, 
градитељ будућности. Својим произвођењем предста-
ва узбуркавао је, активирао околину у којој је стварао. 
Град би, његовим доласком, оживео, као да су у њему 
открили злато, или да су почели да граде Јужну пругу. 

ва, групом Ирвин из Љубљане и Љиљаном Илић из Суботице. 

“ТВ Новости” (1985), Душан Петричић: Љубиша Ристић
 (архива kpgtyu.com)
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Сви су заједно летели: око њега би изненада била це-
ла гомила људи који пре нису били ни приметни, док 
их је он одмах распоредио, дао им задужења и упре-
гао их да раде. Својом харизмом у позориште је при-
вукао најнадареније младе људе и отварао им позори-
шне очи. Поред њега су, између осталих, сазревали Ја-
нез Пипан, Драган Живадинов, Вито Тауфер и Томаж 
Пандур, а нешто касније и Харис Пашовић. Где год би 
стигао, Ристић је широм отварао врата своје мајстор-
ске радионице”.44)

Народно позориште / Népszínház, под уметнич-
ком ‘окупацијом’ КПГТ-а систематски истражује ам-
бијентални потенцијал града Суботице за позори шна 
извођења у оквиру YU-феста. У прве две сезоне, Шек-
спир фест (1986)45) и Молијер фест (1987) фокусирају 
се на ревитализацију Палића, “некадашњег угодног 
аустро угарског летовалишта”, које је после рата “колек-
тивизовано, синдикализовано и, напокон, упропашће-
но”46). На “заборављеној и затарабљеној позорници из 
педесетих година” игра се Хамлет, на женском купа-
лишту Отело, на Великој тераси Јулије	Цезар, на јед-
ном од шеталишта палићког парка Ричард	Трећи47), а 
тениско игралиште постало је салон младе Селимене 
из Молијеровог Мизантропа. Гледаоци су морали да 
се потруде да стигну још даље – до Лудошког језера, 
где су на обали и из чамаца могли да посматрају Дон	

44) Јовановић, Душан (2006): “Доручак код Тифанија” (темат у ново-
садском часопису Сцена	Љубиша Ристић – Deleted from Memory?). 
Онлај доступно на http://www.pozorje.org.rs/scena/scena406/8.htm, 
последњи приступ 18. 7. 2010.

45) На Шекспир фесту изведене су репрезентативне Шекспирове тра-
гедије: Хамлет, Отело, Макбет, Тит	Андроник, Јулије	Цезар и Ри-
чард	Трећи и једно Борхесово бављење Шекспиром (Everything	and	
Nothing), уз редитеље као што су (‘поред двоје домаћих’) Душан 
Јовановић, Јанез Пипан, Златко Свибен, Вито Тауфер и Каћа Че-
лан. Фестивал су ‘обогатила’ дела Владимира Величковића, Душа-
на Оташевића и Оље Ивањицки, као и звуци виолине Јована Ко-
лунџије.

46) Клаић, Суботичка	анамнеза, стр. 101.

47) На сарајевском Фестивалу југословенског театра 1987. ова пред-
става играла се на платоу испред центра ‘Скендерија’.

Жуана, док се Школа	за	жене игра пред једним од ста-
ринских летњиковаца у шуми. Грађани Суботице ни-
су с подједнаким одушевљењем примали ова збивања. 
Тартиф, извођен у луна-парку подигнутом поред старе 
синагоге у центру Суботице, изазвао је оштре протесте 
из суседства, као и летњи павиљон – театар подигнут 
у лето 1988. године. ‘Територијална експанзија’ субо-
тичког КПГТ-а није обухватила само летње фестива-
ле на Палићу од 1986. до 1991. године. Његови про-
изводно-приказивачки пунктови од 1987. обухватају 
фестивале Град театар Будва, Которарт и YU-фест. 
‘Директорат’ КПГТ-а пажљиво је разрадио пројекат 
Града театра у сарадњи с локалном управом, имајући 
у виду “дугорочно планирање конструкције културног 
идентитета и реурбанизације у земљотресу разрушеног 
и сада обновљеног Старог града Будва”.48) YU-фест је 
1987. обухватио осамнаест49), а 1988. двадесет50) гра-
дова, док је посебан успех исте године доживео Авала 
фест у филмском граду на Кошутњаку51) који је трајао 
пуна два месеца. Ови пунктови обезбеђивали су по-
лицентрични развој КПГТ-ове ‘слободне територије’. 
Очекивало се да ће они повећати унутрашњу динамику 
продукционог система, ојачати међународну позицију 
КПГТ-а, увећати буџете и умножити изворе финанси-

48) У катастрофалном земљотресу који је захватио црногорско при-
морје 15. априла 1979. Будва је претрпела велика разарања.

49) Суботица/Палић, Будва, Котор, Београд, Нови Сад, Љубљана, Са-
рајево, Зеница, Мостар, Скопље, Охрид, Титоград, Цетиње, Ник-
шић, Бар, Улцињ и Херцег Нови. 

50) Суботица, Будва, Котор, Београд, Нови Сад, Крушевац, Приштина, 
Блед, Загреб, Дубровник, Сплит, Имотски, Опатија, Пореч, Пазин, 
Сарајево, Мостар, Титоград, Скопље и Охрид. 

51) “Београђани нису ни сањали да се и код њих може направити љетна 
атмосфера попут оне у Дубровнику, Сплиту, или Будви. Али, нису 
то очекивали ни организатори. Не знају куда да смјесте све који 
хрле у Кошутњак. ... Десило се тако да једно вече на Кошутњак није 
успјела да уђе ни мајка Љубише Ристића”, извештава сарајевски 
таблоид Ас. Уп. “Изненађења: Магнет на Кошутњаку”. У: Ас (Са-
рајево), 12. 8. 1988. Онлајн доступно на http://www.kpgtyu.org/
pressarhiva/displayimage.php?album=492&pos=2, последњи приступ 
1. 8. 2010. 
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рања. Уз издашну логистичку подршку Југословенског 
аеротранспорта, територијална експанзија путем гос-
товања сем бројних југословенских градова обухвата 
и гостовања у Мексику52), Костарики53), Западној Не-
мачкој, Совјетском Савезу54)...

Међу интернационалним гостовањима Народног 
позоришта / Népszínház – КПГТ издвајају се насту-
пи 1987. и 1988. у Милхајму и Западном Берлину. У 
мају 1987. суботичка трупа55) учествује у програму 
‘Позоришни крајолик Југославије’ (Theaterlandschaft 
Jugoslawien), који се одржавао 1986, 1987. и 1988. у 
организацији Театра на Руру. Представе се играју у 
шумици Рафелберг (крај некадашње јодне бање коју 

52) Прво гостовање Народног позоришта / Nepszίnház у Мексику реа-
лизовано је у октобру 1987. у Гуанахуату, градићу на северу земље. 
На 15. Интернационалном фестивалу Сервантино изведени су Ос-
лобођење	Скопља (на трговима Сан Фернандо, Сан Рок и Жардин 
Реформа), Анита	Бербер (у Театру “Сервантес”) и Ричард	Трећи (на 
тргу Ла Паз). На Великом фестивалу у Сиудад де Мексику (на коме 
је суботичко позориште гостовало и 1987), изведено је 1990. чак 
пет представа – Краљ	Едип и Дон	Жуан (р: Љубиша Ристић), Тит	
Андроник (р: Душан Јовановић), Ружа	ветрова Ненада Фишера (р: 
Харис Пашовић) и Еумениде (р и к: Нада Кокотовић).

53) На међународном позоришном фестивалу у Сан Хозеу, одржаном у 
част стогодишњице независности Костарике, суботичко позориште 
1989. с великим успехом изводи Шекспировог Ричарда	Трећег у ре-
жији Љубише Ристића и кореодраму Пуковник у сценској поставци 
Наде Кокотовић.

54) Приликом гостовања у Лењинграду 1990. успостављена је сарадња 
с редитељем Александром Товстогоновим који је у оквиру Yu-фе-
ста (‘Балканске трагедије’) режирао Антигону. На свом једином 
гостовању у Совјетском Савезу (због пређашње ‘антисовјетске’ 
репутације трупе стечене представом Миса	у	амолу) КПГТ је по-
следњи пут извео Ослобођење	Скопља. Љубиша Ристић је поново 
режирао овај комад 1995. у Лондону, у склопу фестивала који су 
иницирали британски глумци и политички активисти Ванеса Ред-
грејв и Корин Редгрејв, обележавајући 50. годишњицу победе над  
фашизмом. 

55) “82 дјеце, жена, мушкараца из четири ансамбла из свих крајева 
земље, овчарски пси, бијели коњи, ватрене стазе и смртоносна мо-
тористика, акције и атракције, умор и непоколебљивост, мисио-
нарство и пријатељство: казалиште које се живи до тврдоглавости 
секте и готово религиозног самоисцрпљења.” У: Vukov Colić, Dražen 
(1987): “Subotica u Muelheimu”. У: Danas	(Zagreb), 2. 6.1987, str. 
44.

је заузело позориште Роберта Ћулија) и у културном 
центру Stadthalle Mülheim.

Истог месеца у Западном Берлину учествују у про-
граму ‘Transit’ којим је подељени град славио 750 година 
постојања и наступају у културном центру Künstlerhaus 
Bethanien (некадашња пруска војна болница у Кројц-
бергу у којој је умрла плесачица Анита Бербер). На 
програму турнеје су Ослобођење	Скопја и нове пред-
ставе (Анита	Бербер, Ричард	Трећи, Тит	Андроник, Der	
Nichtraucher), као и представе Театра Пралипе Скопље 
Краљ	Едип	и Соске	у режији Рахима Бурхана. У мају 
наредне године у оквиру програма Kulturstadt Europas 
(Западни Берлин – Културна престоница Европе) На-
родно позориште / Népszínház – КПГТ изводи Мадачко-
ментаре, “представу сматрану непреносивом” односно 
“градску инсценацију коју уопште није могуће транспо-
новати”, како је писала немачка штампа. У представу 
под новим називом БерлинСубВерзион, укључено је не-
колико берлинских алтернативних позоришних трупа 
(Berliner Compagnie, Hofteater, Caracol-Theater) и муш-
ки дечји хор из четврти Шенеберг. Градске амбијенте 
Суботице – Градску кућу, корзо и Синагогу – замени-
ла је Градска кућа у централној берлинској општини 
Вилмерсдорф. Представа се играла по завршетку рад-
ног времена општинских чиновника (од пола девет до 
поноћи) у малом и великом дворишту, бројним ходни-
цима, дворанама, чак и у нуспросторијама овог јавног 
објекта56). Позоришни критичар Хајнц Клункер у ово 
време назива Ристића “Летећим Холанђанином југо-
словенске позоришне сцене”, а немачка штампа опи-
сује га као “генијалног режисера, стратега, све и свашта 
југословенског позоришта”, али и “рурског културног  
амбасадора”.

56) “Није лепа као суботичка, али је место са историјом: изграђена 
је за националсоцијалисте у Другом светском рату и служила као 
штаб Вермахта”. У: Engelkraut, Ortrun (1988): “Einladung zu einem 
reizvollen Spaziergang durch die Geschichte”. У: Volksblatt	Magazin, 
15. 5. 1988.
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Почетком јуна 1988. суботичка трупа поново 
гостује у програму ‘Позоришни крајолик Југославије’ 
у Милхајму. Од четири ‘наручена’ драмска текста са-
времених југословенских аутора премијерно су изведе-
ни Лонг	Плеј Горана Стефановског, Heimat Каће Челан 
и Јудита	Ласла Вегела. Рад на представи Пророчица	
(Jasnovitka) Душана Јовановића обустављен је због ди-
намике политичких збивања у Југославији. У амбијен-
ту којим је доминирао позоришни ‘шатор од огледала’ 
(Spiegelzelt) архитекте Иштвана Хупка изведен је и Мо-
лијеров Тартиф. Интернационални успеси Народног 
позоришта / Népszínház – КПГТ ипак нису подразуме-
вали неометано деловање на ‘домаћем терену’. Годи-
не 1989. ‘политички (не)коректни’ Бој	на	Косову у ре-
жији Љубише Ристића, замишљен као средњовековна 
процесија дуж главне суботичке улице и трга, одлуком 
градских власти ‘протеран’ је с главне суботичке ули-
це на Палић. Међутим, током рада на овој представи 
цело руководство КПГТ-а именовано је за привреме-
ни пословодни орган Српског народног позоришта у 
Новом Саду које је градска скупштина одлучила да 
стави под принудну управу. Тако се и YU-фест 1989. 
концентрише на ‘осовину’ Нови Сад-Суботица. Преу-
зевши управу над Српским народним позориштем, Љу-
биша Ристић и Нада Кокотовић покушавају да створе 
бикамерални систем у коме паралелно користе про-
дукционе капацитете у Суботици и Новом Саду. У овом 
периоду репертоар СНП-а одражава карактеристич-
ну КПГТ-овску оријентацију, о чему сведоче предста-
ве Ристићевих сарадника из различитих делова СФРЈ 
(која је у то време практично пред распадом): Смрта	
на	Кузман	Капидан Григора Прличева у режији Саша 
Миленковског (м: Анастасиа) и Кузман,	Витез истог ау-
торског тима; балет према епу Смрт	СмаилАге	Ченгића 
Ивана Мажуранића у кореографији Наде Кокотовић 
или Зенит	–	друго	лансирање Космокинетичког гледа-
лишча Рдечи пилот, која је имала и верзију на мађар-
ском језику (Zenit – Harmadik Kilövés). Уз репертоар-
ске иновације иду и нови административно-пословни 

потези: бројне канцеларије огромне позоришне згра-
де испражњене су од ‘сувишног позоришног особља’ 
и изнајмљене као пословни простор. Отворена је књи-
жара у фоајеу и активиран кров, у складу с пословном 
политиком која је примењивана и у Суботици (где је у 
једној сезони на Палићу била актуелна изградња целог 
уметничког насеља).

У склопу залагања Наде Кокотовић за унапређење 
и интернационализациjу плесне сцене у Југославији 
суботичко Позориште организовало је два значајна 
плесна фестивала. На Фестивалу плесног театра, одр-
жаног у Суботици од 29. новембра до 19. децембра 1986. 
учествовали су позоришни и плесни ансамбли и соли-
сти из Загреба, Љубљане, Београда, Лондона и Будим-
пеште, уз кореодраму Сајгон Наде Кокотовић. Интер-
национални фестивал плесног театра Emergency Exit 
одржавао се у Суботици од 23. фебруара до 2. марта 
1991. Учествовали су Tanzfabrik (Берлин), Compagnie 
Joseph Nadj (Орлеан), Sesk Gelabert и Danat Danza 
(Барселона), Compañía de la danza Romero – Dominguez 
(Сиудад Мексико), Betontanz teater (Љубљана), Центар 
за културу “Владимир Назор” (Сисак), Битеф театар 
(Београд), Љиљана Загорац (Загреб) и Народно позо-
риште / Nepszίnház с пројектима Наде Кокотовић Ани-
та	Бербер, У	потрази	за	изгубљеним	временом и Нојева	 
барка. 

ФАЗА 3: ‘РОВОВСКА БОРБА’

Ипак, крајем осамдесетих година, политичка 
подршка КПГТ-у постепено се гаси и у Суботици и у 
Новом Саду. Милошевићевска реторика која почиње 
да доминира политичком сценом, с једне стране за-
лаже се за очување Југославије (што циљеве КПГТ-а 
још увек чини ‘политички коректним’), а с друге стра-
не доприноси убрзаној фрагментацији југословенског 
културног простора (што циљеве КПГТ-а истовремено 
чини и ‘политички непожељним’). Покрајински ‘ауто-
номашки’ политичари смењени су 1988. године у ‘јо-
гурт револуцији’, а новопостављени кадрови у Субо-
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тици и Новом Саду немају афинитета према активно-
стима КПГТ-а. Када 1991. почињу прва ратна збивања 
у СФРЈ, Нада Кокотовић доноси одлуку да напусти 
земљу и наставља каријеру у Немачкој. “У време када 
светска јавност преноси тврдњу савезног премијера 
Милана Панића о томе да је на Палићу избеглички, 
али не и концентрациони логор, Суботица живи као 
и сваког лета – у знаку традиционалног YU-феста”57), 
извештавала је штампа непосредно пред Међународну 
конференцију о бившој Југославији у Лондону на којој 
је југословенска делегација предвођена Миланом Па-
нићем и Добрицом Ћосићем изнела план о окончању 
рата у Босни и Херцеговини.

Услови за рад у суботичком позоришту били су 
изузетно тешки. ‘Традиционално’ летње гостовање у 
Београду у оквиру Авала феста 1992. померено је на 
термин одржавања 26. Битефа, најмање интернацио-
налног у својој историји. (Под слоганом ‘Битеф под 
ембаргом’ угостио је само једног иностраног извођа-
ча – Џанга Едвардса и његову циркуску компанију из 
Амстердама.) Остатак програма ‘изнео’ је КПГТ: су-
ботичко позориште извело је Бој	на	Косову, ауторски 
пројекат Љубише Ристића, Хамлета и Воцека у режији 
Андраша Урбана, Злочин	и	казну и Браћу	Карамазове 
у режији Саша Миленковског, Краља	Ибија у режији 
Хариса Пашовића и Ричарда	Трећег у режији Љубише 
Ристића58). У августу 1992. захваљујући Ивану Бла-
гојевићу, власнику фирме YU Impex, YU-фест под 
симболичким насловом “Источно од краја” одвија се 
у Нишу.59) Петодневни програм отвара представа Зло-
чин	и	казна Саша Миленковског (првобитно извођена 

57) Ђокић, С. (1992): “Источно од (к)раја”. У: Политика (Београд), 13. 
8. 1992.

58) Прилику да наступе на овом Битефу добили су и Град театар Буд-
ва, Újvidéki Színház / Новосадско позориште, Народно позориште 
Зрењанин, ЈДП, Битеф театар и ансамбл балета Исидора Јелене 
Шантић. 

59) Том приликом је у Нишаву поринут огроман рептил (рад уметни-
ка Владе Ранчића) који је постао нека врста заштитног знака фес-
тивала. 

у суботичкој Циглани) у сали Института Машинске 
индустрије Ниш. Овим је инаугурисана стална сцена 
КПГТ-а у Нишу. Бој	на	Косову игра се на летњој позор-
ници нишке Тврђаве, а као алтернативни про стори ко-
ристе се циглана ‘Ћеле кула’ и сала КПГТ-а у Више-
градској улици. Исте године КПГТ гостује и на ново-
садском фестивалу “Лето на Петроварадину”, на ви-
диковцу Петроварадинске тврђаве. У Београду, у овом 
периоду користи се простор Радничког универзитета 
“Веселин Маслеша” на адреси Генерала Жданова 78. 
Град Ниш остаје важан партнер КПГТ-а. Под насловом 
“Златно доба”60), YU-фест се у септембру 1993. одвија 
у нишкој тврђави и на платоу испред Председништва 
Скупштине града, а нишки КПГТ добија и нови про-
стор на адреси Душанова 43. У међувремену, у Субо-
тици је за потребе КПГТ-а (у згради бившег соколског 
дома) адаптиран биоскоп “Јадран” и отворен као ново 
позориште Age d’or. YU-фест 1994. одвија се стога у 
Суботици и у Нишу (у КПГТ шатору постављеном на 
централном платоу Тврђаве61)), где је захваљујући са-
радњи између КПГТ-а и Дирекције за изградњу града 
Ниша62), на ‘крову’ Београд капије одиграна ‘антич-
ко-сарајевска драма’ Антигона Душана Јовановића (р. 
Љубиша Ристић), премијерно изведена у ‘ready made’ 
амбијенту разрушеног салаша на Лудошком језеру.

Извођење ове представе на 28. Битефу у старој 
Шећерани на Чукарици представљало је и улазак у први 
‘трајно запоседнути’ простор КПГТ-а у Београду. Исте 
године Љубиша Ристић улази у партијску политику и 

60) На програму су Кристофор	Колумбо Мирослава Крлеже (р: Љу-
биша Ристић), Севиљски	заводник	и	камени	гост Тирса де Молине 
(р: Кокан Младеновић) и Фуенте	Овехуна Лопе де Веге (р: Саша 
Габрић).

61) Од 20. до 25. септембра на нишкој Тврђави изведени су и Краљ	Иби, 
Дон Кихот и Ричард	Трећи, као и нове представе Гуштери Андраша 
Урбана (р: Петер Ференц) и Шекспиров Тимон	Атињанин (р: Саша 
Габрић). 

62) “Тако су се једна позоришна трупа и једно јавно предузеће срели 
на истом послу – ревитализацији Тврђаве”. (“Антигона на бедему”. 
У: Народне	новине	(Ниш), 28. 9. 1994).



107 >

на позив прве даме Србије Мирјане Марковић постаје 
председник ЈУЛ-а (Југословенске удружене левице). 
Наредне године с Данком Ленђел оснива КПГТ Фонд, 
Међународни арт центар и Позориште КПГТ, с три сцене 
назване Студио Кокотовић, Театар Шербеџија и Таван 
Јовановић. 10. јубиларни YU-фест 1995. обележила је 
адаптација Прве српске фабрике шећера “Димитрије 
Туцовић”63) за потребе КПГТ-а, уз “помоћ и подршку 
људи из Шећеране и њеног директора Милорада Бојко-
вића”64). У различитим просторима напуштеног ин-
дустријског комплекса изводе се представе Сан	летње	
ноћи65) у режији Љубише Ристића, Краљ	Џон (р. Петер 
Ференц) и Тимон	Атињанин (р. Саша Габрић), за чије је 
потребе једна од хала Шећеране претворена у ‘бувљак’. 
Репертоар који није настао на основу Шекспирових 
комада обухвата представе Бубњеви	у	ноћи Бертолта 
Брехта (р. Саша Габрић), Мара	Сад Петера Вајса (р. 
Петер Ференц), Госпођица66) Иве Андрића и Антигона 
Душана Јовановића (р. Љубиша Ристић), Assimil Еже-
на Јонеска (копродукција с Догтроеп из Амстердама) 
и Краљ	Иби Алфреда Жарија (р. Харис Пашовић). Уз 
бројне сараднике из Београда, Суботице, Новог Сада, 
Скопља и Ротердама, КПГТ наставља да развија своје 

63) У ‘Краљевској српској повлашћеној фабрици шећера у Београду 
Хаке, Голдшмит и Вајншенк’ 1907. дошло је до великог и у исто-
рији радничког покрета значајног штрајка. У припремама штрајко-
ва учествовао је и Димитрије Туцовић, по коме је фабрика добила 
ново име.

64) “За сада и влада Србије и град, односно господин [Небојша, градо-
начелник] Човић, немају уопште дилеме о томе да је престоници 
такав један мултимедијалан центар неопходан.” У: Лекић, Јасми-
на (1995): “Шећерни пут”. У: НИН, 1. 9. 1995, стр. 36.

65) Ова представа играла се на отвореном, испред главне фабричке 
хале, у подножју издужене конструкције која је некада била ин-
тегрисана у процес производње шећера. По њој су сада шетали 
атински младенци, док су се виле и вилењаци ‘брчкали’ у монумен-
талном вештачком језеру с острвцима и сплавовима – дугом 60 м, 
широком 30 м и дубоком 1 м. У Нишу се ова представа изводила 
у Спортском центру “Чаир”, на простору Олимпијског базена.

66) Ристићева заокупљеност ратном судбином Сарајева огледа се и у 
ангажовању сарајевске глумице Татјане Жерајић за тумача Андриће-
вог текста.

центре у Суботици, Нишу67), Београду, Приштини и 
Херцег Новом68). 

Током 1994. године Љубиша Ристић одупирао се 
санкцијама међународне заједнице и културној изола-
цији СР Југославије на себи својствен начин – интен-
зивном кросбордер сарадњом и редитељском актив-
ношћу. На позив старог сарадника Драгана Клаића, 
тада директора Холандског позоришног института, у 
Амстердаму је учествовао на конференцији посвећеној 
site-specific позоришту. Контакт с члановима Догтроеп 
резултовао је представом Noordwester	Wals	извођеном 
на ‘сувом доку’ амстердамског бродоградилишта. Гото-
во истовремено је на Охридском лету поставио Шекс-
пировог Макбета (Народен театар Битола), на броду 
“Скопје” који саобраћа на релацији Охрид – Свети Наум 
и у природним амбијентима Светог Наума. У новембру 
исте године КПГТ је гостовао у севернонемачком граду 
Олденбургу на фестивалу Призма 2 који је окупио по-
зоришне уметнике из Источне Европе и са свих прос-
тора бивше Југославије (под геслом ‘Terra incognita’). 
Суботичка трупа затворила је фе стивал представама 
Антигона и Ричард	Трећи.

Ристићева визија ревитализације простора Старе 
шећеране обухвата нове позоришне дворане, камерну 
оперу, простор за плесни театар, дворане за рок кон-
церте, простор за визуелне уметности и друге облике 
културе (нпр. ‘музеј индустријске археологије’). Није 
занемарен ни шири урбанистички контекст који обух-
вата Шећерану, Аду Циганлију69) и београдски Хипо-
дром. Ристић више није директор суботичког Народ-
ног позоришта: у лето 1995. године “декретом је ски-

67) Као допринос обележавању ‘године културе’ у Србији, нишки КПГТ 
је у септембру 1995. организовао 1. Међународни рок фестивал 
Нишвил ‘95, уз учешће 10 рок састава (из Америке, Велике Бри-
таније, БЈР Македоније, Словеније и СР Југославије).

68) Овде се припремао велики летњи фестивал, с амбицијама да ‘над-
маши дубровачки’.

69) На Ади Циганлији КПГТ је 1986. изводио Ричарда	Трећег у режији 
Љубише Ристића.
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нут с тог положаја”. Међутим, како сâм тврди, његово 
радно место је свуда где КПГТ припрема и приказује 
своје представе. Тачно на десетогодишњицу завршет-
ка Шекспир феста на Палићу 1986, у Шећерани је 
отворен 11. YU-фест, под истим називом. Сезону је 
отворила представа Хамлет	–	коментари (р. Филип 
Гајић), а следили су Отело (р. Петер Ференц), плесне 
представе Магбет	–	децембар Александре Јелић Јојић 
и Сонети Катарине Слијепчевић Стојков, уз поновље-
не Ристићеве режије Ричарда	Трећег и Сна	летње	ноћи. 
У оквиру 30. Битефа исте године КПГТ је припремио 
посебан програм “Опис слике”, посвећен преминулом 
немачком позоришном ствараоцу Хајнеру Милеру70). 
Програм је обухватио пет премијера: Налог (р. Омар 
Абу Ел Руб), Хамлет	машина (р. Игор Симоновић), 
Опис	слике (р. Филип Гајић), Обала	Ђубришта	Медеја	
Материјал	Предео	са	Аргонаутима (р. Ференц Петер) 
и Филоктет (р. Саша Габрић).

Следећу сезону КПГТ-а обележио је мотив ‘га-
леба’. Сем Галеба А.П. Чехова у режији Југа Радивоје-
вића, њен репертоар обухватио је представе Галеб	Џо-
натан	Ливингстон (драматизацију романа Ричарда 
Баха) у режији Петера Ференца, пројекат Песник	на	
броду	‘Галеб‘71) (извођен на броду “Синђелић” у Сав-
ском пристаништу испод Калемегдана), Прољеће	Ива-
на	Галеба – инсценацију романа Владана Деснице у 
режији Љубише Ристића и мјузикл Мој	галебе Љубише 
Ристића и Габора Ленђела по мотивима песме Оливера 

70) Пријатељство Љубише Ристића и Хајнера Милера датира с почет-
ка седамдесетих година. Ристић је 1977. режирао Милеров комад 
Цемент (према роману соцреалистичког писца Фјодора Васиље-
вича Глаткова) у Словенском народном гледалишчу у Љубљани, а 
затим и у Атељеу 212 у Београду.

71) Непопуларност коју је својим ангажманом у државној политици 
СР Југославије Љубиша Ристић стекао код политичких неистомиш-
љеника очитује се и у залагању Мирјане Миочиновић (заступника 
ауторских права Данила Киша) да се спречи извођење представе 
Песник	на	броду	‘Галеб’, а КПГТ-у онемогући даљи рад на Кишовим 
делима.

Драгојевића72). У циклусу “Sugar Babe” изведени су Ру-
жичњак Александра Поповића (р. Саша Габрић), Суви-
ше	стварности Зорана Виденовића (р. Ирена Ристић), 
Бактум Филипа Гајића (р. Југ Радивојевић), Сарајев-
ске	приче Душка Анђића (р. Филип Гајић) и Одисеј	
више	не	станује	овде Дејана Глигоријевића (р. Саша  
Габрић).

Док су се у ‘главном штабу’ одвијали грађевински 
радови на реновирању (Шећеране), КПГТ се отиснуо 
на турнеју по 30 градова СР Југославије. Током го-
стовања на Косову, у сарадњи с позориштем Додона 
које воде Фарук Беголи и Мелихат Ћена, планирано 
је формирање К.П.Г.Т.-а у Приштини. Сем Приштине, 
КПГТ је наступао и у Призрену, Пећи, Гњилану и Ко-
совској Митровици. Турнеја по Војводини обухватила 
је Сремску Митровицу, Руму, Шид, Зрењанин, Кикинду 
и Сомбор, а у Новом Саду, осим Културног центра Но-
вог Сада, установљен је нови ‘стални простор’ КПГТ-а, 
стара и напуштена дворана биоскопа ‘Дунав’ у Петро-
варадину. У Нишу, пети по реду YU-фест 1996. године 
одвијао се у Народном позоришту и аутобусу градског 
превоза. Сезону након НАТО интервенције у СРЈ (у 
јесен 1999) КПГТ је посветио Петеру Хандкеу. Према 
делима аустријског писца настале су представе Ужас	
празнине у режији Филипа Гајића, Каспар у режији Са-
ше Габрића, Кас	преко	Боденског	језера у режији Душа-
на Анђића, Псовање	публике у режији Љубише Ристића 
и Зимско	путовање	до	реке (према роману Правда	за	
Србију) у режији Југа Радивојевића.

Са својим глумачким и балетским73) ансамблом, 
КПГТ је у реновираном Међународном арт центру го-
дину 2000. дочекао спреман за амбициозне позори-
шне пројекте. Међутим, након смене власти у Србији 

72) Својеврсни наставак мјузикла Bloody	Mary ауторског тима 
Ленђел-Шербеџија-Кокотовић-Ристић – музичко-сценског иг-
роказа о социјалистичкој Југославији који је антиципирао и њен 
бродолом. 

73) У коме се налазе нека од најзначајнијих имена савремене плесне 
сцене у Србији: Бојана Младеновић, Исидора Станишић, Далија 
Аћин и др.
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5. октобра 2000. године Љубиша Ристић поново запада 
у политичку немилост. Чак и Битеф даје себи за пра-
во да ‘цензурише’ КПГТ: речима директора фестивала 
Ненада Прокића, иако су представе КПГТ-а квалите-
том ‘апсолутно’ задовољавале критеријуме селекције, 
КПГТ није позиван, “јер се то сматрало неумесним с 
обзиром на репутацију тог позоришта”.74) Нове власти 
равнодушне су према идејама и плановима КПГТ-а, 
као и финансијским тешкоћама у које је Међународ-
ни арт центар запао у пост-петооктобарском перио-
ду75). Љубиша Ристић 2008. поставља Оговарање Не-
бојше Ромчевића у продукцији Народног позоришта 
Сомбор и Града театра Будва у простору старе Фабри-
ке керамике у Буљарици; 2009. у Звездара театру ре-
жира Конзулска	времена (према Травничкој	хроници 
Иве Андрића) и ‘летњи’ спектакл Троил	и	Кресида у 
продукцији Македонског народног театра (изведен у 
Скопљу и Битољу у четири дела: опера, рок концерт, 
драма и џез концерт/модна ревија). У новембру 2010. 
с Надом Кокотовић ‘оживео’ је кореодраму Тоска на 
сцени Државног академског драмског театра В. Ф. Ко-
мисаржевска у Санкт Петербургу.

У сезони ‘Јунак нашег доба’ КПГТ 2010. изводи 
пет премијера, три премијере обновљених предста-
ва с новим ансамблом и четири обновљене предста-
ве с ранијег репертоара у режији Љубише Ристића, 
Филипа Гајића, Саше Габрића и Игора Симоновића. 
На програму су Ричард	Трећи, Кориолан, Псовање	пуб-

74) Богдановић, Србољуб (2002): “Нечастиви у ‘старој Шећерани’”. У: 
НИН (Београд), 28. 2. 2002, стр. 30.

75) Љубиша Ристић описао је ову ситуацију на следећи начин: “Из-
ложени бојкоту, потпуно прећуткивани, урадили смо на десетине 
представа од 2000. до 2007. године. Онда се десио пожар, а ми смо 
тек после годину и по дана скупили новац да затворимо рупу на 
крову, да нам киша и снег не би више улазили на велику сцену. У 
међувремену, укидали су нам и воду и струју... После скоро четр-
десет година рада и тридесет КПГТ, бесмислено је да играмо на 
добру вољу, као аматери”. У: Стругар, Вукица (2010): “Деца ће их 
прочитати”. У: Вечерње	новости	онлајн, 17. 7. 2010. Онлајн доступ-
но на http://www.novosti.rs/vesti/kultura.71.html:292772-Deca-ce-
ih-procitati, последњи приступ 14. 11. 2011.

лике, Конзулска	времена, Госпођица, Сарајевске	приче, 
Мит	о	Сизифу и нове представе Раздељак	(полемика о 
‘лику и делу’ Ђорђа Балашевића), Бициклист	(комад 
настао на основу написа из таблоида о криминалци-
ма ‘земунског клана’), Велики	брат	ВИП, Маљчики,  
Маскара… 

*  *  *
У једном скоријем интервјуу Љубиша Ристић “по 

сопственом увјерењу, једини преостали Југословен, 
комуниста и љевичар на Балкану”76), сумирао је свој 
однос према ‘југословенском културном простору’ и 
дефинисао шта за њега значи ‘политичко позориште’. 
Насупрот југословенској култури као унитарном, ‘транс-
културалном’ (мелтинг пот) концепту, КПГТ се залагао 
за ‘јединствени југословенски културни простор’ који 
не подразумева предоминантну културу, већ равно-
правност и мултикултуралност – отпор асимилацији, 
заједнички живот у коме се чува идентитет, посебност, 
специфичност као нешто ретко и драгоцено... КПГТ 
није био ‘политичко позориште’ нити облик политич-
ког активизма: политика је била његова тема. “Нисмо 
се, дакле, ми бавили политиком; политика се бавила 
нама”.77) У новом политичком и економском окружењу 
у Србији производни капацитети Старе Шећеране и 
даље се користе за позоришну делатност – схваћену 
као полемику са садашњошћу и испитивање грани-
ца уметничке слободе – али у случају КПГТ-а то је и 
даље територија, физички простор који је неопходно 
‘бранити’. Од кога? 

76) Никчевић, Тамара (2012): “Мој обрачун с нама: Интервју – Љубиша 
Ристић, редитељ”. У: Време (Београд), бр. 1119, 14. 6. 2012. Онлајн 
доступно на http://www.vreme.com/cms/view.php?id=1058070, по-
следњи приступ 11. 2. 2013.

77) Ibid. 
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Д ок пандемија коронавируса бриљира цивилиза-
цијском кварежи, позориште не сме да замре. 
Можда може да прими културолошку вакци-

ну, али оно што је сигурно – мора у њу да убаци своју 
веру. Алехандро Ходоровски сваки дан бесплатно ле-
чи три пацијента. Његова медицина заснована је на 
магијским ритуалима Индијанаца и на вери. Сваком 
пацијенту заповеда: Ако желиш да се излечиш, мораш 
у моје обреде да убациш личну веру. Мало је чудно за 
данашњу ситуацију да у штаб одбране здравља нико 
није позвао духовне људе, песнике, мудраце... који би 
потпомо гли да се што пре учини оздрављење свега по-
стојећег. Убачена је збуњеност и континуитет теледи-
ригованог вируса. Такав, он с лакоћом делује на људе 
и шири масовну инсуфицијенцију, политизацију стра-
ха и немоћ за самоизлечење.

Слично је и са стањем уметности у овом болесном 
XXI веку у којем доминира профитабилна фармација, 
у уметности то је намет гламуристичке тираније, спек-
такла и шаренолике површности... Уметност, заједно са 
уметником, мора сама себи да убризга вакцину раш-
чишћавања са овим замагљеним светом и флоскулом 
хаос је велики бизнис. Када је у позним годинама Ан-
жеј Вајда срео Гротовског, упитао га је: “Чиме се сада 

бавиш?”. Гротовски је одговорио: “Радим на јасноћи 
и светлости!” Питам се да ли је то данас могуће чу-
ти од младих уметника. Скоро, не...! Упозоравајуће је 
да млади чак томе интензивно теже. Да их не занима 
смисао живота, но конструкт у глави. Умртвљеност и 
самозадовољење минималног егоизма. Чудно је да ни-
ко сада још не помиње Камија (са Кугом), Бокача (са 
Декамероном), Пекића (са Беснилом), не баш инфери-
орним запажањима о заразама, бацилима, вирусима. 
Данас, када сагледавамо цивилизацијску сцену, не-
двосмислено препознајемо уједињену медијску епи-
демију. Где год се окренемо – Епидемија. Да ли је она 
створена или природна, треба јој се одупрети индивиду-
алним и персоналним непристајањем. Због тога умет-
ност мора да дâ свој допринос разбијању пандемијске 
опсаде и да кроз лепоту, стваралаштво и мишљенску 
културу не доприноси свеопштој загађености света 
и цивилизације којој идол постаје – смеће! Уметност 
треба да служи онтолошким мерилима, метафизици, 
ониризму, поетици из безразложног и бескраја како би 
оставила свој печат бунта наспрам адолесцентне тех-
нологије, вештачких творевина и заборава да је човек 
“божанско” биће и “биће природе”. Религија и наука 
не желе да спасу свет, уметници морају учинити све 

Пише > Божидар Мандић

Концептуални театар
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да се обнови про-буђење, а не заслепљеност која води 
у безалтернативност наше ере која јури у провалију.

У условима повређености стваралаштва, сагле-
давамо то новим репресивним суженостима, условља-
вањем о њеној аутентичности и слободи кроз биро-
кратију и профитабилну заверу, уметник не треба да 
се плаши... Уметност може да буде и невидљива, то је 
прва обзнанила концептуална уметност крајем шез-
десетих и почетком седамдесетих година прошлог ве-
ка. Нису нам потребни никакви параметри, занат или 
статус утврђеног успеха, него идеје. У концептуалном 
театру видим самоизлечење. Наше позориште држало 
се увек два начела: Можемо да вежбамо и да не игра-

мо и можемо да играмо, а да не вежбамо. На снази је 
сада овај први принцип. Имамо трупу. Не играмо, али 
живимо за позориште, књижевност и ликовност кроз 
самосвојствени пут имперсоналног и антропоморф-
ног дела космоса. Јакоб Беме још давно поручује да 
је ХТЕЊЕ основ духовности, а – сада више него икад 
– треба то придодати театру.

Породица бистрих потока је мало позориште с 
великом одговорношћу. Поштовати сцену, експресију, 
публику... знак је преношења ентузијазма из прошло-
сти ка будућности. Јасно је да у овом тренутку ни кла-
сична ни алтернативна позоришта немају шансу за 
крик, али нада постоји. Шансе увек има ако не зага-

Из представе Интима, Породица бистрих потока
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симо згариште индивидуалног ауторства. Претходни 
век донео је естетску свежину “Шта све може да буде 
уметност”. Откривени су нови топоними нашег јаства 
и унутрашњег света да се ангажована уметност супрот-
стави надирању технолошке ругобе храброшћу.

Изникао сам из атмосфере “Новосадске авангар-
де” и концептуалне уметности која је тих година била 
забрањивана, прогањана, затварана и анатемисана у 
информативним емисијама. Стварали смо невидљи-
ву уметност која је настајала ни из чега. На пример, 
Слободан Тишма је деценијама седео у фотељи свог 
стана и чекао два-три импулса из несвесног. Нико није 
знао за тај његов сан, сем неколико нас из градске ко-
муне. Ства рали смо флуксусе, неговали сиромашну 
уметност, хепенинге, приватна позоришта по кућа-
ма... Тој групи припадали су још Мирослав Мандић, 
Славко Богдановић, Мирко Радојичић, Пеђа Вранеше-
вић, Влада Копицл, Ана Раковић, Миша Живановић, 
Чеда Дрча, Владимир Мандић, Бранко Андрић, Вујица 
Решин Туцић, Ото Толнаи, Каталин Ладик, Тибор Ва-
ради, Богданка и Дејан Познановић... уметници чији 
опус још није доживео ревалоризацију. Наравно да смо 
и ми желели да нам неко прочита књигу, погледа позо-
ришну представу, посети изложбу, али нико није жудео 
за масовном публиком и слободним тржиштем које 
намеће само једну вредност: Продати себе што више!

Била је то последња фаза аутентичне уметности. 
Заменио ју је тоталитаризам неговања квази и псеудо-
уметности. Завладали су имитација, декоризам и ве-
лики утицај дизајна. А нама је било довољно да удах-
немо ваздух и да то прогласимо уметничким делом. 
Мирослав Мандић је убацивао угаљ сиромашнима у 
подрум, одбио је да иде на Бијенале младих у Париз 
и да учествује на Битефу у селекцији Биљане Томић, 
јер сматрао је да треба ићи још даље од експеримента. 
Нико, тада, није ни мисло на егзистенцију, могло је да 
се живи. Уметност конгломеризма била је непозната.

Наша трупа није дуго наступала, али ми постоји-
мо. Последњу представу одиграли смо на Дезиреу под 

називом Интима. Сада се окупљамо, разговарамо шта 
да чинимо да разбијемо велику, болесну сентенцу да 
нема алтернативе за економију, за овај свет и позо-
риште. Играмо мале представе за неколико људи који 
нас посете у шуми. Понекад је то из крошње дрвета, по-
некад из наше камене куће која је донедавно била шта-
ла... понекад су то само разговори који не згашњавају.

У време распарчаности света (Кратки	преглед	
распадања – треба поново читати Емила Сиорана) није 
довољно бити институционалан. Вирус анемије нас 
је све погодио. Мало против великог побеђује. Вирус 
против глобалитаризма. Потребна су нам нова праско-
зорја, нова уочавања и смелост да будемо ствараоци. 
Позориште може да се игра и за даждевњаке, стабла, 
траве, ветрове, потоке, планине... све су то жива бића 
и могућа публика. И релевантна бића која је човек ан-
тропоцентризмом и понижавањем елиминисао из света 
живих. Ми нисмо признати, прихваћени и институцио-
нализовани али имамо слободу и наду и пророштва у 
ком правцу ће се цивилизација сурвати, а у ком опста-
ти. Навешћу само један пример: поред деловања у по-
зоришним кућама и алтернативне делатности, једног 
дана прикупио сам наша документа (плакати, афиши, 
каталози, текстови о нама, нашу књигу Театар	о	те-
атру, фотографије, збир учествовања у кућама и на 
фестивалима, филмове забележене на ДВД-у...) и од-
нео у Музеј позоришне уметности, да тамо наставе да 
постоје као памћење о једном апартном театру, да бу-
ду архивирани наша трупа и наше тенденције. Нисам 
доживео разочарење јер сам навикао на еснафску цен-
зуру, али директорица није хтела да прими ту белешку 
и материјале о усуђујућој и рискантној уметности на 
сцени. Када смо Еуђенија Барбу питали шта је његов 
мото у позоришту, одговорио нам је: РЕГЕНЕРАТИВ. 
То је и наш мото. Препреке, препреке... Од онтоло шког 
извора добили смо два дара. Један је живот, други биће. 
Препреке стижу из живота непрекидно, а биће га не-
прекидно савлађује трагајући за могућностима унутар 
човека. Јер човек који има енергије поседује и пут ка 
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истини. Човек који нема енергију, каже Хилдегар Бил-
дегер, јесте фантом. Мене занима живо позориште.

Моји актери су живи експонати покрета, трчања 
и речи у било којој представи. То су Драгана Јовано-
вић, Зоран Марковић, Мирела Андрић, Дарко Шиш-
ковић и Божидар Мандић.

Наша естетика заснована је на комунитарној 
присности, на радости да смо заједно, да се смејемо 
и бунимо. Исцртавамо ново (персонално) позориште 
које нема своје претке нити своје наследнике.

Поштујемо дах тренутачне надвремености. 
Припадам концептуалној уметности али не во-

лим реч концепт у позоришту. Многи су уместо са “ре-
дитељ” почели да се потписују са “концепт”. Чак ми 
је било лепо када је то, међу првима, учинио Андраш 
Урбан, јер он се родио кад је концептуална уметност 
1972. године протерана, а баш се њоме у великој мери 
инспирисао. Али, када је то почело масовно да се мул-
типлицира, изгубио сам афинитет за ту реч. Не волим 
кад се у позориштима појављује copy	–	paste. Слично је 
учињено и убацивањем платна и филмским инсерти-
ма у представе, али кадa се то имитантно умножило, 
изгубило је снагу позоришног медија. Треба разлико-
вати концептуализам у филозофији од концептуалне 
уметности, а концепт од тог последњег заноса аутенти-
чне уметности. После су уследиле постмодерна, транс-
авангарда и естетика усличњених представа. Зато би 
ми било лепше (и инвентивније) кад би на плакатима 
пронашао нови израз уместо редитељ: АГИЛИТЕТ!

Трајем да се не би изгубило трајање. Моја трупа 
и ја сакупљамо и чувамо сензибилитет који смо дав-
но покупили у племенском заједништву. Лакши пут до 
одстрањивања смисла је да се отарасимо и одрекнемо 
могућности. Због тога се овај текст и зове Концептуал-
ни	театар, јер нам пружа прилику да кроз невидљиво 
оживимо своју беспрекорност и оданост позоришту. 
Уосталом, зар и вируси нису невидљиви? Зар Арто није 
песмовао театарску књигу о куги? Зар хасиди не веле 
да у тамним временима треба скидати танке слојеве 
светлости са расцепаних фрагмената?

Свет је постао брод без крме. Плута по океани-
ма и љуља се стварајући буру и непожељности. Непре-
ста но се, из технолошки развијеног света, помаљају 
невоље. Позориште није дионизијско пијанство, него 
пророштво које крчи путање ка Опстанку и Живахно-
сти у уметности.

Да није уметности, вели Ниче, умрли бисмо од 
истине.

Из представе Интима, Породица бистрих потока
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Н аша нова тема у рубрици “Позориште и об-
разовање” је додир и култура додира у по-
зоришту. Ова тема постала је изузетно ак-

туелна бар из два разлога. Један је физичко ди-
станцирање које је наметнуо вирус корона, што 
је готово довело у питање рад позоришта. Дру-
ги је међународни покрет Me	too који се код нас 
манифестовао кроз два јавна судска процеса и 
више дискусија о (зло)употреби позиције моћи у 
позоришту и позоришним школама. Међутим, и 
ван актуелних повода, стоји чињеница да је људски 
додир суштински важан за савремено позориште, а 
да се много тога о додиру подразумева, прећуткује 
или ставља у оквир плеса. Зато је наша идеја 
била да ову тему отворимо и освестимо. Блок 
отварамо текстом Дивне Стојанов у коме ауторка 
даје преглед различитих односа према феномену 
додира. На овај текст надовезује се интервју са 
глумицом, редитељком и педагогом Драганом 
Варагић, у коме она говори о разлици у односу 
према додиру код нас и у Канади, на почетку њене 
каријере и сада. Блок закључујемо одломком из 
књиге Ирене Ристић Мала	врата који је посвећен 
љубави у позоришту.

Марина Миливојевић Мађарев
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О д старе Грчке па све до средњег века веровало 
се да су људи у непрекидном додиру једни са 
другима кроз невидљиви етар који постоји међу 

предметима. У садашњем тренутку пандемије, додир, 
односно његова забрана широм европских земаља у 
којима се протестује против мера спречавања ширења 
вируса, од медицинских разлога прераста у политичко 
питање. У свету позоришта додир се најчешће повезује 
са његовим коренима, односно ритуалом. Позоришни 
антрополог Виктор Тарнер oбјашњава значење додира 
у многим церемонијама (чин руковања, пољупца на 
венчању...), а додир је примаран и за јЕедан од њего-
вих кључних појмова “communitas” – осећање зајед-
ништва које дели одређена група. Спречавање додира 
током пандемије утицало је на настанак низа текстова 
о важности додира у позоришту, како у односу између 
публике, тако и између самих извођача и већ је испри-
чано готово све о теми потребе додира и близине међу 
свим учесницима позоришног догађаја. Међутим, шта 
је са физичким додиром који се дешава на уметнич-
ким факултетима и академијама и контактом који се 

одиграва међу колегама приликом настанка изведбе? 
О овој теми говорило се у контексту сексуалног на-
сиља и у таквим екстремним примерима злоупотре-
бе физичког контакта недвосмислено је јасно шта је 
дозвољено, али постоји читав спектар додира који је у 
сивој	зони, тачније они додири за које се може рећи да 
се користе у побољшању глумчеве игре, што не мора 
нужно бити и истина. Ко у односу професора и сту ден-
та или редитеља и глумца (мисли се на оба пола акте-
ра у овим случајевима) одређује шта је дозвољено и 
оправдано? Иако глумци своје тело на сцени користе 
као средство изражавања и у складу с тим додир међу 
извођачима се претпоставља, шта је потребно преду-
зети уколико у ансамблу не постоји поверење и пре-
дуслов за тај додир.

На пример, помињани Виктор Тарнер у својој 
књизи Од	ритуала	до	театра описује једну позори-
шну радионицу са аматерима где је користио оштар 
кухињски нож. “После ми је једна чланица групе рекла 
да се бојала да ћу њиме учинити нешто грозно.” Антро-
полог не објашњава шта фацилитатор или редитељ у 

Пише > Дивна Стојанов

Додир у позоришном  
образовању
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таквим ситуацијама неповерења треба да предузме како 
би се сви учесници осећали слободно и пријатно и уп-
раво ту се налази поље истраживања овог текста. Шта 
када ауторитативна фигура која је притом и на вишој 
позицији моћи, прелази границу дозвољеног додира и 
чини да се сарадници и сараднице осећају непријатно, 
несигурно и небезбедно?

Ивана Сајко, хрватска драматуршкиња из Берли-
на сматра да се “граница поставља тиме што разлучи-
мо интиму од приватности. На умјетничким школа-
ма студенти долазе јер желе нешто учинити са својом 
интимом, желе ју подијелити и пронаћи језик, то јест 
израз да то учине. Но не долазе дијелити и показива-
ти своју приватност. То је њихова особна ствар. Прет-
постављам да је исто с тијелом. Мислим да је у окви-
ру одређене вјежбе врло јасно гдје се прелази граница 
приватности.” Веома слично размишља и глумац Игор 
Грекса који је, осим као глумац, на многим представа-
ма у улози сарадника на сценском покрету. “Границе 
морају да постоје у свему што потенцијално на било 
који начин угрожава једног или више учесника на сце-
ни. Ту првенствено мислим на безбедност, а онда и на 
(подједнако важан) сексуални контекст. Задатак свако-
га од нас сценских радника је да поставимо границе и 
повучемо црвену линију за све ствари које нам можда 
не би пријале или нас на било који начин угрожавају.”

Глумачка академија у Балтимору усвојила је ко-
декс понашања у ситуацијама када је потребно да про-
фесор дотакне студента глуме, а како је наведено на 
званичном сајту академије, студенти су охрабрени да 
и међусобно спроводе ову праксу. Тако је професор 
пре физичког контакта обавазан да студента пита за 
допуштење, наводећи где и због чега ће га додирну-
ти. На сајту су исто тако понуђене и могуће опције за 
формулацију овог питања. Саветује се да професор, 
уколико добије негативан одговор, понуди алтерна-
тиву, демонстрира покрет на себи, покуша покрет ко-
ристећи руке самог студента... Препоручују се сигур-
носне речи које се изговарају када се глумац осећа 

непријатно. У разговору са глумцем и сарадником на 
сценском покрету Игором Грексом о прописаном по-
нашању на америчкој академији и да ли би то имало 
одређене последице на глумачку игру уколико би се 
имплементирало на глумачке смерове и позориште 
у Србији, он одговара: “Уколико додир може да буде 

Ивана Сајко, фото: Дорис Спикерман Клас
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експлицитнији од свакодневног и излази из оквира 
друштвено прихватљивих конвенција, мислим да би 
требало тражити допуштење, односно разговарати пр-
во на релацији редитељ–глумац, а онда и међу самим 
глумцима. Било какво прелажење било које границе 
није оправдано. У односу професор–студент то још има 
и додатне нивое који се тичу педагогије, методологије 
и схватања ауторитета. Студенти су за време студија 
углавном у касној адолесценцији, долазак на студије 
свакако је шок за себе, а образовање глумца врло спе-
цифично и не одвија се само методом ex	cathedra. То 
свакако не може и не сме да буде оправдање за било 
какве манипулације, индоктринације, прелажење гра-
ница, нити злоупотребу.”

Већина студенткиња глуме и глумица са који-
ма сам разговарала о овој теми, заузима став да, ако 
професори или редитељи похвале или покуде њихов 
изглед или их сексуализују, то није у контексту му-
шко-женских односа. Због тога би било добро спро-
вести на глумачким академијама едукацију о препо-
знавању дозвољеног физичког додира и коментара на 
основу физичког изгледа, а затим и поступцима за њи-
хово даље спречавање.

Редитељка Холи Л. Дер, професорка на Акаде-
мији за позориште и плес Универзитета у Мемфису у 
свом есеју “Уметност и вештина усмеравања интиме” 
(The	Art	and	Craft	of	Intimacy	Direction) говори о рево-
луционарној промени у поимању додира у позоришту 

Игор Грекса, фото: Народно позориште Суботица
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која се догодила након увођења посебних редитеља који 
режирају искључиво сцене секса и физичког насиља, 
тако да се сви глумци осећају безбедно током проце-
са. А потреба за специфичним редитељима за сцене 
са додиром проистекла је из постављања граница шта 
глум цима, а нарочито глумицама прија, а шта не. Како 
ауторка текста објашњава, одједном је настала тражња 
за редитељима, а посебно редитељкама које познају 
разлику између рањивости и имања самопоштовања, 
и граница преко које се друга особа не осећа комфор-
но. Она такође пише да, као професорка на академији, 
примећује разлику између садашњих и ранијих генера-
ција студената, где они садашњи теже стичу поверење 
у физичком контакту са својим колегама и спорије се 
ослобађу у смислу допуштања додира или додиривања 
других. Ово показује пораст неповерења, а такође и, 
у мањој или већој мери оправдану, жељу за заштитом 
од потенцијалне опасности. 

Плесне изведбе подразумевају још већу тактил-
ност од драмских и због тога је физички однос неоп-
ходан између кореографа и извођача. Ивана Сајко која 
је радила на неколико пројеката као драматуршкиња 
представа савременог плеса каже: “Ту је додир осно-
ва било којег односа, али он не функционира као сек-
суално набијени чин или као напад на туђу физичку 
приватност, него као подршка другом извођачу или 
извођачици на сцени. Тиме хоћу рећи да су у даној си-
туацији границе уистину јасне. Генерално гледано, не 
могу рећи да сам се икад бавила тиме што ми је доз-

вољено или не, јер су и увјети рада које бих постави-
ла били да радимо минимално хијерархијски, то јест, 
да покушамо што више преузети методе колектива.”

Стварање равноправних односа у колективу или 
глумачкој класи, стварање атмосфере у којој се доз-
вољава да глумци и сарадници изразе противљење 
уколико се осећају непријатно, схватање да квалитет 
представе, кореографија, естетика и покрет у одређе-
ној сцени не треба да се стављају изнад осећаја сигур-
ности и безбедности свих учесника, јесте превенција 
нежељених физичких односа у позоришном еснафу. 
Едукацијом садашњих студената глуме и режије у пољу 
постављања сопствених и поштовања туђих граница, та-
кође би се постигла значајнa побољшања како би додир 
у позоришту најпре асоцирао на дирнутост сценским 
доживљајем, а не на злоупотребу физичког контакта.

На крају разговора са Иваном Сајко, драматур-
шкиња је скренула пажњу да за њу можда није толико 
важна тема контакта међу извођачима, колико кон-
такта између глумца и публике. “Кад вас је задњи пу-
та у казалишту нетко дотакнуо и рекао вам нешто? 
Казалиште то чини ријетко јер је ријеч о својеврсном 
нападу на комфор публике. Али зашто не? Сасвим је 
другачије кад вам глумац декламира с позорнице или 
када сиђе до вас, прими вас за руку и нешто вам ка-
же.” Ово је још један начин на који се додир у театру 
може промишљати због чега ова тема остаје још увек 
недовољно истражена.
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MMM: Шта је за тебе додир? 

ДРАГАНА ВАРАГИЋ: Поверење. То је прво што ми 
пада на памет. Додир је поверење. Наравно има разних 
додира, и поверење може да се компромитује. Додир 
није само физички. Додир је и поглед и реч. Каже се 
да је неко устукнуо пред погледом, или је осетио блис-
кост. Реч за мене такође има карактеристику физич-
ког додира. Реч може да помилује, може да ошамари, 
да одгурне, да приближи, тако да све је то додир. А 
постоји један додир у позоришту који се подразуме-
ва, а то је додир приликом костимске пробе. Пробаш 
костим који неко треба да обликује на теби, да удене 
шпенадле, да нешто мења и ту се додир подразумева 
јер се костим обликује на теби. И сам костим је до-
дир. Јако ми је важно да се добро осећам у костиму. 
Једном сам на проби без костима направила помак – 
отворила сам лик на неочекиван начин. А онда је до-
шао костим који је сав био без форме, од неког преви-
ше лаганог матерјала, а ја морам да играм особу која 
има став. Одједном, оно што сам могла без костима, 
нисам више могла у костиму. Молила сам да ми на-
праве нов костим од другог материјала, који ће има-
ти јасне линије. Прихватили су. Костим је кожа лика. 

Мени је важан и додир са текстом који радим. Ухва-
тила сам себе да, кад режирам и кад говорим глумци-
ма на проби, рука ми је стално на тексту и све време 
је померам, као некакав скенер. Тај додир са текстом 
несвесно ми нешто значи. Мој текст на крају проце-
са (углавном их све чувам) изгледа страшно. По њему 
је проливена кафа, има “уши”, исписан је, исцртан, и 
што је више интервенција, то знам да сам га боље ус-
војила. Пишем по тексту шифре, имам своје тачкице 
и квачице. Унутра је мој код размишљања… Додир, 
дакле, не мора да буде физички контакт. Прва мисао 
која ми пада на памет то је поверење и осећање блис-
кости. Тако мени звучи реч додир.

Да ли се може глумити без додира?

Могуће је ако та рестрикција садржи некакву на-
меру. Ако хоћемо да покажемо шта се губи када се из-
губи додир, шта смо сазнали о значају додира кад нам 
је одузет. Тада се појачавају други начини комуника-
ције, када једно чуло укинеш, друга постану оштрија. 

Глума додирује публику. Ево, играње за време 
короне. Не може се играти исто ако је размак измећу 
гледалаца два седишта. Ми треба да одиграмо тај раз-

Разговарала > Марина Миливојевић Мађарев

Интервју: Драгана Варагић, глумица и професорка глуме

Границе додира
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мак, он је нови елемент позоришне представе. То је 
нови празан простор Питера Брука. И нови изазов за 
нас. Сваки покушај да се редефинише идентитет по-
зоришног простора, односа гледалишта и представе, 
драгоцен је. Идентитет публике се за време короне 

променио. Можда нам је ова околност само дала по-
вод да размишљамо о позоришту на неки нов начин.

Bила си наш студент и веома успешно започела глу‑
мачку каријеру. Затим си отишла у Канаду и тамо 
наставила да се бавиш позориштем, али постала си 

Драгана Варагић, фото: “Глориjа”
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и професор глуме. Онда си се вратила и наставила 
професуру глуме на Академији уметности у Београду. 
Како се мењао однос професор–студент од времена 
када си студирала до данас и како то функционише 
у Канади кад је у питању додир?

Право да ти кажем не сећам се ни једне непријатне 
ситуације док сам била студент. Некако се све то под-
разумевало, о томе нисам ни размишљала, заиста се не 
сећам да сам се икада осећала физички угрожено. По-
чела сам да предајем доста касно и у једној другачијој 
средини, пре свега културолошкој и друштвеној, где 
су релације међу људима успостављене на неки други 
начин. То је мултикултурна средина, људи су дошли 
из различитих простора, из разних култура. Постоји 
основни систем правила која сви морамо да поштује-
мо. Тамо сам почела да предајем кад сам схватила да 
немам своју кућу као што ми је некад било Народно 

позориште – пробе су тамо интензивне и трају чети-
ри недеље, након тога се игра интензивно три недеље 
и то је то – пројекат се завршава и можда се више ни-
када нећемо срести. На универзитету сам знала да ћу 
сваки дан или сваки други дан сретати своје студенте, 
своје колеге професоре, требало ми је да имам нешто 
што сам овде имала, а то је осећање припадности гру-
пи коју познајем. Велики фестивали ван градова имају 
уговоре са глумцима на годину или неколико година.

Да ли јасна правила постоје зато што средину чине 
различите културе које имају различита разумевања 
о томе шта је примерено, а шта и не? Да ли је зато по‑
требно да сви односи буду прецизно и транспарент‑
но дефинисани (без подразумевања!) како се не би 
сударало око тога шта је у реду, а шта не?

Да. И правила се допуњавају или боље дефинишу 
у односу на нека дешавања у друштву у том тренутку, 
као што је сада, на пример, Mе	Tоо покрет. Та средина 
је много мање тактилна него што смо ми. Ја сам врло 
тактилна особа. Када бих давала студентима примед-
бе, имала сам обичај да их држим за руку док говорим.

Да ли си морала да тражиш дозволу студента да га 
додирнеш?

Прочитала сам статут у коме пише да професор 
мо ра да тражи одобрење од студента. Та правила су се 
најчешће односило на вежбе дисања… 

Шта се мења у ситуацији ако професор мора прво да 
пита студента: Да ли смем ту да ставим руку? Па сту‑
дент потврдно одговори, и када професор једноставно 
приђе студенту, стави руку где треба, каже: “Диши!”? 

Ништа се не мења. То је само један ауфтакт који 
сам додала уз начин на који иначе радим. Али зато 
када бих некога узела за руку да дам сугестије, нисам 
питала за дозволу. 

Да ли то држање за руку у ствари служи томе да се 
лакше прихвати сугестија, да не звучи грубо?

Класа Драгане Варагић на Академији уметности у Београду. 
Испит III године Play Shakespeare
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Од студената сам добијала повратну информацију 
да су, кад год би после излазили на професионалну сце-
ну, имали осећај да их држим за руку (осмех) и да је то 
њима давало сигурност. Тако су и они мој додир разу-
мели као подршку. Они су ме такву прихватили, иако 
сам била другачија, јер сам долазила из друге култу-
ре. Пуно гестикулирам када причам, гласна сам... до-
дирујем саговорника… Колико год да сам добро знала 
енглески – још док сам била у Београду, провела сам 
годину дана у Стратфорду као стипендиста Британ ског 
савета нa специјализацији Шекспира на Шекспировом 
институту, мој фокус је ипак био на невербалном. Тач-
но видим где је блокада, да ли студент дише добро или 
не, када приметим где је проблем, знам да не треба да 
кажем, аха то је ту – опусти овај део тела. Напротив, 
фокус треба да померим на неки други део тела да би 
се овај сам опустио... Знам да не треба да притискам 
тамо где је проблем. Пуно сам научила о невербал-
ној комуникацији и веома често сам водила студенте 
уз помоћ физичке радње. Однос физичке и вербалне 
радње је богатство, има небројено комбинација, а сва-
ка има свој ритам и води у другачије значење. За мене 
је и раније и сада ритам оно основно чиме оперишем 
и као глумица и редитељ и професор. Тело које је не-
слободно не може да спроведе мисао. Тело препознаје, 
памти и ужива у тачној мери свог постојања на сце-
ни. Тело зна више него што му верујемо. Сећам се два 
примера. Да не улазим у то који је лик и који комад, 
један мој студент у Канади је у монологу имао зада-
так да спашава свог пријатеља тако што ће га извређа-
ти и тиме га спречити да се жртвује за њега. Студент 
никако није могао да ухвати ту двострукост – да неко 
одбацује пријатеља да би га спасао. У једном тренут-
ку питала сам студента ко му је најбољи пријатељ на 
класи. Он је рекао, а онда сам му предложила да уз-
ме свог најбољег пријатеља за руке и да говори моно-
лог. И то је било јако добро. Онда сам тражила да то 
исто каже без држања пријатеља за руке. Није ишло. 
Вратили смо најбољег пријатеља – Ен, и све је поново 

функционисало. Гледам његово тело и схватим да, кад 
држи Ен за руке, постоји незнатна промена у доњем 
делу кичме која се одрази на вратни пршљен и поло-
жај главе. Реконструисали смо положај кичме, додали 
текст, и функционисало је. Зашто, не знам. Или сту-
денткиња у првој класи по повратку у Београд, првог 
семестра друге године радили смо монологе заснова-
не на стварним исповестима, нашле смо нека решења 
којима смо биле задовољне, а онда се нешто проме-
нило. Промениле су се незнатно физичке радње али 
су знатно утицале на монолог у целини. Сцена је по-
чињала овлашним брисањем стола у полукораку пре-
ма нечем другом. У једном тренутку радња је почела 
да траје мало дуже, покрет руке је постао шири, радња 
је добила већи значај него што треба и информисала 
почетак монолога на други начин. Као кад не добије-
те тачну интонацију у музици. Изгубиле смо драгоце-

Класа Драгане Варагић на Академији уметности у Београду. 
Испит III године Play Shakespeare
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ност исповести трауматичног догађаја која се одвијала 
у необичним паузама и богатству унутрашње радње. 
Изгубиле смо зачудност. Вратиле смо је кад смо по-
ново нашле тачну физичку радњу с почетка сцене, све 
остало се одвијало само. Исто тако повремено мотање 
дувана рађено је као беспредметна радња, кад је дошла 
права реквизита, радња је постала дужа и опет нам се 
пореметио однос физичке и говорне радње, изгубиле 
смо ритам који је био драгоцен, и који је стварао ту 
зачудност. Кад смо вратиле на беспредметну радњу, 
опет је монолог функционисао како смо желеле. Тако 
смо задржале беспредметну радњу за испит, јер није 
било времена за друге интервенције, а резултат нам 
је био драгоцен. Неки студенти и у Канади и овде би-
ли су отворени да заједно истражујемо зашто нешто у 
сцени ради или не ради.

Кад сам се вратила у Србију, студентима сам се 
обраћала са Ви. То ми је била навика из Канаде. У ен-
глеском је једна реч и за Ви и за ти, али однос студена-
та и професора је као да једни другима персирамо. И 
то нам није сметало да у свом односу задржимо при-
сност и поверење. Али испоставило се да су овде сту-
денти то разумевали не као израз мог поштовања, већ 
као дистанцу. Када сам то схватила, прешла сам на ти 
и тако они сада мени говоре Ви, ја њима ти, овде је то 
уобичајено у односу професор–студент. Они то разу-
меју као директност и присност. Студенти овде нису 
много путовали и период изолације оставио је трага. 
Постоји страх од тамо неког света. Моја генерација од-
расла је у периоду када нам је свет био доступан. Ка-
жем, ево, замисли сцену коју хоћеш, дајем ти паре које 
хоћеш, какву представу би волео да видиш на тој сце-
ни. Они не оду даље од већ виђеног, немају поверење 
у сопствену иницијативу, сви би хтели да се запосле, 
мало има подршке од друштва за личну иницијативу. 
Наша алтернативна сцена више се третира као сиро-
машни рођак, а не као предводник позоришних експе-
римената, јер никада за то није добила ни финансије 
ни одговорност, без обзира што има ентузијаста који 

и даље истрајавају. Овде је основна ствар припадати 
групи, то доноси осећање сигурности, ушушканости, 
али колико је то добро, толико и група има своја пра-
вила, и следствену динамику, све се зна унапред. С 
друге стране има изузетних талената, право је задо-
вољство кад вам се вишеструко враћа оно што даје-
те. У времену виртуелног света свака аутентичност се 
пробије директно у крвоток. И то је шанса младе ге-
нерације, да буду другачији. Мислим да су студенти у 
прво време имали проблем са тим што долазим из Ка-
наде. Говорили су, “само, молим вас, немојте канадске 
вежбе”. После, кад смо се боље упознали, радили смо 
и канадске вежбе, понеке су усвојили и други профе-
сори. Радила сам помало од разних техника које сам 
тамо упознала, нпр. Viewpoints (Anne Bogart), Suzuki 
(Tadashi Suzuki), импровизације Кит Џонстона (Keith 
Johnstone), вежбе за откривање слојева текста и веж-
бе технике гласа Сисели Бери (Cicely Berry) које сам 
знала одраније јер сам с њом радила за време спе-
цијализације Шекспира у Стратфорду... иначе Сисели 
сам упознала за време студија на Факултету драмских 
уметности, држала је семинар из технике гласа, а Ен 
Денис (Anne Dennis) нам је предавала сценски покрет. 
Факултет је чинио напор да нас упозна са још неким 
методама различитим од оних које су се предавале на 
ФДУ. Viewpoint jе техника која је преузета из плеса и 
на један веома занимљив начин пушта да тело води, а 
не интелект. Ту постоје нека правила кoja су везана за 
време и простор, у оквиру тих правила се крећемо и 
из тога се формира прича. Сузуки је метода која пома-
же глумцу да освести тело, акценат се ставља на тело 
од струка надоле, на пример, снажно ударање ногама  
о под.

То је јако занимљиво јер се у нашој култури углавном 
глуми од струка навише. 

Ово је и физичка припрема за глумца, физички је 
исцрпљујућа, захтева много енергије и концентрације. 
Мени је то било веома занимљиво. С тим сам се сусрела 
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док сам предавала на универзитету Виндзор (University 
of Windsor). Довели смо две групе људи који су држали 
Viewpoints	и Suzuki. А пре тога сам радила по методу 
Михаила Чехова. Радила сам и са Утом Хаген – она је 
Немица, дошла је у Америку са шест година и тамо на-
правила професорску и глумачку каријеру. Било ми је 
занимљиво како је она преплитала две културе. У Ка-
нади су поједини глумци зазирали од ње због директ-
ности, а мени је то било блиско и донело ослобођење. 
Различита правила су уграђена у различите културе, 
али основно је да се осећаш безбедно. Значи, све дот-
ле док се осећаш безбедно, то је ОК. 

А ако се не осећаш безбедно? Или ако препознаш да 
се друга особа више не осећа безбедно, али тај сиг‑
нал занемариш јер сматраш да је твоје понашање на 
месту? Шта онда?

Кад год имамо однос међу људима у коме неко 
има моћ, основно је да та моћ не буде злоупотребље-
на, да свако има право да постави питање и каже, “не, 
ја се у овоме не осећам добро, зато, зато и зато”… Ако 
постоје институције које су довољно јаке, држе се ус-
постављених правила која сви тумаче на исти начин, 
и ако ти имаш некакав проблем, можеш се с пуним 
поверењем обратити институцији и решити проблем 
у оквиру саме институције. Позориште је заједнички 
простор који делимо и у том простору постоје некак-
ва правила. Ја морам да имам свест о томе како моје 
понашање утиче на друге и ако неко има примедбу на 
моје понашање, онда бисмо морали да можемо о томе 
да разговарамо и да модификујемо понашање. Свако 
треба да се осећа креативно, инспиративно и слобод-
но у заједничком простору. Позориште је заједнички 
простор и ми га формирамо. Е, томе служе поставље-
на правила којих се сви држе.

Чувена америчка редитељка Ен Богарт има есеј 
који говори о чину насиља који је уграђен у позори-
шни чин, који је неопходан кад свет идеја почнете да 
материјализујете. На пробама хируршки резови од-

бацују непотребно ткиво и уграђују без провере ново. 
Одлуке се доносе у ходу кад се крене у реализацију 
идеје. Глума je способност комуникације у садашњем 
тренутку. Кад се нађемо у том комуникацијском кру-
гу, то што разменимо драгоцено је и доноси нове ин-
формације. Али глума је и структура, не само инспи-
рација, умеће да се употреби знање а задржи свежина 
размишљања, вештина успостављања граница, ту је и 
ферплеј јер само заједно можемо да конструишемо 
мисао и осећај који покреће публику. Глумац који уме 
да мисли на сцени укорењен је у садашњем тренутку и 
то се види. Публика верује и дозвољава ти да је држиш  
за руку.

Глума је и баланс између стицања и отпуштања 
контроле, између прављења структуре и дозвољавања 
да вам се нешто деси. Глума је небо и земља, а ви из-
међу разапети покушавате да разумете шта вам бо-
гови говоре, а да не изгубите тло под ногама. Глума 
је позив да се нечији дамари уједине са вашима. То 
је нешто врло интимно и лично, а дозвољава вам да 
задржите приватност. Моји пријатељи из Канаде, кад 
им је кћерка имала 16 година и желела да упише глу-
му, замолили су да је чујем. Занимљива, радознала и 
рекла бих талентована природа, у мећувремену је док-
торирала инжењерство у медицини. И ради разновр-
сне експерименте. Послала ми је један рад у вези са 
инструментима које је инжењерски креирала. Експе-
римент је био да је једна група људи ходала по по ужа-
реном угљевљу, а друга их је посматрала. Истовремено 
су мерени откуцаји срца групи која посматра. За не-
ко време откуцаји срца код оних који су посматрали 
су се уједначили. То се дешава и у позоришту. Кад је 
догађај јаког унутрашњег интензитета, кад се деси то 
нешто што знамо да постоји, а не волимо да причамо 
о томе, кад се публика умири и почне да дише једним 
дахом, кад осетите као да вам је цело гледалиште стало 
на длан руке…то је оно што чини позориште вечним. 
Бергман то зове пупчаном врпцом која спаја глумца 
и публику, кад се комуницира из центра у центар. То 
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је живот сам у Талијином храму. Кад нестане потре-
ба за тим, онда смо можда престали да будемо живи, 
а да то и не знамо.

Као глумица, веома млада, овде си била успешна. 
Постигла си много, а онда си одлучила да направиш 
скок који није уобичајен, да све то оставиш и да одеш 
у Канаду. И тамо си постигла успех, затим си одлучи‑
ла да направиш још један неочекивани скок, вратила 
си се. Чини ми се да због тога имаш добар увид у то 
колико се код нас од тада до данас променио однос 
према телу глумца и самом додиру?

Мислим да сам брзо научила да правим разлику 
између тога шта је приватно, а шта професионално и 
није ми се дешавало да пред камером или пред публи-
ком имам некакав контакт који би ме збуњивао, јер тај 
однос је увек тројан – партнер, ја и камера или партнер, 
ја и публика и укључује све нас. Није ми се дешавало 
да изгубим свест о томе да партнерски однос постоји 
зато што нешто што је нама важно хоћемо заједнички 
да пренесемо публици. Та граница професионалности 
била ми је уграђена и ту није било збуњивања. 

И не тиче се тебе и твог тела приватно?

Да! Ми глумци користимо разне материјале ка-
да градимо улоге, користимо се разним искуствима, 
нешто из личног искуства, нешто што сам приметила 
на улици док сам ишла на пробу, нешто из туђег иску-
ства, нешто из литературе... Волим да те ствари сачу-
вам за себе. Тајна од чега правим улогу је нешто што 
не треба да делим, то је моје приватно. То каже и Ута 
Хаген – то је твој склоп који препознаје инспирацију 
и ако је откријеш, стврднуће се и изгубити моћ, ту 
малу магију која те све време храни. Нешто као пси-
холошки гест код Михаила Чехова, који се никад не 
употребљава на сцени.

Исто тако у позоришту се бавимо комплексним 
и захтевним темама, и психолошки захтевним, дола-
зимо до изненадних открића... Мураками негде каже 
да кад пише, то је као кад сиђе у подземље и посматра 
шта се ту дешава. Концентрисаном на писање, све му 
ту изгледа природно, и кад наиђе на таму, а та тама му 
приђе, то значи да покушава да проследи неку поруку. 
Он само посматра тај свет и преноси. А онда се врати. 
Важно је вратити се. Професионалац уме да се врати. 

А у Канади? Почела си да причаш о Унији која је пан‑
дан Савезу драмских уметника Србије. 

Унија се бави свеукупно радом уметника који су 
њени чланови. Канада има другачији комуникацио-
ни систем од нашег. Може некоме у првом тренутку 
да изгледа као велика дистанца, али та дистанца даје 

Из представе Је ли било кнежеве вечере, Народно позориште Београд
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моћ да у простору између можеш безбедно да проме-
ниш начин комуникације ако ти се не свиђа. Прво је 
слобода да можеш говорити о проблему који имаш у 
комуникацији са групом или појединцем. Нећеш бити 
одбачен, имаш право да разговараш о томе како се ко-
муницира. У свакој подели постоји један представник 
Уније. Сви смо део Уније, али једног од нас одаберемо 
да буде представник и он води рачуна о томе да се по-
штују правила, да се нико не осећа угрожен из било 
ког разлога. Stage	mаnager (код нас инспицијент) има 
много веће ингеренције него код нас, и за време проба, 
и док се игра представа. Када редитељ дође да погле-
да своју представу, ако има примедбе, он мора да их 
каже инспицијенту, онда инспицијент то преноси гл-
умцу а овај има обавезу да то угради у своју игру, али 
редитељ не може да се наљути и да то каже директно 
глумцу, поготово не грубо. Тога нема. Много је већа 
потреба за артикулацијом проблема.

А овде?

Овде важе неписана правила. Тамо не постоји 
репертоарско позориште. Била сам члан Народног по-
зоришта 13 година. Ми се сви знамо. Нас седамдесет 
знамо се годинама и годинама играмо заједно. Али, 
ево, не знам кo кoмe мoжe званично да се пожали aко 
има проблем и како се то решава a да не настане пре-
кид сарадње.

Једном речју ми смо породица – понекад функцио‑
нална, понекад дисфункционална.

Тамо сам веома ретко радила са људима које 
знам лично, тако да су правила тако и постављена. У 
Народном позоришту све глумце сам лично познава-
ла, било је много подразумевања, већ уграђеног по-
верења или неповерења, што условљава неке моје од-
луке од почетка. Тамо нема подразумевања, сем да се 
поштују правила. То што је Канада мултикултурална 
средина довело је до тога да нека правила сви морају 
да поштују, без изузетка. Тако се сада, после #metoo по-
крета, појавила и нова професија која се зове intimacy	

director, као што постоји fight	director – онај који режира 
сценске борбе. Е, тако се сада појавила професија кoja 
je део проба када су у питању сцене секса, љубавних 
додира, насиља... Intimacy	director успоставља правила 
и круг поверења. Пре две године као гостујући реди-
тељ радила сам Пенелопијаду	(The	Penelopiad) Марга-
рет Атвуд (Margaret Atwood) као дипломску предста-
ву на Рајерсон универзитету (Ryerson University). Ра-
дила сам без intimacy	director, правила су била нова и 
управо успостављена, сви су се прилагођавали у ходу, 
радила сам по унутрашњем осећају и нисам се боја-
ла да ће бити проблема. Мислила сам да је начин на 
који комуницирам транспарентан, да имам довољно 
подршке у екипи и да нисам ушла у проблем. У пред-
стави је била и сцена силовања, као и сцена убиства, 
обе сам решила метафорама. Свеједно је тражено од 
мене да intimacy	director буде на другом делу проба јер 
то је обавеза. Питала сам се шта ће да ради, али морам 
признти да се њен рад испоставио као јако користан. 

Из представе The Vindication of Senyora Clito Mestres, Класик театар Вашингтон
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Сва твоја питања како се одваја телесно приватно од 
професионалног, како се прави круг поверења, она је 
решавала вежбама пред сцену. Овај комад има у себи 
тему насиља и ћутања о насиљу. Пре него што сам по-
чела пробе, десио се неки проблем, нисам тачно знала 
шта, али осећала сам да су сви преосетљиви из неког 
разлога. Баш зато што је тема насиље и ћутање о на-
сиљу, могло је на један други начин да дође до препли-
тања приватног и професионалног. Није.

Да ли си некада у професији додир доживљавала као 
напад и угрожавање?

У професији? Не. 

Да ли одсуство додира може да буде вид агресије?

Неко може да буде и пасивно агресиван. Затим, 
одсуство додира може бити и начин да некога изолује-
мо. На пример, ми се сви у екипи додирујемо, а додир 
са тобом избегавамо. Да, то је могуће, али ако би се то 
догодило у Канади, о томе би се на проби разговарало. 
Отворило би се као тема. 

Може ли се глума предавати без додира? Да профе‑
сор и глумци буду потпуно дистанцирани?

То је занимљиво питање. Ја имам потребу да 
додиром изразим подршку, да загрлим… са тим ни у 
Канади нисам имала проблема. Правила Уније то не 
искључују, она само успостављају последњу линију, а 
то је да се неко осећа добро у свему томе, да се осећа 
безбедно. Осећај безбедности је најважнији. 

Које искуство из Канаде мислиш да би било кори‑
сно за нас?

Било би корисно да Унија, односно наше Удру-
жење драмских уметника ојача и да преузме на себе 

ту врсту иницијативе, да се успоставе норме понашања 
којих би се сви држали. Мислим да је важно да инсти-
туција ојача. У Канади Унија реагује на све пробле-
ме унутар професије. Унија се огласи и има свој став, 
она покрене процесе, доведе стручњаке за помоћ ако 
је потребно, веома се брине о свим члановима. Она је 
веома заштитничка према члановима. 

Да ли је могуће спровести квалитетан рад са сту‑
дентима глуме и са глумцима на проби ако се ради 
виртуелно?

Мени је у почетку то био изазов. Донело је и не-
ких лепих решења. Морала сам да модификујем про-
грам у ходу. Студенти су урадили врло занимљиве ства-
ри, то је било узбудљиво итд. Међутим, после неког 
времена, почело је страшно да ме исцрпљује. Сад не 
подносим зум. Дарове које даје наплаћује стоструко 
и дуготрајно, бојим се. Тај десети део секунде између 
аудио и видео записа, та лаж да се налазимо сви у ис-
том комуникацијском времену и простору, тај десети 
део секунде размака који морам стално да се правим 
да не осећам, кошта ме. Кошта ме да кад после неко-
лико сати престанем да радим и искључим компјутер, 
функционишем са пола капацитета. Прва ствар која 
нестане је осећај за хумор. Уместо њега осећај тупости 
и довољности, као да прави живот постаје сурогат. Сад 
разумем оне који скачу падобраном, одлазе на места 
на која људска нога није крочила, треба ми тај против-
отров, не дам зуму да ме испразни за живот. Зум, да, 
може, наменски краткорочно, али не као дуготрајно 
решење.

Да ли верујеш у виртуелни додир?

Не знам шта то значи.

Сасвим јасан одговор.
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Т оком Битефа 2019. у једном аутобусу нашло се 
четрдесетак људи из позоришта, махом глумаца, 
редитеља, драмских писаца и педагога који су се 

упутили из великог у мањи град како би испратили 
рецентну продукцију ван главних токова.1) Негде на по-
ла пута изведено је једно “друмско” испитивање: по-
стављено је неколико питања о љубави, у духу главне 
фестивалске поруке2), тако да су сви позоришни пут-
ници могли нешто о томе да кажу. Колико пута су се 
заљубили у позоришту док су правили представе? Ко-
лико пута се неко други заљубио у њих? А колико пу-
та се блискост заиста остварила? Рапорти су били вр-
ло издашни, праћени кикотом, колико и стидом, како 
већ доликује причама о љубави. Ипак, није било много 
оклевања, далеко мање но када се говори о заједничкој 
својини. Само је један човек одмахнуо руком у жељи 
да буде прескочен. И немају сакупљени одговори те-
жину емпиријских налаза, али су бројеви са овог путо-
вања чаробни: људи из фестивалског аутобуса заљуби-
ли су се 377 пута током позоришних процеса, од тога 

1) Преузето из књиге Мала	врата, Геопоетика 2021.

2) 53. Битеф одржан је од 17. до 26. септембра 2019. под слоганом 
По	чнимо	љубав	из	почетка, заправо стихом чувене песме Бети Ђор-
ђевић из 1976. Пратећи програм Битеф Полифонија, у оквиру којег 
је ово путовање изведено, својим порукама “верно је пратио игру”, 
те је у фокусу било питање љубави и друштвене алтернативе.

Пише > Ирена Ристић

Љубав у позоришту1)
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је 173 љубави остварено (скоро половина!), а путници 
су били предмет туђих наклоности у чак 570 случаје-
ва. Није мало, мада је висини последњег броја значај-
но допринело присуство једне праве звезде, а оне су 
увек одлична мета за заљубљивање. И није ово право 
истраживање, доиста, али тема можда јесте.

Позориште је одређено релацијама. Настаје из укр-
штања интенција и очекивања различитих људи, као и 
субгрупа који учествују у јавном извођењу. И само из-
вођење настаје из релација. Понекад се оне успостављају 
тако брзо током припреме, и постају до те мере чврсте 
да пробе губе свој ослонац у професионалним радозна-
лостима, док уступају простор личним усхићењима 
новостворених кружока-дружина-породица. То је због 
тога што се у позоришту људи заљубљују сувише ла-
ко, и далеко чешће но у било којој другој дисциплини. 
Готово у сваком позоришном процесу догоди се више 
таквих заплета, а расплети су релативно очекивани, од 
комично-романтичних до мелодрамских. Ово је можда 
јединствен феномен повезан са креативним процесима 
у позоришту, и крајње упадљив. Заљубљују се људи и у 
другим облицима заједничког рада, то је сигурно, али 
изгледа да су односи у позоришту интензивнији, а исхо-
ди и импликације сложенији. Поставља се питање због 
чега је тако, и како те заљубљености утичу на садржај 
који се ствара, на све друге односе и животне праксе? 
Какве везе оне могу имати са друштвом, или са њего-
вим променама?

Да не буде забуне, није овде реч само о позоришту 
које се прави унутар институционалних оквира, нити се 
посебно издвајају независне продукције, већ о самом 
процесу колективне креативности у опсегу извођачких 
дисциплина. Свакако је тај процес обележен условима и 
односима на којима се продукција заснива, те датости 
одређују динамику и исходе имагинативног рада, али 
ће фокус овде остати на појави која се, као по правилу, 
јавља у свим позоришним “водама”.

До сада су односи у позоришним праксама чешће 
били фокус кулоарских превирања но темељних сту-

дија, те мањка података који их непосредно описују и 
тумаче, мада у великој мери одређују имагинативни 
рад унутар извођачких дисциплина. Колективни умет-
нички чинови оцењивани су или као сувише сложени и 
готово недоступни научним методама, или пак као не-
довољно релевантни за заједницу, због мале заступље-
ности уметника у општој популацији. Како ни једно ни 
друго није тачно, јер се штошта о изградњи колектива 
може научити из позоришних пракси, у овом раду ће 
простор бити уступљен људима из позоришта, њиховим 
сведочењима и опсервацијама о односима које граде. И 
док се ослушкују ти гласови са сцене, из пробних сала и 
позоришних радионица, умешаће се каткад осврти на 
теоријске тековине које би могле делимично објаснити 
сложене позоришне заплете. Напослетку, биће размо-
трене социјалне импликације прикупљених увида из 
позоришта и о позоришту, домети колективних прак-
си, као и лимити. 

ШТА КАЖУ ЗАЉУБЉЕНИ?

Неколико месеци након фестивалске екскур-
зије прикупљани су подаци и материјал за једну до-
кументарну радио драму под називом Кришом која је 
осмишљена с намером да се сниме искуства људи из 
позоришта везана за релације које током креативних 
процеса настају. У серији дубинских интервјуа полус-
труктурисаног типа, учествовали су људи који се про-
фесионално баве глумом, режијом, костимографијом, 
сценографијом и другим позоришним занимацијама 
повезаним са уметничком продукцијом. Позвани су да 
се присете процеса прављења представа, посебно оних 
у којима су односи били врло интензивни, да опишу 
појединачна искуства у свим њиховим детаљима: ка-
ко су се односи унутар екипе успостављали, развија-
ли, мењали, каквог су били квалитета, шта је на њих 
утицало и шта се све збивало међу људима.3) Потом су 

3) Документарна драма Кришом, која је настала као резултат овог 
дискурзивног огледа, премијерно је изведена 25. априла 2020. у 
оквиру Драмског програма Радио Београда 2. Мада саговорници 
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упитани како је то што се правило утицало на одно-
се, и обрнуто, како су ти лични заплети утицали на то 
што се прави, на саму представу, али и на оно што је 
следило након премијерног извођења. Процењивали 
су колико се често дешавају такви заплети “иза кули-
са” у поређењу са другим креативним ситуацијама, и 
због чега. Шта то има у позоришту?

Људи из позоришта лако се присећају креативних 
процеса у којима су односи били веома интензивни. 
Не дешава се увек, кажу, али то није куриозитет, већ 
готово правилност. У скоро сваком процесу релације 
се опажају као пресудне, и у сећањима остају доми-
нантне, само су поједина искуства имала већи утицај 
на њихов живот у целости, а тако и бирају она о којима 
ће детаљно говорити: “Више пута ми се десило да тек 
упознам неког на првим пробама и да се јако брзо ве-
жем. Настане нека блискост, нека врста пријатељства 
које је изгледа немогуће развити за тако кратко време.” 
По квалитету, односи су разнородни, од веома бурних 
и интимних зближавања, до манипулативних надигра-
вања и екстремних напетости које на различите начи-
не могу ескалирати, или се пак уградити у имагинарне 
конструкте који настају. “Ти односи личе на приват-
не, рецимо, личе ми на однос са сестром са којом већ 
годинама живим”, каже млади глумац, мада се на не-
ки начин позоришне блискости ипак издвајају: “Да, ја 
имам пријатељице и пријатеље које сам стекла у ра-
ду а то је нешто друго од оних које сам стекла само у 
животу”, истиче нешто искуснија позоришна ауторка.

ДЕЈСТВО МЕТОДА И САДРЖАЈА

Бројни су фактори који на развој односа могу ути-
цати, – најпре методски приступ. Поступци и технике 
које се користе могу бити пресудни, а поједини аутори 
ослањају се управо на односе: “То је неки мој принцип 

нису учествовали анонимно, овде ће бити коришћени и означени 
њихови искази али без именовања извора. Делови оригиналних 
интервјуа и листа свих који су учествовали доступни су на линку: 
https://rtsplaneta.rs/linear/4?program_id=2834666. 

рада”, каже једна редитељка, “Дај само ми мало да се 
упознамо, да се додирнемо, да се погледамо у очи па 
ћемо онда да правимо представу”. Сећа се и почетка 
процеса у једном великом немачком позоришту где су 
локалне навике уносиле извесну дозу стрепње:

Упознали смо се тако што сам се ја представила, 
рекла сам да имам огромну трему и да нема смисла 
да почињемо ни да читамо текст, него је најбоље да ми 
одемо у кафић на једну кафу, и тако се то дешавало 
данима, тако да је прва недеља рада заиста била за сто-
лом, али не у пробној сали него у једној кафани, где је 
свако од нас полако почео да се отвара, прича мало о 
себи и свом искуству, онда смо некако врло брзо схва-
тили ко има какав смисао за хумор, а онда и све друго.

Необично брзо релације се заплићу у процеси-
ма који одступају од уходаних позоришних протокола, 
посебно у истраживачком раду, током вежби и ради-
оница које носе виши степен очекивања и ауторства 
од свих који су укључени. Док се присећа једног таквог 
истраживања, старији глумац примећује:

Радили смо много импровизација, вербалних и 
невербалних, градили ликове не само на основу оно-
га што пише у тексту већ и на основу онога што смо 
смишљали сами. Писали смо њихове дневнике, њихове 
снове, радили измишљене интервјуе између два лика 
који се у комаду не срећу; редитељ је посебно подстицао 
колективне импровизације са невербалним задацима 
који су замишљени тако да буде чулност у нама, јер је 
било много таквих сцена у оригиналном комаду… И 
тако се, у том процесу, отворила… једна врста дечје ра-
дости код свих нас. То није била последица само ових 
вежби, наравно, већ и ликова које смо играли, и теме. 

О порозности граница у процесу креирања улога, 
између драмске карактеризације и личности, посебно 
о поетичкој идентификацији која се по интенционал-
ности и функцији извесно разликује од других иденти-
фикационих процеса, дискутовано је у више наврата у 
ранијим студијама (Wilson, 2002), мада су оне махом 
биле усмерене на разумевање промена које настају на 
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индивидуалном нивоу. О релацијама се пак штошта 
може сазнати управо из глумачких сведочења:

Играли смо два најбоља пријатеља и, за кратко 
време, ми смо постали блиски људи, где смо одједном 
могли да седимо и причамо о најинтимнијим темама, 
а пре тога није било тако. Тако су се ти односи пре-
плитали, зато што су многи ликови настајали из нас 
самих, и онда се све потпуно помешало, однос између 
ликова у драми и нас који играмо те ликове.

Примећују то и позоришни аутори који процес 
пажљиво посматрају са стране, на пример костимо-
графкиње:

Односи предложени неким драмским текстом 
лагано постају односи унутар глумачке групе, и то се 
дешава обично неопазиво. На пример, карактер који је 
унутар комада скрајнут полако унутар саме групе, као 
особа, односно глумац или глумица, стиче неку позицију 
из ћошка, сам је производи или је остали производе.

И редитељи, без двојбе, потврђују ове процесе: “Ја 
сигурно мислим да је садржај утицао на односе, тако 
да су ту почеле да се дешавају разне компликације, па 
онда тако неке сплетке, па напетости… чак је у једном 
тренутку прилично заличила ситуација унутар про-
цеса на драмску ситуацију у самом тексту.” То може 
бити привремено, кажу, али само извођење предста-
ве омогућује даљи развој имагинарног конструкта, те 
и односи настављају да се развијају након премијере:

И током играња представе, а то је трајало неко-
лико сезона, ми смо заиста осетили да се другачије 
односимо и у приватном животу и даље, и да је то ос-
тало као једна врста искуства које нас је у том сми-
слу све променило. Тог дана, на пример, када играмо 
представу, ја сам се потпуно другачије будио, и онда 
сви долазимо у позориште неколико сати раније, али 
то је нама било као неки ритуал … грљење и љубљење, 
као када се видимо рецимо на екскурзији, тако је из-
гледала атмосфера. Ми смо играли ту генерацију и 
такви смо постајали тог дана када играмо представу.

Када су истраживачки процеси врло захтевни у 
погледу физичких задатака, као што је то понекад слу-
чај са представама у којима невербални израз преузима 
примат над драмским текстом, телесна близина, као и 
заједнички напори, могу убрзати појаву наклоности:

Превазиђу се све границе физичког стида, уједа-
мо се, падамо, потресно је све и веома окрутно, тру-
димо се притом да будемо искрени, и наравно да са 
људима са којима прођете такав процес немате исте 
односе као са другим људима са којима нисте радили, 
или сте прошли неки површан процес.

КОНТЕКСТ И КАРАНТИНИ

Поред наглашених истраживачких токова и са-
мог садржаја, који утичу на повезивање, снажно дејство 
имају и контекстуалне датости:

Сваки рад се одвија под одређеним околностима 
– људи, место, смештај, услови у којима се ради утичу 
на то како се осећамо, као и на начин мишљења, чак 
и градови који су урбанистички уравнотежени утичу 
на то како мислимо и, ако је било шта у дисбалансу, 
то производи неко лудило, јер смо сви одмакнути од 
својих живота, чак и ако не одемо у друге земље – ми 
смо у току процеса у једном баблу који нам обезбеђује 
ту луду ситуацију, која је делимично привилегија, а 
делимично један стравично изнурујући емотивни 
потрошач, да се бавимо скоро искључиво представом 
једно одређено време.

Брзина којом се успостављају односи блискости 
у колективном процесу доживљава се као нека врста 
животног исклизнућа: “Мислим да се тај интензитет 
емоција родио из тога што нико никога није познавао 
пре прве пробе. И за тих месец и по дана измештених 
на мору било је јако интимно, пријатно и највише бу-
рно на растанку”, сећа се редитељка. Услове креати-
вног карантина препознају и млађи глумци: “То је та 
врста изолације! Ми смо сви отишли у неко друго ме-
сто с циљем да направимо представу, и сви смо јако 
желели да направимо нешто добро, а пробе смо има-
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ли два пута по четири сата дневно”. И старији глумци 
истичу интензитет рада:

Шест месеци свакодневно по осам сати дневно, 
акробатике, балета, певања, свирања, импровизације, 
… Нас је било петнаестак, колико се сећам, и у том пе-
риоду смо практично живели заједно, јели смо зајед-
но, имали паузу за ручак једном дневно сви заједно, 
долазили ујутру раније пре пробе да се спремимо, и 
одлазили кућама врло касно… Ко нема представу ос-
тане после пробе по три сата и онда причамо шта смо 
радили тог дана.

У низу исказа открива се и снага интринзичке мо-
тивације која израња из уметничког задатка, дакако, 
али је додатно оснажена заједничким радом, те поврат-
но на односе и утиче: “Из мог досадашњег искуства, 
главни и основни разлог је то што нам је свима јако 
стало, и ја то препознајем…” каже глумац, а костимо-
графкиња се надовезује: “…као неку врсту проблема 
који креће са професионалног плана али заврши на 
личном, или не бих била сигурна да ли заправо креће 
од личног а заврши на професионалном, јер је то до 
те мере повезано и може да буде драгоцено што је та-
ко повезано, али је врло болно.” Порозност граница у 
самом процесу опажа се као нужност, како кажу, као 
предуслов креативног деловања: “јер ако то не меша-
мо док радимо, онда можда можемо да производимо 
и шибице, а кад почнемо то да мешамо, а то је неми-
новност нашег посла, морамо да се испетљавамо из 
таквих деликатних ситуација много пажљиво”.

ЗАЉУБЉИВАЊЕ

“Кад тако много времена проведеш са неким, па 
га упознаш, њега или њу… у ствари је то да упознаш 
некога већ неки пут да се заљубиш, зар не?” – пита се 
један позоришни глас и без упита о заљубљивању. Та-
ко је и са осталима. Већ приликом уводних описа и 
покушаја да се објасни како се успостављају релације 
на почетку процеса, спорадично искачу громогласни 
увиди попут: “Мислим да сам се тада заиста заљубила 

у једну глумицу.” Или се чују нешто тиша откривања: 
“Било је ту и љубави, јесте, ту се мени десила једна 
љубав која је имала везе са комадом наравно, али и са 
односом у екипи, и некако бих могао да назовем ква-
литет тих односа – нежност.” О нежности говоре и ре-
дитељке, а поједине примећују извесну репетитивност 
у властитим реакцијама:

Било је много љубави, било је много неких лич-
них, врло интимних задирања у прошлост везано за 

Ирена Ристић, фото: Иван Зупанц
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тему представе или невезано, значи неког великог по-
верења међу нама, али увек се нађе једна особа, ја је 
нађем или та особа мене нађе, која је мој проблем, и 
онда све што ја радим јесте да се трудим да цела моја 
пажња не буде усмерена само на проблем и на ту јед-
ну особу, јер ћу онда престати да будем конструктивна. 
Углавном је та једна особа мушког пола, година педесет  
плус.

Обрадовали би се сад психодинамски теоретича-
ри и брже-боље се бацили на тумачење трансфера. Као 
феномен који је својствен свим људима, трансфер се 
испољава као тенденција да се садашња искуства ту-
маче у светлу ранијих. Зато се у сваком односу који 
се успоставља, у сваком сусрету или судару, актуелни 
доживљаји (сада и овде) укрштају са онима из про-
шлости (тамо и онда), а нове блискости се преплићу 
са искуствима из животне историје који често потичу 
од првих и најважнијих односа у животу. Прошлост се 
тако обнавља у садашњости, искуства се “премештају”, 
реконструишу и одређују нове односе који се праве 
(Klein, 1952).4) И као што се, у терапијском односу, ис-
куства и доживљаји из прошлости повезани с важним 
објектним фигурама могу пренети у садашњост, тако 
се и у ситуацији креативног процеса старе емоције и 
понашања који потичу махом из раних блискости могу 
поново појавити и одредити настајање нових односа. 
Несвесни конфликти се екстернализују, те се елемен-
ти из унутрашњег света пројектују у другог; перцеп-
ција постаје снажно “обојена”, понекад и “затрована” 
некадашњим искуствима, у процесу који се одвија без 
контроле свести. Како су најважнији садржаји из лич-
не историје повезани с родитељским фигурама, транс-
фер се чешће може јавити у односима неједнакости 

4) У терапијском контексту, овај феномен генерише веома богат ма-
теријал за рад, а откриће трансфера представља прекретницу у 
развоју прве психотерапијске методе. Има више различитих тео-
ријских тумачења, те се разумевање трансферних релација посте-
пено мењало током двадесетог века. Полемике су и даље бројне, 
али се може уочити да рад на трансферу (уз подршку контратранс-
фера) остаје у фокусу савремених психоаналитичких приступа.

па се ван терапијског контекста јасно препознаје у 
релацијама са шефовима, са професорима, а у позо-
ришту са редитељима, или пак са људима старијих ге-
нерација, под условом да од њих на неки начин зави-
симо, те нам постају важни. И сами саговорници опа-
жају јачину и сложеност релација које настају у позо-
ришту, а тумаче их на свој начин, понекад духовито, али  
прецизно:

Знаш шта ја мислим? Сем времена које проводи-
мо заједно, у позоришту је то компресован један добар 
брак. Значи, кратко време врло интензивних односа и 
велике отворености међу људима у погледу размене 
искустава и интимних прича, и све што се заиста де-
шава у једном браку или у једној вези компресовано 
је у тих месец и по дана колико се ради представа, и 
мислим да су… то неко отварање и базично поверење 
разлози да почнеш да се опушташ и заљубљујеш.

Нису сва заљубљивања јавна, нити се увек оства-
рују: “Дешавају се заљубљивања која нико и не приме-
ти”, каже редитељка, а глумац се надовезује:

Било је нешто што је стално претило да ће да се 
оствари па се није остварило, или су други мислили да 
се остварило, а није. То нам се десило једном, у томе 
смо уживали обоје, да целу екипу правимо љубомор-
ном… [смех], и онда нас двоје долазимо на пробу, и ту 
нешто стално ћућоримо, а у суштини јесмо ми били 
блиски, али се ништа није десило.

Флертовање, како га означавају, често је у функ-
цији опште атмосфере, те заљубљивање добија неки 
посебан вид и врло конкретну улогу у самом процесу: 
“Прија ми”, каже глумац:

… зато што се лепо ради тако. Пријатно је онда и 
после представе сести, попити пиће, некако не опте-
рећује; није то као да си у некој вези, па се сада кријеш 
по позоришту, или свима објављујеш да си са неким, 
имаш трофеј, па ко ће шта да каже … већ потпуно јед-
на интимна, лепа, фина заљубљеност.

Из исказа, чини се да нема у овој причи посебно 
осетљивих, а ни поштеђених: “Дешава се то свима који 
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су активно укључени у процес, све су то потенцијал-
ни заљубљивачи”, тврди један редитељ, док се понеки 
чуде, па кажу:

Стварно ван позоришта нисам толико заљубљи-
ве природе колико се ја сваки пут заљубим у неког 
глумца или глумицу, мислим то је заиста неко људ-
ско заљубљивање. Никад себи нисам дозволила да се 
пређу неке границе, односно увек сам спречила да се 
ти односи претворе у било коју врсту флерта, али на 
том неком људском нивоу ја се увек заљубим у глумце 
који су за мене тајновити и који су бескрајно духовити.

И заиста, ређе се љубави остварују но што би се 
то могло очекивати у односу на степен побуђености и 
интензитет односа, истичу то још неки гласови:

Јесам се заљубљивала у позоришту, али не тако 
често. Заправо сам изненађена како је мало тог еро-
са који се остварује кроз директан однос, кроз фи-
зичност. Мислила сам … требало би да је тога више, 
волела бих да је тога више и да људи и од тога мало 
дрхте, али заправо мислим да ту постоји известан 
превод, да има пуно ероса али да је он усмерен на 
неку заједничку изградњу.

Ликовали би и овде психодинамски теоретичари 
због ове фине уметничке опсервације која указује на 
механизам сублимације. Чини се притом из исказа 
да и сама заљубљеност, како је доживљавају и опи-
сују људи из позоришта, има извесне квалитете који 
је издвајају од животних пракси. Говори о томе нешто 
подробније једна костимографкиња, док се присећа 
својих заљубљености:

Ја бих пре мислила о томе као о некој понетости, 
а то сам увек осећала према свим људима који су ми 
се свиђали и постајали доцније моји пријатељи реци-
мо, тако да… Ако причамо о неком потенцијалном 
партнерству, ма колико трајало, то ми се десило са-
мо два пута у позоришту, а ако гледам на то осећање 
заљубљености, то је оно на чему сви моји односи са 
људима са којима радим у мањој или већој мери по-
чивају.

О заљубљивању у позоришту може се мислити 
и на нешто другачији начин, ван опсега психодинам-
ских тумачења. Поједини истраживачи истичу улогу 
емоционалне побуђености као критичне компонен-
те у креативном процесу, која мобилише људе и ос-
нажује напоре усмерене ка одређеном циљу (Форд, 
1992). Свакако примећују да њена улога може бити 
врло сложена јер се у одређеној ситуацији укрштају 
емоције које креативном процесу претходе, са конку-
рентним, или пак онима које из процеса произлазе, 
и које се пребацују из једне бихевиоралне епизоде у 
другу. Осећања која се током рада спонтано јављају, 
као што су узбуђење, фрустрација, збуњеност или ве-
сеље, стимулишу креативну акцију, а повратно могу 
бити појачана новим акцијама. У позоришту људи раде 
заједно, и акције из којих емоције извиру остварују се 
релацијама, па се побуђеност лако шири, попут зара-
зе, а може се и везати за особу са којом се креативна 
акција изводи. Сусрет са другим у стању побуђености 
лако прелази у снажну привлачност. Заправо, ова поја-
ва није непозната, довољно је сетити се класичних сту-
дија мисатрибуције, као што је експеримент у кањону 
Капилано: студенткиња зауставља људе док прелазе 
климави, уски мост са ниским рукохватима, навод-
но ради испуњавања једног пројективног теста, и то 
баш на висини од 70 метара изнад дна. Пресретнути 
људи опажају је као привлачну и касније јој се удва-
рају далеко чешће од оних које тестира на стабилном, 
широком и ниском мосту, у одсуству сваке опасности 
(Dutton & Aron, 1974). Физиолошка побуђеност која 
се јавља у ситуацији високог ризика, на заљуљаним 
висинама изнад канадског кањона, где колена кле-
цају од самог погледа ка дну, приписује се видљивом 
извору, те се од стране препаднутих људи тумачи као 
снажна сексуална привлачност према жени коју су 
срели.5) Показују ови резултати да је за настанак емо-

5) У терапијском контексту, овај феномен генерише веома богат ма-
теријал за рад, а откриће трансфера представља прекретницу у 
развоју прве психотерапијске методе. Има више различитих тео-



> 138

ција, поред довољно јаке физиолошке побуђености, 
нужна и когнитивна интерпретација, те да одређена 
емоција може настати и када се побуђеност припи-
сује сигналима из социјалног окружења који су у да-
том тренутку доступни, мада је можда изазвана пос-
ве другим факторима (Reisenzein, 1983; Schachter & 
Singer, 1962). Тако се и у позоришту побуђеност може 

ријских тумачења, те се разумевање трансферних релација по-
степено мењало током двадесетог века. Полемике су и даље 
бројне, али се може уочити да рад на трансферу (уз подршку 
контратран сфера) остаје у фокусу савремених психоаналитичких  
приступа.

јавити под дејством снажне мотивације која израња 
из нових, интригантних и понекад врло захтевних за-
датака, из личних садржаја који у процесу почињу да 
траже пут испољавања и обликовања, из задовољства 
у откривању и изражавању сопствене личности, као и 
доживљаја понетости о којима је тако опсежно писано 
у теоријама оптималног искуства (Csikszentmihalyi, 
1999; Maslow, 1971; Privette, 1983; Robinson, 2009; и 
др.). Притом, та снажна побуђеност од које ноћима 
не може да се спава, у својој сложености остаје не-
доступна јасним каузалним објашњењима, те се лако 
тумачи у светлу видљивих и телесно ближих, као што 

Ирена Ристић, фото: Иван Зупанц
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су људи са којима се ради. Необично брзо може доћи 
до романтичних наклоности, јер се побуђеност припи-
сује привлачности, уз јаку потребу да се доживљаји са 
неким поделе. Но нису само заљубљености кључне за 
развој односа у позоришту, а нису ни једине релевант-
не. Блискости и близине у колективном процесу могу 
имати различите видове, и изазивати врло необичне 
заплете. Сигурно је да истраживања мисатрибуције 
у светлу старијих као и савремених теорија емоција 
које истичу когнитивну процену могу објаснити тако 
честа заљубљивања, али мало тога могу рећи о одно-
сима другачијег квалитета који се током заједничког 
рада граде, о другим видовима повезаности и нешто 
сложенијим људским интеракцијама.

КРИЗЕ И КОНФЛИКТИ

Нису креативни процеси у позоришту увек кратки, 
чили и лаки, нити истраживање увек тече сасвим глат-
ко. Напротив. Задаци каткад превазилазе уметничке 
моћи: “Рад је био тежак” истиче глумац присећајући 
се једног позоришног огледа, јер је “редитељ тражио 
и једно, и друго, и треће. Радили смо много импрови-
зација на измишљеном језику, које смо сами писали, 
правили сцене и ситуације, измишљали светове, а све 
је технички било врло захтевно. Све у свему – напор-
но много!” Понекад уметнички рад у колективу до-
носи бројне проблеме, мноштво тегоба и борби, како 
унутрашњих тако и интерперсоналних. Веома често 
сведоче људи о екстремној напетости која се у току 
процеса може јавити, о антагонизмима који се испоља-
вају као поступци пасивног отпора, или пак у отворе-
ним конфликтима који ескалирају управо због препли-
тања професионалних захтева и личних осетљивости:

Сукоби се јављају због тога што нам је свима ста-
ло, али и због личне сујете, због наших немоћи да се 
изборимо са оним што нам не иде, долази до ‘преме-
равања’ сујете, постаје битније ко је у праву, а ко није. 
Често упаднем у анализу тих односа, али кад схватим 
да је могуће са неким разговарати, ја се некако сми-

рим и вратим у колосек који води ка представи. А ако 
схватам да је јако тешко са тим изаћи на крај, онда се 
затварам, и користим неке своје технике за комуни-
кацију; окрећем се некој креативној усамљености и ту 
налазим решење како да стигнем до циља.

Показује ова изјава колико су конфликти дина-
мичке ситуације и могу бити окидач удаљавања, те и 
гашења емергентних процеса. А до директних конф-
ликата може доћи управо због односа блискости који 
им претходе: “Иза заљубљивања и дивних ствари, врло 
често избију свађе, јер има пуно изневерених очеки-
вања и љутњи које се дешавају након тога, што доводи 
до горких пуцања међу људима”, каже један старији 
глас. И млађи говоре о наличју позоришних романси:

Био сам присутан када се то трагично завршава-
ло, када су људи били јако повређени. У непосредном 
окружењу имао сам један такав случај, када се просто 
десио некакав раскол, унутар те наше мале породице, 
и мало те избаци као члана породице из равнотеже, и 
онда не знаш како да се поставиш у том односу, ни ја 
као трећа страна, а могу мислити како је у те две, са-
да зараћене.

Односи који наликују породичним, као и тен-
зије у колективном процесу, могли би се делимично 
објаснити концептом вишезначног трансфера о коме 
је писао Фолкс (Foulkes, 1957). Током заједничког рада 
усмереног на прављење новог имагинарног констру-
кта, постоји могућност да сваки уметник искуси ви-
ше транс ферних улога, док се истовремено релације 
унакрсно преплићу, при чему је можда редитељска 
фигура најпре на удару пројекција, као норматив-
ни ауторитет који може да награди или да казни, али 
је притом дужан да обезбеди потпуну бригу. Настају 
овакве пројекције због преношења доживљаја из веза 
са примарним објектима, посебно из раних триангу-
ларних односа као што су они између мајке, оца и де-
тета (или деце). Могу се оживети преко односа према 
редитељу, као и преко односа свих људи у уметничкој 
екипи, али и спрам екипе у целости, која би, по поје-
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диним психодинамским тумачењима могла симболи-
зовати преедипалну фигуру мајке (Grotjahn, 1943). За-
право ситуација колективног рада у позоришту може 
у потпуности попримити динамику породичне групе, 
а свака од ових релација има више слојева, јер сплет 
пројективних идентификација, сложених већ на дијад-
ном нивоу, обликује односе, а следствено и имагинар-
не конструкте који се постепено граде.

Стресне реакције понекад се опажају као “гориво 
процеса”, а не само као дистрактор. Динамика расправе 
се “преноси на сцену” и уграђује у садржај, како наво-
де редитељи: “Много таквих процеса је било”, и “баш 
често се дешавало да дође до велике напетости, али 
се то некад сублимира, што доводи до неког посебног 
квалитета који представу учини још занимљивијом”. 
Не остаје, ипак, све у границама дисензуса који обећа-
ва ванредне домете колективне креативности. Са своје 
стране, глумци често говоре о напрасним, бурним и 
бруталним сукобима са редитељима, у којима се сви могу 
осетити повређени, услед нарушеног поверења, што мо-
же довести до потпуног удаљавања од редитељске фигу-
ре, али уједно може утицати на повећан степен кохезије 
унутар саме глумачке екипе. На основу увида групних 
аналитичара (Foulkes, 2018), могло би се очекивати да 
се у почетној фази рада јавља трансфер према редитељу, 
преко односа који су снажно обојени амбивалентним 
осећањима. Он је особа која се воли, цени, поштује, која 
је потребна и омиљена, али и особа која изазива извесну 
нелагоду па постоји жеља да се од њега побегне. Од њега 
се такође много очекује, заправо све до тренутка када се 
успостави кохезија унутар екипе, а људи се окрећу једни 
другима, да би се у финализацији коначно окренули ка 
публици која преузима снагу и улогу редитељског ауто-
ритета. Ипак, пре но што дође до те крајње тачке којој 
се тежи, сплет вишезначних трансфера може довести до 
прављења парова, или клика, упоредо са јачањем отпора 
према редитељској фигури.

Како се процеси одвијају у мноштву криза, збли-
жавање унутар глумачке екипе делимично настаје као 

последица заједничког савладавања тих криза, јер има: 
“и испада, и свађа, и нервозе!”, како кажу. Посебно пре 
премијере, када се материјал штрихује ако га има су-
више или је целина предуга, долази до драматичних 
ситуација: “И то сад смешно звучи, али то је нервни 
слом на нивоу да га одмах водиш у болницу, зато што 
је избачена рецимо етида са мердевинама”, описује 
глумац, док реконструише дијалоге након једног клин-
ча са редитељем:

Како сад да се избаци?! Ја сам толико сати про-
вео смишљајући ово, вежбали смо три месеца!’… И 
онда смо ми једни друге тешили: ‘Немој, пусти!’, ‘Ка-
кав је, срам га било!’, и да не говорим сад те речи које 
се изговарају, ‘Пусти, нека, ти си напредовао за себе!’, 
‘Зашто сам шест месеци радио ово кад ми је избацио?!’ 
И свађа има, наравно, и пуцања. Свако од нас је имао 
бар једанпут једно озбиљно пуцање када се најгоре у 
карактеру видело, или нека љубомора, или завист, или 
лењост, или пакост… Били су, рецимо, тренуци када 
најстрпљивији међу нама потпуно полуде после неког 
малтретирања…

Присећа се детаљно овај глумац сцене када је 
колегиница демонстративно бацила реквизиту и, уз 
салву псовки, напустила пробу као и читав пројекат, 
иако никада до тада у животу није опсовала: “Просто, 
није могла више да издржи све то!” Ипак, и када су 
напори ванредни, а окршаји врло жестоки, колектив 
успева да опстане, понекад постаје и отпорнији: “Е, 
ми који смо преживели тај процес, и то подржавање 
у најтежим тренуцима кризе, када све маске спадну, 
када не можемо да будемо само љубазни и пажљиви 
према другима, то се деси у току дана бар три пута” 
– све је то утицало на снажно повезивање, каже “као 
и то како смо се ми борили најпре са собом, а онда и 
међусобно, да одржимо дисциплину да све буде врхун-
ски у уметничком смислу, и да наш процес не дође у 
кризу јер ми не можемо да се сложимо.”

Показује се овде колико креативни процеси у 
позоришту зависе од социјалне сензитивности, од ка-
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пацитета за размену, за разумевање другости, мада 
су примарно усмерени на грађење имагинарног кон-
структа, те не обећавају безбедну ситуацију потпуног 
прихватања као што је то случај у терапијском раду. 
Притом, нема интенционалног и систематског рада на 
трансферу, а мањка и увида о динамици таквих про-
цеса, те се ствара врло сложена мрежа односа, теш-
ко разумљива и самим учесницима, са различитим и 
понекад крајње превртљивим исходима. И сам креа-
тивни чин може постати одјек праве трансферне не-
урозе која умногоме одређује његове токове. Уједно, 
трансферни односи се могу посматрати и као простор 
за производњу нових значења, како сугерише Вини-
кот (Winnicott, 1956), за откривање и креирање односа 
са другима, као и према себи, уз нужно испољавање 
раних фрустрација на путу ка независности, али и ка 
развоју креативних капацитета у заједничкој изградњи.

ТЕСТИРАЊЕ ВРЕДНОСТИ

Повезаности се не остварују само на основу креа-
тивних криза или ентузијазма, на основу привлачности, 
преференција, или смисла за хумор, већ и на нивоу иде-
олошког препознавања. По речима редитеља, најважнији 
односи се остварују у процесима у којима долази до нео-
чекиваних перипетија “када су биле тестиране моралне 
особине или неке вредности које имамо или немамо, где 
смо морали да се на неки начин опредељујемо, па сам 
онда осетила јачи однос солидарности са неким људима, 
можда сам почела више да их поштујем”. Као примере, 
редитељка наводи сукобе са позоришном управом коли-
ка је мера уметничке слободе која може да се оствари у 
неком процесу, сећа се “када су тражени извесни уступ-
ци или када су постојале ситуације неправде и односи 
тлачења […] па онда можеш да не реагујеш зато што је 
тако лакше, а можеш и да реагујеш зато што је то људ-
ски”. Тиме, заправо, политичке одлуке постају предмет 
идентификације: “Да, то су те ситуације у којима нама 
није само циљ да се направи представа, и у којима мо-
жеш да видиш какав је ко човек, и да осетиш изванред-

но поштовање”. Саговорница се, са горчином, осврће на 
често и лакомислено цитирање циркуског усклика [ен-
гл. The	show	must	go	on!], који постаје скаредни мото од-
бране уметности, а по коме је најважније да се направи 
добра представа док све друго може да се баци у воду. У 
тој фаталистичкој флоскули препознаје она превод ма-
кијавелистичког принципа да “циљ оправдава средство, 
због чега људи често себи дозвољавају више него што би 
можда требало”. Утолико се чини важније препознавање 
заједничких вредности и нека врсте идеолошке резонан-
це, посебно када је задата структура утемељена у одно-
сима неједнакости, у којима се фатализми обилато ко-
ристе као изговор за избегавање одговорности.

ПИТАЊЕ ГРАНИЦА

Из исказа је јасно да је однос према редитељској 
фигури посебно деликатан. С једне стране редитељи 
примећују да је то уједно и позиција моћи и потпуне 
немоћи…

… јер тих пар месеци колико се прави предста-
ва, ти ниси човек. Не можеш да будеш човек. Мораш 
да разумеш свачији проблем, свачији развод, свачију 
жуту минуту, али си ти лично дужан, или је то тради-
ција која ти је већ ушла неким путем у главу, да будеш 
биће које нема никакве проблеме, нити те ико пита да 
ли си у проблему, јер си ти ту да решаваш туђе про-
блеме. Јако је то незгодна позиција, и носи огромну 
одговорност, и ако све пропадне и ако успе. 

Посебно се чине захтевне редитељске дужности 
када се односе на борбу са глумачким страховима и 
сумњама, на способност њиховог прихватања и преузи-
мања, као и суспендовање сопствених потреба – борбе 
које по цену личног одрицања читав процес могу учи-
нити исцељујућим, не само креативним. С друге стра-
не, због бројних криза и судара, често се могу чути ис-
кази у којима и редитељи, и сарадници, и глумци ис-
тичу снажну потребу “да поставе јасне границе”, да се 
зна када су професионално са неким у односу, па чак и 
са истом особом, а када су у одређеном односу лично. 
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Овај захтев се чини доиста парадоксалан када се узме у 
обзир порозност граница, али је потреба снажна колико 
и реална, управо зато што се границе веома често, бр-
зо и континуирано бришу. И као што редитељи опажају 
притисак очекивања, махом интернализованих, али и 
поткрепљених бројним глумачким захтевима, тако и са-
радници у процесу исцрпно говоре о преплављујућим 
искуствима које односи са редитељима могу донети:

Да, осетим да је много садржаја који долази са 
једне стране, а то је то о чему причамо, ако је редитељ 
или редитељка особа којој је потребна подршка не са-
мо професионална, већ и та која је заправо лична. Ме-
ни је то јасно, мени се то и допада, јер то и јесте нека 
нормална ствар и нека права људска рањивост, и изло-
женост, и потреба за другим, или за другом у невољи, 
или у лепоти свеједно, дивно... Али мислим да је врло 
тешко свим сарадницима да у ствари кажу редитељки 
или редитељу ‘Не! Не можемо то да приуштимо’. То су 
компликоване професије и човек мора да осећа у себи 
неку нарочиту потребу да то подржи, да томе помогне, 
јер ми заправо сливамо своје садржаје ипак у један ка-
нал који онда мора да дигне завесу и покаже свету. Е, 
сад! Структурална позиција сигурно утиче на мањак 
одважности да кажеш ‘не’, чак и кад си потпуно изну-
рен, али је то исто тако неопходно, јер је врло важно 
да други знају када те озлеђују или злоупотребљавају, 
а да тога можда нису ни свесни.

Чини се да понекад јесу свесни. Та редитељска 
потреба за другим, јасна је и њима самима. Сведочи о 
томе једна реченица запамћена при недавном позиву 
на сарадњу – смеје се позвана ауторка док се присећа 
како јој се будући сарадник представио: “Само да знаш, 
ја нисам један од оних редитеља који траже да са њи-
ма проводиш време.”

ОГЛЕДАЊЕ У САДРЖАЈУ

Колико се чини очито како садржаји креативног 
процеса утичу на грађење односа, толико је сложеније 
уочити повратне утицаје: како и у којој мери односи 

који се граде утичу на садржај представе, на извођачку 
форму у настајању. Ипак, суверено тврде саговорници 
да су повратна дејства врло снажна: “Ја мислим да је 
све што се догађало током проба, на неки начин ушло 
у ту представу.” Понекад људи из позоришта указују на 
посредне утицаје односа, преко методских поступака 
који потом утичу на ток процеса, рецимо:

Нормално је да глумцу или глумици у коју се 
заљубиш дајеш више простора, имаш већу жељу да 
са њима радиш, јер се разумеш са њима. Или, на при-
мер, они са којима сам блиска и које волим, и који 
мене воле, а ја то заиста осећам, са њима могу лакше 
да изађем на црту.

Показује се дакле и овде, као и у ранијим анали-
зама, да поверење и међусобна подршка дају осећај 
сигурности те олакшавају појаву дисензуса, а потом 
и развој заједничког имагинарног конструкта. Више 
се улаже труда и времена у такве садржаје, укрштају 
се различите матрице опажања, те и исходи могу би-
ти далеко креативнији. И глумци препознају како се 
са блискима чешће повезују унутар самих сцена, чак 
и без посебних инструкција или сасвим артикулиса-
них намера:

Ако добро размислим, иако су њој били далеко 
ближи други ликови из комада, нас двоје смо у току 
рада налазили места у којима смо могли да се срет-
немо, и да се користимо један о другог, као подршка. 
Мислим да је сам однос утицао на мене тако што сам 
унутар представе имао потребу да развијем неку до-
датну везу између наших ликова, да успоставим још 
неки контакт са том особом, зато што ми прија и ван 
сцене, јако ми прија, а онда сам то просто преносио 
и на сам садржај.

Редитељи препознају да односи поверења могу 
деловати конструктивно, али делимично редуковати 
евалуативне процесе у раду:

То што смо имали једну хармоничну атмосферу у 
ансамблу нам је донело велику слободу у раду, у сми-
слу истраживања баш смо могли пуно тога да пости-
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гнемо, јер нико није имао никакав зазор ни од кога, 
и баш смо лепо могли да се упустимо у ту авантуру. 
С друге стране, то неко апсолутно поверење је довело 
до тога да можда нисмо били довољно критични једни 
према другима, па ни самокритични.

Присећа се ова редитељка ситуације када је одлу-
чила да штрихује три сцене непосредно пре премијере, 
са чиме се “оштећени” глумац сагласио без оклевања:

Знам да сам тада помислила да би се у некој дру-
гој позоришној ситуацији тај глумац побунио, рекао 
нешто типа: ‘Зашто ми ово радиш?’ али он је само из-
говорио: ‘Жао ми је, али ја стварно имам толико по-
верења у тебе и у све нас, и стварно желим да ово буде 
супер, нема везе.’ Два месеца касније, кад сам гледала 
представу након паузе, ја сам схватила да је то био ре-
алан губитак. Хоћу да кажем да сам направила греш-
ку што сам избацила те сцене које можда нису биле 
неопходне у драматуршком смислу, али су имале свог 
шарма и извесну улогу у целини.

Примећују људи из позоришта да групно ми шље-
ње није подстицајно у заједничком раду, те процесе у 
којима се снажно повезују ретко посматрају ван свих 
других заплета или захтева. Знају колико истраживачки 
процеси могу бити напорни, напети, темељни, сулудо 
исцрпљујући, пуни криза, судара и тензија, доживљаја 
немоћи колико и нових моћи који се у колективном 
раду тек откривају. И ипак, чак и када примери изо-
стају, нема двојбе колико се односи могу огледати у 
самом садржају:

Ја сам уверена да то што се дешава међу људима 
постаје видљиво у целокупном раду, у завршеној пред-
стави. Као оно што кажу да ће родитељи који имају 
тајне или нелагоде које никад нису разрешили свака-
ко имати децу која ту нелагоду осећају, без да знају да 
је именују, ја мислим да је исто тако са представом. 
Свака представа ће вибрирати оним што је у њу унето 
на нивоу међуљудских односа, разумевања, отворе-
ности, љубави. И то ће онај што дође да гледа некако 
осетити или чак приметити, јер ће везови бити слаби 

тамо где није било свих ових састојака у тој супи, или 
ће оно што се изговара деловати неубедљиво. Сад ја не 
кажем да су срећне сарадње обавезно изнедриле добре 
представе, али како време више пролази све сам уве-
ренија да је то кључно.

Заједништво се веома често помиње као услов 
имагинативног рада који увек одјекује у финалној фор-
ми, потцртавају аутори: “Да би се једна представа на-
правила мора да се догоди тренутак у коме група људи 
мисли да дели неко невероватно искуство заједно, и то 
ствара атмосферу неког пријатељства, блискости, чак 
завереништва, што се некако угради у ту представу”.

И када процеси нису сасвим лаки, када су пуни 
свађа, расцепа или разних тешкоћа, блискости које се 
успостављају током рада доносе субјективан доживљај 
задовољства и сврховитости: “То што се дешавало из-
међу нас увек је донело нешто добро, донело је и нама 
и представи нешто добро” – тврди један глумац. Иако 
је ова процена крајње пристрасна, свакако је релевант-
на због мотивационе снаге коју доноси: “Све те жртве 
су биле смислене и сврсисходне, и оно што је настаја-
ло било је утолико драже, и утолико сам желео више 
у томе да учествујем.” И други саговорници потврђују 
овај исказ, јер високо вреднују представе из којих су 
издвајали примере о грађењу и деловању релација. На 
питање каква је била представа на крају, могу се чути 
праве апотеозе. Понекад, приликом присећања, глум-
ци остају без даха:

Годинама су ме људи због те представе пресретали. 
За оно време је била врло необична, пуна невербалних 
сцена, рађена истраживачки, али се ипак држала текста. 
Таква храброст, и страст, и безобразлук су излазили из 
те класичне форме! […] Била је просто магична, пуна 
сцена у којима се тишином, само поступком, одигравају 
нека најнежнија или најтрагичнија осећања која могу 
да се замисле; притом еротична, дивља, ништа није би-
ло сентиментално већ као неко јединство окрутности и 
лепоте у дивљењу и откривању живота. Огроман успех 
је постигла, путовала по региону, добила све могуће на-
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граде, било је људи који су гледали сваку репризу, то је 
баш било златно доба позоришта.

УОЧИ ПРЕМИЈЕРЕ

Током процеса, динамика се мења јер је “на по-
четку растерећеније, а на крају су сви врло осетљиви 
и раздражљиви посебно када ствар измиче контроли, 
када није све онако како бисмо желели”, примећује 
глумица. Како се приближава премијера повећава се 
и напетост код људи који су активно укључени, те мо-
же доћи до снажних стресних реакција повезаних са 
очекивањем евалуације и прихватањем завршетка:

Мислим да се први такав стрес, лаган, дешава у 
екипи када почињу костимске пробе, јер оне означавају 
нешто врло конкретно и опипљиво, нешто чему видиш 
крај и знаш да ће оно сведочити о твом раду на тај и 
тај начин. Тај тренутак освести учеснике, и у ствари 
их опомене да су неке ствари конкретизоване, да су о 
неким стварима донете одлуке и да се сад само са тим 
може даље. Други талас те нелагоде наилази десетак 
дана пре краја, сви постају узбуђени, знају да шта су 
урадили – урадили су, знају да су ствари сад за доте-
ривање. Понекад се десе неки врло храбри потези, баш 
због тога, због тог суочења са нечим коначним схва-
те људи да то никаквог смисла нема и да треба тврди-
ти нешто сасвим другачије; десе се промене заиста, и 
мислим да људи ту преживе стрес и заправо се одваже 
да у томе учествују, али чини ми се да је много чешћа 
ситуација да се само разуме та коначност и да се људи 
понекад осећају као да нису успели да дају најбоље од 
себе, мешавина тога и ситуације која ће ускоро насту-
пити тако да и други сазнају све о томе шта јесмо или 
нисмо успели, наравно увек по нашем личном суду, 
што вероватно доводи до једног повишеног узбуђења, 
проузрокује неспоразуме те и мањак снаге да се чује 
и уважи туђе мишљење. А заправо на томе све почива, 
у колективном раду какво позориште јесте.

Тих последњих дана пред премијеру, око уметнич-
ке екипе окупљају се све остале службе у позоришту, 

број људи који су укључени у свакодневне пробе дра-
стично се повећава, као и технички захтеви упоредо 
са креативним, јер се укрштају и уклапају различити 
елементи представе.6) Примећује једна позоришна 
ауторка колико се тешкоћа повезаних са ширим кон-
текстом у том тренутку испољава и заправо угрожава 
колективни чин у настајању, посебно у институционал-
ним позориштима. Није само у питању мањак функ-
ционалности унутар девастираних структура на капи-
талистичкој периферији. Дешавају се окршаји пред 
премијеру и “онда када се људи преморе или имају 
много других садржаја, много паралелних послова 
што је велики системски проблем преведен да план 
личног, те се сви осећају кривим што не решавају свој 
живот боље, а заправо је проблем већи од појединца”. 
Економски притисци, а код самосталних уметника и 
прекарни услови рада, директно утичу на немогућност 
колективног функционисања у позоришним пракса-
ма, посебно у финалној фази која захтева присуство 
и синхронизацију већег броја људи, “неусидрених” и 
већ уморних, а притом “разапетих” и сасвим “немир-
них”7) – у сталним покушајима да остваре некакву си-
гурност која све време измиче. Зато су тренуци пре но 
што се уметници изложе јавности пуни емоционалних 
потреса, и каткад врло фрустрирајући:

Толико пуно има узбуђења, и брижности у вези 
с тим да ли сам успела да кажем, или покажем, или 

6) Након фазе поставке и разраде која се одвија током мизансценских 
проба, следи фаза у којој се обрађене сцене повезују у уметничку 
целину, на неки начин “прогањају” – отуд и колоквијални назив 
овог периода припреме. Током мизансценских проба и “прогона”, 
паралелно се изводе костимске, техничке и светлосне пробе. Сле-
ди период општих и генералних проба када се “прогони” користе 
за уклапање свих елемената представе, укључујући сценографију, 
костимографију, музику, светло и друге захтеве. Поред уметника, 
екипа представе проширује се и укључује људе из других секто-
ра: мајсторе светла и тона, декоратере, реквизитере, гардеробере, 
фризере, шминкере, власуљаре, и друге.

7) Ово су атрибути који се често користе када саговорници описују 
како прекарни услови рада утичу на доживљај несигурности и гу-
битак стабилности.
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откријем или форматирам то што сам имала на уму… 
Дакле, јако пуно добрих намера, али у том труду и 
доста исцрпљивања. И онда, ако је толико човек у по-
дигнутом неком стању, а јесмо док радимо, мислим да 
је престанак тих садржаја драматичан.

ДАН ПОСЛЕ

“Имао сам страшно много празнине у себи после 
завршетка процеса, не после свих али скоро после свих, 
а после овога је било јако тешко…”, присећа се глу-
мац тренутака који су пратили премијерно извођење, 
и који су били обележени снажном амбиваленцијом 
као и односи који су створени:

Ту буде осећаја ‘јао, шта сад?’ мада само то ве-
че било је дивно и успех је био тако велики да нас је 
држао неколико дана после тога. Осећали смо да смо 
направили нешто значајно и једва смо чекали следеће 
играње. Али та празнина хоће код глумца да буде теш-
ка, одједном… био си са неким близак на неки друга-
чији начин него у кафани, отворио си се према парт-
неру на један начин на који се не отвараш ни према 
коме у животу, и онда то престане.

Када се представа не игра често, може да буде још 
теже, подсећају други. Понекад се припремају унапред 
за прекид који долази, или чак праве вицеве на свој 
рачун, па кажу: “Аха, ево га! За три дана да ми то по-
родимо, па онда иде постпартална депресија.” Говори 
о томе исцрпно једна костимографкиња:

Нисам се навикла на чињеницу растанка, много 
пута сам радила са људима који су ми били прво непо-
знати па после познати, па и сада путујем на нека места 
на која се можда нећу вратити, и за мене је неопходно, 
или ја мислим да је за добар рад неопходно да у ства-
ри заволим те људе и то место … И зато се ја, у ствари, 
много занимам за све њих, обично пуно сазнам, нарав-
но не за све подједнако, али ми је важно да их волим 
и као групу, и да видим какви су њихови потенцијали 
кад су они заједно, говорим сад пре свега о глумцима 
и глумицама… Отићи после тога је баш страшно, и не 

да се нисам навикла, ја сам заправо све осетљивија тим 
поводом, и тачно знам да та нервоза која наилази де-
сетак дана пре, кад не волим ни да причам о томе шта 
радим, нити да препоручујем то што радим, у ствари 
је нервоза због надолазећег растанка. Јер тај живот је, 
отприлике … једини живот, у том тренутку, са свим 
његовим интензитетом, са озбиљним улагањем на све 
могуће начине. Сад то може да звучи тотално застра-
шујуће, или чак психолошки или емотивно нестабил-
но! Ко су ти људи, како они могу да стварају стално те 
нове породице, шта је ту стварно, а шта није, је л’ они 
то озбиљно, што се они љубе кад се сретну, је л’ се они 
стварно воле, хоће ли се чути прекосутра, је л’ су они 
стварно нешто поделили?, али у ствари се то стварно 
деси … кад се деси. Има и кад нема тог ероса, нажалост, 
али … за тим се чезне, због тога се у ствари ради, тако ја 
мислим, и једино од тога се узбудиш – и када ствараш 
и када гледаш то што су други урадили.

Ови одломци из разговора изабрани су и прика-
зани, понеки и у целости, јер се односе на феномен 
који је можда најтеже протумачити у позоришту. На-
кон премијере, креативни чин се наставља, то је не-
спорно, јер се током извођења имагинарни конструкт 
прави и мења, у интеракцији са публиком. Но трену-
так премијерног климакса уједно је и прекид оног ин-
тимнијег дела процеса, и доноси период који по ка-
рактеристикама заиста наликује депресивној епизоди. 
Људи из позоришта често се покуње након премије-
ре, малодушни су и утучени, а дани могу бити обеле-
жени дубоком тугом, праћени плакањем и снажним 
осећањем губитка. Такви доживљаји нису само исход 
исцрпљености након изразито напорног и вишеме-
сечног рада, нити би се могли објаснити само наглим 
физиолошким дисбалансом након периода високе по-
буђености. Не би се могли приписати ни романтичар-
ском фатализму хистрионичних структура личности, 
јер позориште окупља врло различите људе, те би такве 
генерализације биле крајње неосноване. Нешто под-
робније објашњење нуде студије које показују повеза-
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ност уметничког темперамента и манично-депресив-
них обољења (Redfield-Jamison, 1994), мада су увиди 
већма изведени из дијагностикованих случајева, ван 
опсега здраве уметничке популације. Чини се стога 
да сведочења о тешким крајевима треба посматрати 
више у контексту целокупног доживљаја позоришта 
оних који му се, по вокацији, посвећују, а посредно 
и о својствима самог позоришта – доживљају који би 
се могао делимично објаснити снажном потребом за 
репарацијом.

Концепт репарације потиче из теорије објектних 
односа, и настао је као проширење психодинамског 
тумачења креативности. Мелани Клајн препознаје 
важност сублимације, али помера фокус и посебну 
улогу приписује агресивности: мотивација која по-
креће креативни чин потиче из потребе да се откло-
не ефекти сопствене деструктивности, да се обнови 
објекат који је давно изгубљен и мржњом уништен. 
Стога сам процес није сведен на неутралисање сексу-
алне енергије, на њено трансформисање у имагинар-
не конструкте који ће бити друштвено прихватљиви и 
гратификовани, већ се импулси либида мобилишу и 
усмеравају како би надјачали оне рушилачке (Klein, 
1932). Тако кривица која настаје из агресивних фан-
тазама већ на нивоу раних односа, постаје нека врста 
животног прогонитеља, али и стожер креативности 
којим се примарни објекат увек и поново обнавља. 
Репарација је уједно и чин праштања, јер се објект по-
ново може сагледати као добар. Ова снажна тенден-
ција ка прављењу и поправљању може се испољити у 
различитим људским делатностима (од рестаурације 
до активизма), мада је простор слободе далеко већи у 
уметничком деловању. Очит је већ на индивидуалном 
нивоу, у дисциплинама у којима се уметници махом 
испољавају самостално, док се у позоришним пракса-
ма проширује опсег афективног значења јер се репа-
раторни механизам одвија унутар колектива: обнавља 
се унутрашњи објект преко имагинарног конструкта 
који већ у себи носи прерогативе блискости на којима 

је изграђен. Стога постаје утолико вреднији, важнији 
и нужнији, а његов губитак сразмерно тежи. Заправо, 
дан након премијере доноси поновни сусрет са гу-
битком, јер објект ипак остаје неповратно изгубљен. 
Суочавање са разарањем, са мржњом која је уништи-
ла оно што се највише воли, доноси тугу, док уједно 
омогућује интеграцију.

И док се позориште, након још једне екстазе, 
враћа уходаним и често репертоарским токовима, а 
пољуљани хватају баланс, оно што је направљено зајед-
нички још увек чува блискости, мада се појављују из-
весне сумње у односе који су грађени. Тако једна ре-
дитељка каже:

Данас кад се тако сетим разних екипа са којима 
сам радила и даље имам неки интимни однос према 
њима, у ствари доживљај присног познавања, али се 
питам колико је то у ствари лажно, можда их уопште не 
познајем, само их се сећам из неких тренутака за које 
мислим да их много људи можда у њима није видело.

Ипак, глумачки искази показују да односи из 
процеса одолевају временској дистанци, па и простор-
ној: “Наше пријатељство се развило врло интензивно 
чак након самог рада, а притом живимо у различитим 
градовима.” Старији глумац потврђује:

И када се завршио процес, то су пријатељства 
која су остала и дан-данас. Од оног времена, колико 
је прошло, тридесет година … и нисмо сви у контак-
ту, али када се видимо ми имамо међу собом потпуно 
једну другачију комуникацију. Имам утисак да, када 
бих назвао неке људе у пола ноћи, и када бих рекао 
‘морам да се уселим код тебе у стан’, а да се нисмо 
пре тога чули јако дуго, било би ‘ево, нема пробле-
ма, долази’.

И односи са редитељима настављају да се перпе-
туирају по сличним обрасцима као и током заједничког 
рада. Помало се смеје једна редитељка када говори:

Оно што сам свакако препознала јесте да глум-
ци који су имали поверења у мене као у редитељку, и 
то људско поверење се касније у нашем односу тран-
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сформисало у то да сам ту ја као нека старија мудрија 
сестра, пренело се то поверење у друге аспекте живо-
та па се од мене онда траже неки савети општег ти-
па, као да сам паметнија, као да имам више искуства, 
као да је у реду да донесем неку одлуку уместо њих.

Блискости настављају да се развијају и у новим 
креативним продукцијама те се сарадници радо враћају 
својим “позиварима” како их некад називају: “Ја имам 
са својим редитељкама и редитељима тренутке када 
видим шта је лепота те персоне, и поново то откријем 
на новом раду, и то ме увек зове назад и сад после 18 
година рада, имам људе са којима радим чешће, јер 
се више смејемо заједно, и добро се чујемо.”

Јесте, контрадикторно је што људи из позоришта 
примећују трајности али и нестабилности позори-
шних односа. Говоре о њиховој привремености, по-
некад се осврћу на ефемерност извођачког акта која 
се рефлектује у пролазности тих уметничких завера, 
или пак породица, како их понекад именују, и стално 
изнова праве. И доиста, убрзо након премијере дола-
зи до сепарације, нема више заједничке свакодневи-
це, нити физичких близина које обнављају блискости, 
удаљавање убрзава растанак, квалитет односа се то-
ком времена мења, као и интензитет, али наклоности 
ипак опстају:8)

Јако ми је блиска та особа и даље, и после сто 
година ’чујења’ и ’нечујења’. Зато што ја мислим да се 
на неком платонском нивоу нешто јако велико деси. 
И да то, кад завршиш процес, као … ти и ја завршимо 
овај наш разговор и одемо, и ја као носим неку твоју 
тајну са собом, и ти однесеш неку моју тајну са собом, 
која не мора да буде вербализована, али нешто смо 
однели једна од друге кући.

8) Јављају се и крајње романтичарски искази као што је: “Код мене 
то увек траје, глумци или глумице у које сам се заљубила, ја сам и 
дан-данас заљубљена у њих, и могла бих да саставим једну групу 
људи са којима бих вечно, заувек волела да радим. Не могу да се 
одљубим, није ствар ‘далеко до очију – далеко од срца’, већ могу 
само поново у још једну особу да се заљубим.”

ПРОМЕНА

Као један од разлога за “чување блискости”, за 
успостављање трајнијих образаца повезаности, глум-
ци наводе заједничко искуство промене, и у томе виде 
специфичност рада у позоришту:

То је нешто што је тешко осетити у другим про-
фесијама. Ми смо усмерени једни на друге, и морамо 
да трпимо свашта једни од других и да имамо пуно 
разумевања и стрпљења једни за друге, и да развијемо 
неки систем како да преживимо у томе, али када се де-

Ирена Ристић, фото: Иван Зупанц
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си то најлепше, та нека нежност… то стварно промени 
живот човеку, и мени су ове представе промениле жи-
вот. Ја сам био другачија особа после тих искустава, 
не само као глумац већ као човек.

На другом месту глумац помиње: “Догодила се 
нека коренита промена у смислу дисциплине и сазре-
вања. Потпуно се једна нова личност у мени појави-
ла.” Садржај на коме се ради јесте оруђе експлорације, 
али је сама промена на личном плану вођена фина-
листичким имагинарним конструктом који израња из 
заједничког рада:

Лик је настајао мало из мене а мало из онога што 
бих ја волео да будем у животу, а нисам. И некако се 
материјализовало оно о чему сам ја фантазирао, све 
што сам маштао да бих волео као млад човек да бу-
дем, и као особа, и као глумац, али више лично, и што 
нисам имао прилике да искусим, мени је омогућено 
у току тромесечног процеса да то са другима испро-
бам и одиграм.

Чини се да су два аспекта овде кључна за проме-
не о којима глумци говоре: извођачки и колективни. 
Извођење омогућује кристализацију имагинативног 
рада. У реалности се материјализује замишљено, али 
се притом само извођење не дешава као изоловани 
акт прокламације или самопотврђивања. Не може се 
свести само на репрезентацију, нити почиње тек пре-
мијерним “наступом” када се имагинарни конструкт 
“представља” и тиме верификује у широј јавности, већ 
је инхерентно самом креативном процесу у извођачким 
дисциплинама. Све се одвија и настаје из колектива, из 
емергентног процеса усмереног на производњу имаги-
нарних значења, а промене теку све док се токови из-
растања и извођења преплићу: оно што се изводи (док 
се изводи) уједно се и прави, тестира, усмерава и мења 
у самим односима, а валидира тек у социјалној интер-
акцији, увек само привремено, до укључивања нове 
супструктуре која улази у поље производње значења. 
Поједини редитељи посматрају свако играње као отво-
рену пробу на којој се уводе нови елементи, значења 

преиспитују и праве током саме представе (Шекнер, 
1992).9) Промена се притом одвија извођењем имаги-
нарног конструкта, али и извођењем колектива, а по-
чиње већ првим сусретима, и пре почетка проба. Па-
ралелни процеси о којима је било више речи раније, 
овде се укрштају све док постоји оквир који их омо-
гућује. И заиста, каткад се успостављају такви услови 
у независним позоришним трупама те процеси колек-
тивне креативности и креирања колектива настављају 
да се укрштају и изводе, због чега и деловање незави-
сних трупа одаје виши степен будности, следствено и 
политичности.

У институционалним оквирима, промене су огра-
ниченог домета, а продуковани садржаји асимиловани 
у буржоаски апарат производње. Артефакти настали 
из процеса колективне креативности настављају још 
извесно време да се извођењем мењају и развијају, док 
се креирање колектива зауставља, без снаге учесни-
ка да оно што су релацијама стекли мобилишу спрам 
ширих помака. Упркос променама које се дешавају 
при транспозицији из сингуларног у колективни мо-
дус деловања, из личног у заједнички доживљај света, 
не постоје материјални услови који омогућују стварну 
промену односа у смеру колективне аутономије, што 
јасно показује лимите институционалних позоришних 
пракси, па и њихову улогу у опструкцији имагинар-
них друштвених токова. И уместо грађења колектива 
практиковањем заједничког, које би могло попримити 
видове политичке борбе унутар самог позоришта, из-
воде се лимити: производни односи утемељени у хије-
рархији која омогућује класну доминацију настављају 
да се перпетуирају. Чак и када имагинарни конструкт 
у извођењу отвара питања неправде и тлачења, односи 
унутар структуре остају нетакнути, а неједнакости се 
додатно продубљују сразмерно симулацији политично-
сти у самом садржају. “Иза сомотске завесе просијава 

9) “Процес пробања је једнак животу представе” каже Ричард Шек-
нер [Richard Schechner] (1992), снажно заступајући идеје о експе-
риментацији, о условима виталности позоришног деловања.



149 >

реакционарна глава буржоаске але која чува привиле-
гије”, стижу опаске од редитеља у покушају да објасне 
дефетизам својих екипа. Понекад се са цинизмом осврћу 
на колективне осећајности: “Има свакако нешто посеб-
но у позоришту, неки романтизам постоји, који доводи 
до тога да се можда људи брже зближе, и да им се чини 
да је можда неопходно да се мало здруже да би могли 
лепо да раде”, али изгледа да то понекад није довољно, 
“зато морам да признам да ја више верујем у односе 
који се стварају у неким другим подухватима, где нема 
хијерархије која карактерише односе у позоришту”, а 
која истовремено води ка себичним и компетитивним 
борбама за појединачне резултате. Закључци овог ти-
па повезују се најпре са искуствима из јавног сектора, 
из установа културе који су структурно огледало капи-
талистичког модуса производње. То је уједно и сектор 
који омогућује крупне, сложене и захтевне позоришне 
продукције, стога се редитељи често осврћу на таква 
искуства. Но погрешно би било све колективне праксе 
у извођачким дисциплинама изједначавати са функ-
ционисањем институционалних позоришта, а доме-
те пракси мерити само на основу имагинативног ра-
да који се одвија унутар главних токова. Приметнији 
су они у јавном дискурсу, још како, али због тога нису 
нужно продуктивнији, а свакако нису оdjек, па ни сна-
га прогресивних друштвених покрета. Стога институ-
ционалну критику остављамо за неке друге записе, а 
на овом месту важно је уочити шта се од позоришта у 
овом тренутку може добити, и колико заиста учинити 
за промене које следе.

УЧИТИ СЕ ЗАЈЕДНИЧКОМ

Разговори са људима из позоришта показују како 
процеси колективне креативности, усмерени на грађење 
имагинарног конструкта, непосредно могу утицати на 
промену односа, а тиме и на прављење нове социјалне 
констелације која израња из тих промена. Позоришни 
садржаји и методе имају јасну улогу у развоју релација, 
као и контекстуалне датости које омогућују интензиван 

рад на заједничком задатку, те и богату идеацију. То је 
уједно и екстензиван процес заснован на размени лич-
них искустава, доживљаја и ставова. У истраживачкој 
ситуацији у којој се проблему приступа лично, али по 
правилима заједничке тематске игре, брзо долази до 
развоја односа, не толико услед препознавања слич-
ности, него најпре разлика које се сусрећу. Стога и са-
ми односи варирају по квалитету, могу се укрштати и 
продубљивати сразмерно опажајима и наклоностима, 
делимично због вишезначног трансфера, а делимич-
но због бројних захтева унутар креативног процеса. 
Свакако се заљубљивање у позоришту појављује вео-
ма често, чини се и веома брзо. Дешава се то услед на-
глог упознавања и међусобне отворености која готово 
да шокира својим ефектима, док повезује неповезиве, 
подиже будност, доноси ризик и измиче свакој изве-
сности. Ипак, партнерске везе се не остварују увек, већ 
се може уочити како блискости попримају различите 
видове, као и функције: инструменталну, супортивну, 
сазнајну, хедонистичку, често кохезивну, махом креа-
тивну. И као што садржаји имагинативног рада непо-
средно делују на развој релација, оне повратно фаци-
литирају продукцију, јер обезбеђују оквир сарадње и 
услове колективне креативности. Примери са проба то 
махом потврђују: откривају акциони потенцијал дисен-
зуса који настаје из плуралистичких структура, када се 
обезбеде климатски услови за испољавање разлика, када 
новонастајуће блискости јемче поверења и подршку те 
одолевају кризама које сваки дисензус може покрену-
ти. Тако релације које испрва израњају из имагинати-
вног рада повратно делују на конструкт у настајању. А 
укрштање ових утицаја, који долазе из настајућег кон-
структа колико и релација, доводи до промена на ми-
кроплану (интра и интерперсоналном), посредством 
повезаности које опстају и онда када колектив нестане. 
Дакако, те промене немају политичку снагу уколико не 
постоје материјални услови који подржавају настајање 
колективне аутономије, али могу бити мотивациона сила 
за успостављање потребних услова, за интенционално 
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и усмерено грађење констелација које омогућују даље 
деловање на јавној сцени, не само уметничкој.

Чини се да имагинативни рад који се путем рела-
ција отеловљује у колективном позоришном чину, по-
тврђује принципе реалитета о којима је писао Виготски 
(1930/2004): имагинација зависи од искуства, дакако, 
али снажно делује на стварање нових, заснива се на емо-
цијама и непосредно на њих утиче, извођењем се ма-
теријализује и својим дејством у реалности потврђује. 
Притом је грађење конструкта током креативних про-
цеса плански усмерено на производњу имагинарних 
друштвених значења, интенционално је и загледано ка 
ширем оквиру, ка публици од које се очекује одјек. Ре-
лације се пак граде унутар констелације, унутар колек-
тива у настајању. Заправо, током читавог процеса одвија 
се производња	афективног	значења, не мање важна од 
извођења имагинарног конструкта. Она је залог зајед-
ничког, инхерентна позоришном деловању, и као таква 
има снажне социјалне импликације. Блискости се мо-
гу развијати јер у позоришту већ постоје капацитети за 
опажање и прихватање другости, то је готово неспорно. 
Они су за блискост нужни, али се истовремено путем 
релација проширују, тако да се имагинативни рад одвија 
кроз процесе учења блискости, учења заједничког. Тако 
и долази до промене. Афективно значење које се про-
изводи из релација уграђује се у имагинарни конструкт 
који потом омогућује дубље разумевање сопственог 
света, али и света других, те додатно проширује емпа-
тијски капацитет и способности да се људи заиста чују, 
разумеју и заволе: “Кад бисмо се сви добро познавали 
сви бисмо били некако мрежно заљубљени и верујем 
племенитији, и према себи …” – наглас размишља један 
позоришни глас, и подсећа притом на прерогативе љу-
бави који се лако занемарују. И није овај глас усамљен 
нити га је лако ућуткати скептицизмом разочараних. 
Дапаче, постају гласови све бројнији. 

Љубав је “минимални комунизам”, каже Бадју 
(2011: 26), и приликом описа “сцене за Двоје” инсис-
тира на рашчлањавању, на раздвајању, на разлици “из-

међу двије особе и њихових бескрајних субјективности”, 
као и на потпуној неизвесности тог сусрета, на ефекту 
изненађења и непредвидљивости који покрећу процес 
конструкције, те у љубави види изградњу “истине о вр-
ло прецизном питању: што је свијет када га живимо 
полазећи од двога а не од једнога? Што је свијет који 
проучавамо, искушавамо и доживљавамо полазећи од 
различитости, а не од идентитета?” (2011: 26). У Бадјуо-
вом тумачењу љубави, смело су сажете све борбе креи-
рања колектива које су раније помињане: за заједничко 
грађење света на основу различитости (не из искуства 
саме различитости!), на неизвесно сти постајања у свом 
пуном трајању (без коначности и окончавања), из де-
центрираних гледишта подједнако важних (не више из 
гледишта Једног). И као некадашњи члан једне трупе, 
радо се Бадју враћа позоришту, види у њему простор 
љубави и креирања заједничког:

У сваком казалишту има нешто комунистичко. 
Под ‘комунизмом’ овдје разумијевам сваку изградњу 
у којој ће заједништво превладати над егоизмом, зајед-
ничко дјело над приватним интересом. Успут буди ре-
чено, у том смислу је љубав комунистичка, ако, попут 
мене прихватимо да је права тема љубави што ће пар 
постати, а не задовољавање индивидуа које га чине 
(Бадју, 2011: 82). 

О повезивању љубави, комунизма и позоришта 
говоре понешто и сами аутори, када одговарају на 
један додатни задатак који им је постављен на крају 
разговора, као нека врста игре. Наиме, позвани су 
да замисле екипу представе о којој су говорили као 
трајну заједницу (племе, државу, кибуц, како год же-
ле), и да објасне какво би у њој било уређење. Разни 
се ту одговори појављују и преплићу, како већ при-
личи маштовитима. Вратоломно варирају, од описа 
просвећених монархија до прахришћанских заједница, 
мада се препознаје дистинкција између онога што им 
је било наметнуто контекстом хијерархијске структу-
ре и онога што су релације градиле, и чему се тежило. 
Када се фокусирају само на заједничку изградњу он-
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да се необично хитро у исказима појављује конструкт 
комуне у којој су “сви једнаки, споља једноставни а 
унутра ослобођени и богати, лишени сујете и докази-
вања, а свесни да њихов рад доприноси заједничкој 
лепоти”, или пак грађење формулишу пропозицијом: 
“Хајде да мислимо заједно, и хајде да се распитамо 
једни о другима.”

Очекивано, ове фантазије о уређењу заједнице 
кратког су даха, и посустају пред страхом од утопијских 
тлапњи, те се у разговорима брзо тражи уземљење, а 
најпре преко опажања услова за могуће промене уну-
тар самог позоришта, уз нужни осврт на пат позиције 
у којима се сви налазе:

Мислим да је важно да разговарамо, да не мисли-
мо да смо сами у свим својим ‘неспособностима’, да се 
не кријемо. И ако успемо да изађемо из тих страхова 
да смо сами тако недовршени, и није нам баш успело, 
него ако пробамо да разговарамо, то је оно што може да 
учини да и ти процеси у позоришту не дођу до усијања, 
него да се разумеју као једна од тачака на путу, и да се 
разговором о њој, уз помоћ ње, стигне где год.

Прецизно овај глас лоцира и одговорности за 
промене, па поставља захтев да “те фигуре од којих је 
традиционално очекивано тако много чврстине у ст-

вари кажу да су једни од нас, и да на тај начин заправо 
сломе ту фантазију о вођи спаситељу, мислим да је то 
исцелитељско, и етички важно место”. А вероватно и 
почетак акције. Од редитеља се дакле много очекује. 
Од редитељки можда и више.

Понекад су гласови из позоришта веома ватрени, 
крајње острашћени, каткад су потресни, умеју да буду 
и цинични, али готово сви сугеришу како се колектив 
гради уз пристајање на зависности, без обећања и пре-
дикција. Говоре о моћи позоришта да гради релације 
без темеља, само на рачун заједничких заноса који 
омогућују емергенцију. Као и свака друга креација, 
и заједница овде ниче ни из чега. Ефемерност мож-
да потврђује одсуство темеља, мада свест о могућим 
конструктима остаје. Остаје, ипак, и нешто више од 
тога. Афективно значење које се у позоришту непре-
стано производи улива се у токове друштвено имаги-
нарног, креира их, изводи, може их и мењати. И само 
може чинити темеље нових социјалних релација, које 
израстају или се изводе из путева радикалне имагина-
ције. Заједничко се гради по сценама, у полујавности 
проба, у дружинама које настају, те вреди у позоришту 
открити још моћи, понекад невидљивих под ударом 
рефлектора.



Приредила > Исидора Поповић
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Ч ин даривања духовног и културног наслеђа своме 
народу има за циљ њихово уступање и коришћење 
за развој и добробит друштва. Употребна вредност, 

у зависности од типа поклона и заоставштина, може 
бити вишеструка и широког дијапазона у друштве-
но-научне и едукативне сврхе. Дародавац има дубоку 
духовну и психолошку свест без потребе за личним 
експонирањем. Друштво садашњих и будућих генера-
ција дародавцу се одужује сећањем, поштовањем ле-
гата, заоставштина, задужбина, као и њиховим даљим 
животом кроз најразличитије моделе истраживања и 
приказивања.

Трагови о европској позоришној уметности су 
још током XVIII века установљени у колекцијама које 
су чинили штампани и рукописни позоришни комади, 
мањи број студија о драмској књижевности, позори-
шној архитектури, биографије и сл. Прегруписавањем 
колекција у специјализоване музеје и библиотеке сре-
дином XX века, развијала се свест да се истраживања 
у области позоришне грађе повећају и прошире, како 
би се сачувао сваки облик минулог позоришног чина. 

У периоду после Другог светског рата, у Федера-
тивној Народној Републици Југославији документација 

из историје позоришта прикупљана је и чувана спора-
дично – осим архива у тек основаним позориштима, 
једина институција која је постојала с комплетнијим 
збиркама али није била организована као музеј, јесте 
Архив и Музеј Хрватског народног казалишта у Загребу, 
који је припадао матичном позоришту. Предавши це-
локупну позоришну грађу Заводу за књижевност и те-
атрологију Југославенске академије знаности и умјет-
ности, поставили су темеље будућих позоришних музеја 
и начине архивирања стручног позоришног документа 
на територији целокупне државе.1)

Први иницијатор оснивања Позоришног музеја 
био је Бранислав Нушић. Када су 1901. представљене 
фотографије глумаца Алексе Бачванског и Тоше Јо-
вановића из Беча у фоајеу Народног позоришта2), Ну-
шић је то сматрао приликом за почетак прикупљања 
најразноврсније позоришне грађе која би се система-

1) У послератном периоду осниване су следеће институције сличног 
типа: Slovenski gledališki muzej, Љубљана (1952), Музеј књижев-
ности и позоришне умјетности Босне и Херцеговине, Сарајево 
(1969), Документациони центар Стеријиног позорја (1956), Позо-
ришни одсек у Музеју Војводине (1951) који је прерастао у само-
стални Позоришни музеј Војводине, Нови Сад (1980). 

2) Позоришни лист, 1901. 
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тизовала у оквиру специјализованог музеја. Међутим, 
тек је пола века касније, 28. новембра 1950, основан 
Музеј позоришне уметности Србије, Уредбом Мини-
старства за науку и културу НР Србије са задатком да 
прикупља, проучава и излаже документе значајне за 
развој нашег позоришта. Речи којима је српски глумац 
Добрица Милутиновић 1953. званично отворио Музеј 
позоришне уметности Србије у Божићевој кући, на да-
нашњој адреси у Господар Јевремовој 19 у Београду, 
данас потврђују његова предвиђања да ће Музеј пре-
расти у много веће здање. “У ову симпатичну кућицу, 
а може се веровати да ће глумци једног дана добити 
од свог народа и кућу, па и палату, треба да навраћају 
сви они који воле своју националну прошлост, с тим 
у вези, прошлост свог позоришта.” Његова визија ост-
варује се током претходних деценија – споменична 
кућа Милоја Божића постаје веће и значајније здање 
богатством историјске и савремене позоришне грађе 
која се баштини већ 70 година. 

Системско прикупљање грађе од 1948. поводом 
припрема прве послератне изложбе о историји позо-
ришта на просторима тадашње Југославије била је по-
лазна и круцијална основа за збирке будућег Музеја 
позоришне уметности Србије. И даље се у контину-
итету чува и прикупља театролошка грађа која сведо-
чи о развоју позоришта у Србији од XIII века до мо-
дерног доба.3)

У разноврсном спектру културних садржаја, МПУС 
по својој специфичности у савременом друштву има 
значајну улогу која треба да остане укорењена у својој 
универзалној, основној мисији да баштини и едукује 

3) Збирку архивских докумената чине административна акта која се 
углавном односе на Народно позориште у Београду, документа 
везана за историју српског позоришта, лична документа глума-
ца, редитеља, оперских певача, композитора и осталих уметника. 
Највећи број датира из средине прошлог века (најстарији документ 
је из 1851. “Акт Народног позоришта Попечитељству Просвешће-
нија” у коме се тражи одобрење за подизање позоришне зграде). 
Најмањи број докумената потиче из периода након Другог светског 
рата. Збирка рукописних дела обухвата оригинале или преписе из-
вођених и неизвођених драмских дела писаних руком. Рукописи 
већином датирају из 19. века и претежно су дела извођена на сцени.

друштво у којем постоји и дела. Чување националне 
баштине јесте најважнија музејска функција. У складу 
са задатком одређеним у Уредби о оснивању, уз грађу 
која се односи на институције, прикупља се документа-
ција значајна за професионалне и приватне биографије 
позоришних стваралаца. Путеви којима један документ 
стигне у музеј су различити начини понуде и размене 
– од сарадње са позориштима до откупа, приватних 
поклона, оставинских решења и сл. Музејска тради-
ција грађена је на оригиналном музејском предмету 
који скупа чине збирке. Тиме се Музеј централизује 
као место концепата, а не збирки у коме је музејска 
делатност излагања примарни начин комуникације с 
публиком. Када артефакти постану део музејске збир-
ке, уједно су полазиште и усредсређеност сваког науч-
ноистраживачког рада. Тиме добијају свој нови живот: 
постају преносиоци знања и остварују своју културо-
лошку и образовну улогу, приближавајући се публи-
ци у оквиру стручно бираних тема путем различитих 
активности (изложбе, тематске вечери, предавања, 
јубилеји, промоције, научни пројекти и др.). МПУС 
представља јединствену и кровну институцију исто-
рије српског позоришта која је део јавног културног 
живота путем изложби (и пратећим публикацијама) 
у сопственом излагачком простору, као и путујућим 
по Србији и региону.
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МПУС је по врсти позоришне документације – из-
ворној и репродуктивној – врло специфичан. Колекције 
су подељене у стручно-научна одељења са збиркама: 

  I Одељење позоришне фотографије: 

 Одсек старе позоришне фотографије (до 1944), 

 Одсек савремене позоришне фотографије (од 
1944) 

II Одељење плаката, ликовних и меморијалних 
докумената: 

 Одсек ликовних и меморијалних предмета, 

 Одсек скица декора, костима и макета 

III Одељење архива, грађе и документације о ра-
ду Музеја: 

 Одсек архива, 

 Одсек грађе, 

 Одсек документације и грађе о раду Музеја 

IV Одељење звучног и филмског архива: 

 Одсек фонотеке, 

 Одсек филмотеке 

V Одељење библиотеке, хемеротеке и позориш-
не библиографије: 

 Одсек библиотеке, 

 Одсек хемеротеке, 

 Одсек библиографије 

VI Одељење за педагошки рад и пропаганду

У оквиру Збирке Архива МПУС-а постоји посе-
бан фонд заоставштина које се постепено допуњавају 
и проширују, уступају на чување и коришћење покло-
нима уметника или њихових наследника. То уједно 
сведочи и о културној свести дародаваца, јер обогаћују 
музејске фондове, самим тим и културно биће једног 
народа. Неопходно је истаћи да заоставштина пре-

вазилази личну својину и добија шири национални и 
друштвени контекст и значај. Уласком у јавну збирку, 
заоставштине постају неотуђиви музејски предмети и 
немају више могућности да се врате у статус приват-
ног. Заоставштине су ризнице разноврсног садржаја и 
неретко су једини сачувани извори о комплетном или 
делимичном стварању појединаца и времену њиховог 
уметничког делања.

МПУС броји преко 60 заоставштина позоришних 
стваралаца различитих профила – глумаца, редитеља, 
сценографа, костимографа, оперских и балетских умет-
ника и других, попут: Станислава Биничког, Миомира 
Денића, Нине Кирсанове, Владимира Покорног, Ми-
лана Предића, Мире Траиловић, Косаре и Милоша 
Рајчевића, Милутина Чекића, Милоша и Марије Цве-
тић, Миленка Маричића, Невенке Урбанове и других.

Изван музејског простора је 1957. отворена Спо-
мен-соба Добрице Милутиновића, у његовом стану у 
Душановој улици бр. 14. Након смрти његове удовице 
Меланије, спомен-соба је затворена и као заоставшти-
на постала је део музејског фонда.

У оквиру једне заоставштине, класификација грађе 
врши се по узору на збирке по којима је читав фонд 
МПУС-а структуиран (фотографије, плакати, архив-
ски документи, ликовна и меморијална грађа, аудио 
и видео записи, хемеротека и др.). По музеолошким 
стандардима, а према утврђеним методама рада, зао-
ставштине се чувају као целине. 

Због своје обимности и услова да остану у цели-
нама и не разврставају се по збиркама, заоставштине 
су под одређеним и задовољавајућим мерама зашти-
те, конзервације и рестаурације, као и други фондови. 
Већина заоставштина у МПУС-у је смештена у згра-
ди, у канцеларијама, под расположивим условима: 
углавном остају упаковане као приликом примопре-
даје (мада је нека грађа ради боље заштите препако-
вана у одговарајуће коверте, фасцикле, мапе), често 
су груписане према обиму и расположивом простору 
унутар плакара, уредно су обележене и тако одвоје-
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не једне од других. Ипак, не испуњавају се адекват-
ни услови да свака заоставштина стоји понаособ у по 
једној прегради или делу плакара. Имајући у виду да 
су смештајни капацитети ограничени, други део зао-
ставштина налази се у депоу, упакован у одговарајуће 
кутије са ознакама збирке, називом заоставштине, име-
ном дародавца и годином преузимања. Највећа пре-
прека, као и у већини институција које чувају култур-
на добра, лежи у односу малог простора и богатства 
фондова који се не пре ста но увећавају. Прилагођавање 
постојећим условима не подразумева и препуштање 
ситуацији. Напротив, МПУС се непрестано стара да се 
заоставштине, попут других збирки, чувају у наменски 

прављеним орманима и под што бољим условима. Уз 
то, у згради Музеја као споменику културе није могуће 
вршити превише прилагођавања у циљу бољих услова 
рада и складиштења. Такође, депо је издвојен и није 
у нашем власништву, тако да су улагања која се врше 
сведена и привремена. 

Поставља се питање – колика је економска одр-
живост заоставштина? Ово је скупа сложен процес за 
буџетску установу, јер подразумева велика финан-
сијска средства на годишњем нивоу, тако да се не мо-
же предвидети прецизан план, нити усталити ритам 
рада на мерама чувања и заштите. Наведене потребе 
ипак се не намећу као препрека да потражујемо и, ко-

Згеада Музеја позоришне уметности Србије
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лико постоји могућност, планирамо средства у те на-
мене. Потребе адекватних услова чувања и заштите 
су у дисбалансу са расположивим ресурсима Музеја, 
првенствено због недовољно складишног простора и 
неопходних материјалних средстава за њихово испуња-
вање. Упркос свему томе, као и смањеном броју струч-
ног кадра, ефикасност рада на збиркама је на потреб-
ном нивоу у испуњавању музејских критеријума и од-
говорности институције која баштини културна добра. 
Руководећи и стручни кадрови Музеја непрестано ра-
де на проналажењу најбољих решења за складиштење 
и остваривање прописаних мера чувања, првенствено 
у наменски обезбеђеном простору којим за сада не 
располажемо. То би, према наведеној проблематици, 
требало да буде изван матичне зграде Музеја, са од-
говарајућим смештајним инвентаром, температуром 
ваздуха, контролисаном влагом и свим неопходним 
условима за чување и коришћење. Постоје три сег-
мента којима би се заоставштине као примери скупа 
најразличитије грађе могли третирати: први је очување 
путем рестау рације и конзервације, потом излагање и 
процес дигитализације.

У целини класификоване као културна добра, сло-
женост заоставштина указује да није сва грађа реле-
вантна за позоришну уметност. Кустос који је надлежан 
за заоставштине, мора да буде унапред упућен у њен 
садржај, ради што боље процене квалитета прилично 
обимних понуда. Уметници или њихови наследници, 
због субјективног угла посматрања, немају стручан 
приступ вредновању и селекцији понуде. Због тога се 
дешава, упркос објашњењу кустоса и предлогу да се 
изврши селекција позоришне грађе која би за МПУС 
била од значаја, да се не наилази увек на позитиван 
одзив. Стручност музејског кадра у процени понуде 
не би требало да буде доведена у питање, али је избор 
на дародавцу какву ће одлуку донети. Већ поменути 
смештајни капацитети МПУС-а приморавају нас и 
ограничавају на оваква правила у прихватању мањих 
или већих заоставштина. 

Низ поступака у обради заоставштина по музео-
лошким стандардима јединствено се примењује на све 
збирке и према прописима међународних стандарда 
– од улаза предмета у музеј, обезбеђивања смештаја 
и редовног одржавања уз минимална оштећења, до 
презентовања. 

Редослед корака и начини обраде заосташтине 
обављају се на следећи начин:

1. договор, преглед, процена заоставштине;

2. закључивање уговора између дародавца и Му-
зеја о поклону;

3. преузимање заоставштине и примопредајни 
уговор;

4. почетни поступак – систематизација која обух-
вата класификацију грађе према врсти (фото-
графије – професионалне и приватне, програ-
ми и плакати према позориштима, уметнички 
и меморијални предмети, плакете, награде, 
исечци из новина, књиге, белешке, документи 
везани за професионални рад, дописнице, раз-
гледнице, ређе костими и реквизити из пред-
става, приватни документи и лични предмети 
и др.);

5. утврђивање стања предмета и одређивање по-
требних мера заштите или реконструкције; 

6. евидентирање у улазну књигу музејског мате-
ријала (инвентарна књига) која обухвата: ин-
вентарни број, датум уписа предмета, предмет 
– опис, збирка – ознака, аутор и доба, врста 
материјала, начин набавке, набавна цена, да-
тум, број деловодног протокола и рачуна, пот-
пис кустоса, напомена;

7. пратећи електронски и штампани попис, с 
датумом обраде и именом архивара, односно 
кустоса; 

8. паковање и смештај према систематизацији 
грађе. 
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На овај начин, у оквиру сложене целине какве су 
заоставштине, постоји сумарни попис документације, 
потом према врсти, хронолошким границама, карак-
теристичним темама, институцијама које су везане за 
стваралачки рад.

Захваљујући технолошком развоју, у музејима 
су омогућени други видови записа и обраде (фото, 
аудио, видео, 3Д) применом дигиталних технологија. 
Три камена темељца сваког пројекта дигитализације 
су заштита, доступност и унапређење услуга. Тиме 
се грађа чува од честог или повременог хабања услед 
коришћења. Развијене су програмске платформе у 
складу са свим националним и светским стандарди-
ма, а база је усклађена са потребама каталогизације 
музејске и библиотечке грађе истовремено у оквиру 
Cobiss-а (Кооперативни онлајн библиографски систем 
и сервиси) и МИСС (Музејски информациони систем 
Србије) заснованог на савременим, међународно ут-

врђеним музеолошким и технолошким стандардима, 
преко којег се приступа употребом web програмског 
пакета Eternitas, савременој специјализованој апли-
кацији намењенoj раду музејских стручњака. У Музеју 
позоришне уметности Србије развијена је програмска 
платформа Театрослов, “интерфејс” (interface) између 
корисника и електронске базе театрографских подата-
ка с дигитализованом грађом. База се редовно ажурира 
новим подацима и грађом на дневном нивоу. 

Дигитализација заоставштина у МПУС-у је вео-
ма захтевна јер подразумева различите технологије и 
опрему, такође и бројније људство. Структура у диги-
талном документовању заоставштина је врло сложена. 
Разноврсност подразумева и одређену технику и вешти-
не: папирна грађа, најједноставнија за дигитализацију 
је најприсутнија, али проблем представљају физички 
предмети и документи великих димензија који могу 
бити забележени само фотографски и уведени у базу 
података. Намеће се питање колико је тиме извесни 
тип грађе сачуван, потом веродостојан и у употребној 
вредности за кореспонденцију са публиком. Оно што 
би било најбоље решење је примена 3Д дигитализација 
и репродукција. У циљу очувања вредне и осетљиве 
грађе, дигитализација заоставштина организовала би 
се као колекција, уз метаподатке свих њених елемена-
та, израдом базе података за претраживање (по аутору, 
наслову, кључним речима и сл.) и израде “интерфејса” 
преко којег ће се користити колекције. 

Неопходно је дигитално умрежавање институција 
(музеја, библиотека, архива, документационих цента-
ра, института) и мапирање заједничких података. Тако 
би свако претраживање било шире и указивало истра-
живачима на друге изворе, комплетније прикупљање 
података и њихово уобличено пласирање. Примера 
ради, МПУС није једина институција која има доку-
ментацију везану за позоришну уметност. 

Музеологија је у доба нових медија пред посеб-
ним проблемима и задацима презентовања. На почетку 
рада МПУС-а на данашњој адреси постојала је стална 

Свечана сала у Музеју позоришне уметности Србије
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поставка која је представљала историју и развој срп-
ског позоришта од средњег века до модерног доба (до 
отварања изложбе 1953). Поставка је у ликовном ре-
шењу Милице Бабић Јовановић и Миомира Денића, а 
по нацртима Пеђе Милосављевића, од укупно седам 
просторија и предворја, заузимала пет соба. Од 1962. 
је, током наредне четири године, замењена мање обим-
ном поставком у три просторије. Временом, како су 
се фондови увећавали, део излагачког простора прет-
ворен је у радни простор са организованим збиркама. 
Уређивачка политика је променила концепт и до данас 
се презентује по неколико повремених изложби током 
календарске године – драгоценост збирки уоблича-
ва се у занимљиве тематске поставке (јубилеји, позо-
ришта, занимљивости из збирки, портрети уметника 
и др.) стручно и блиско сваком посетиоцу. Овај начин 
рада пружа велики избор истраживања и креативност 
кустосима у крајњем производу које чине изложба и 
пратећа публикација.

Заоставштине у МПУС-у заузимају статус посеб-
них целина и, као и остале збирке, нису затворене за 
допуне. Музеј остварује комуникацију и одржавање 
потреба друштва кроз услужне делатности истражи-
вачима и корисницима фондова. Заоставштине су, као 
јавно културно добро доступне кустосима у Музеју, 
сарадницима, истраживачима и колегама из других 
институција са којима сарађујемо, али нису отворени 
за публику. Тако су оне на располагању стручњацима 
који ће их научно, из свог фокуса интересовања, ожи-
вети. Уз званично писмо са детаљним описом потражи-
вања грађе (истраживање, предавање, размена грађе и 
сл.), по одобрењу директора, потом уз надзор задуже-
ног кустоса, уступају се попис заоставштине и грађа 
на увид. Посао кустоса је да упути корисника како да 
на најбољи начин дође до информација, грађе и ма-
теријала о теми, према сумарном и аналитичком ти-
пу, у зависности од теме и расположивог времена за 
обраду грађе. Исто је правило и када се у портретним 
изложбама у МПУС-а представља грађа из заоставшти-

не: она је парцијална, никад као целина – прво, због 
већ поменутог излагачког простора, друго, јер није 
сва грађа у заоставштинама релевантна за позоришну 
уметност, односно тему истраживања. Обимност једне 
заоставштине не служи за њено целокупно прикази-
вање. Као што је напоменуто, фокус теме истражива-
ча усмерен је на одређене сегменте.

Код корисника, као и код публике која посећује 
Музеј, јавља се посебна знатижеља према заоставшти-
нама: сама спознаја да су један или збир докумената 
део једне од заоставштина које МПУС баштини, по-
буђује радозналост и другачији приступ грађи, као да 
су документ, предмет или извор тиме вреднији. Нарав-
но, често се дешава да се у тим приликама тражи пре-
глед заоставштине (ван истраживања теме или струч-
ног вођења кроз Музеј) што није могуће. Публика без 
предзнања о историји позоришта или музејској делат-
ности неретко поставља питања због чега заоставштине 

Изложба Великани српског глумишта, 2019.
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нису лако доступне за разгледање, сматрајући то из-
весним завиривањем у приватност, као и тумачењима 
како би их требало презентовати. Из угла МПУС то је 
недопуштено завиривање без контекста. Заоставштине 
нису забавна анимација за истраживаче или посетио-
це иједне категорије. То се једноставно коси са струч-
ном уређивачком политиком већине музеја. Културне 
потребе савременог друштва намећу одређени начин 
презентовања музејских фондова, што може да буде 
у супротности са начелима по којима музеји функ-
ционишу. 

Овакви, све чешћи примери, условљавају кустоса 
да се стави у позицију критичког посетиоца који сагле-
дава идеје и мишљења публике, и селектује само оне 
продуктивне које имају упориште у стручности и еду-
кативности компетентног кадра музеја. Да би се разгра-
ничиле различите мисије државних и приватних музеја, 
као и галерија и других културних организација, важно 
је напоменути да државни музеји имају одговорност 
као институције које се старају о националном култур-
ном наслеђу, збиркама које су јавна културна добра и 
самим тим о излагачкој делатност на одређен, строго 
дефинисан начин. Тако су и заоставштине део оваквог 
система уређења. С друге стране, приватни музеји и 
галерије могу да се поигравају с поставкама и стварају 
друштво спектакла, а оно што поседују од експоната, 
увек може да постане део нечије приватне колекције. 
Начин комуникације МПУС са публиком подразуме-
ва да се историјат, рад и занимљивости представе на 
адекватан начин свакој популацији, приближе њиховој 
перцепцији, а да се при томе не наруше интегритет, ос-
новни циљеви и постојање музеја. Грађа из заоставшти-
на користи се искључиво у одређеним контекстима и 
никада се не излаже сама по себи јер је тако приказана 
деконтекстуализована, осим припадања једној лично-
сти. Дијалог са публиком, заоставштине успостављају 
кроз реализације истраживања – изложбе, публикације 
и презентације у земљи и иностранству и тако добијају 
свој живот. Дакле, резултат сваког истраживања досту-

пан је публици а ниједна заоставштина није доступна 
публици ради обичне знатижеље.

ЗАКЉУЧАК

На основу приказа систематизације фондова са 
фокусом на заоставштине у МПУС-у (садржај, обрада, 
смештај, начини заштите, одржавања и услови чувања), 
дат је њихов квантитативни, као и пресек постојећих 
проблематика и предлози решења. С обзиром на то да 
тренутни расположиви ресурси МПУС-а нису довољни 
за самосталну одрживост заоставштина, неопходно је 
ванбуџетско потраживање нових материјалних сред-
става за боље одржавање заоставштина као целина – 
просторно и функционално, у оквирима неопходних 
мера заштите и смештаја. Потребно је усмерити се 
развијању боље информисаности, тзв. мапирању зао-
ставштина у сарадњи са другим културним установама 
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којe баштине културна добра. Богатство фондова које 
у МПУС-у посебно чине заоставштине представљају 
велико благо за истраживање и потврђивање наше по-
зоришне историје. Због тога се морају створити нови 
услови како би врата Музеја остала отворена за нову 
позоришну грађу и заоставштине стваралаца српске 
позоришне историје. 
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У оквиру програма “Ријека – културна престони-
ца Европе” у току је изложба “Непознати Климт 
– љубав, смрт, екстаза” (20. април – 20. октобар) 

приређена у музеју овог кварнерског града. Статус 
европске “престонице културе” предвиђен је за 2020, 
али је због епидемиолошке ситуације реализован то-
ком 2021. године. Након овог наименовања градови 
настоје да представе најзначајнија обележја сопствене 
средине, која би могла да заокупе пажњу посетилаца 
из било ког краја света. 

Музеј града Ријеке као да није имао дилему. Јер 
шта би боље репрезентовало културу овог занимљивог 
приморског града од изложбе слика чувеног Климта са 
таванице садашњег театра Ивана пл. Зајца. Међутим, 
период од идеје до реализације пројекта пратио је низ 
потешкоћа. Дела славног уметника на која су аутори 
рачунали, налазила су се на своду дворане необарокне 
зграде позоришта. Сама помисао на њихово демонти-
рање и преношење у музејски амбијент изазивали су 
додатне проблеме.

Климтове слике биле су готово пола века без икак-
вог надзора и посебне заштите. Није познато каквим 
су све процесима била изложена платна на таваници 

позоришта, с обзиром на то да су последњи пут ски-
нута током обнове зграде (1978). Дилеме су постојале 
и када је у питању концепција поставке. Помишљало 
се на комплекснију изложбу, која би дала пресек дело-
вања током настанка ријечких слика. Избор је на крају 
сведен искључиво на дела Климта и његових најбли-
жих сарадника.

Изложба “Непознати Климт” је током своје ре-
ализације окупила стручњаке из више земаља и гра-
дова. У Ријеци је средиште организације и место пре-
зентације поставке. У рестаураторским радионицама 
у Загребу и Ријеци обновљене су слике. Беч је, како 
се могло претпоставити, жариште свих разговора о 
Климту и највећа ризница његових дела. У Букурешту, 
и још више у Синаји, сачувани су и изложени радови 
драгоцени за потпуније разумевање слика на своду 
ријечког позоришта.

Сматрало се да ће представљањем изложбе о свет-
ски познатом уметнику, који је у младости остварио 
врло успешну наруџбину за ријечки театар, послужити 
бољем представљању других знаменитости овог града. 
Ту се мисли и на зграду Општинског позоришта (сада 
ХНК Ивана пл. Зајца), дело пројектаната Фелнера и 
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Хелмера. Када је реч о значајним здањима ове врсте 
не треба заборавити и ријечки Театар Фениче рађен 
према нацрту Теодора Тракслера, ученика славног ар-
хитекте Ота Вагнера.

Значај поставке у Музеју града Ријеке је предста-
вљање мање познатих Климтових дела широј јавности. 
Посебно ако се узме у обзир да су она била недоступна 
и стручњацима и љубитељима уметности, будући да су 
смештена на таваници градског театра. Треба додати 
и да је о овом ангажману светски познатог ствараоца 
постојала скромна архивска и литерарна грађа. Отуда 
се с правом може говорити о “непознатом Климту” и 
ријечким радовима његовог брата Ернста и сарадни-
ка Франца Мача.

ГРАДЊА ТЕАТАРСКИХ ЗГРАДА У ВРЕМЕ 
СЛИКАРЕВЕ МЛАДОСТИ

Да би се дала потпунија анализа Климтових де-
ла за свод ријечког театра и одредило њихово место у 
опу су славног уметника, требало би сагледати прилике 
у театру и декоративној уметности у периоду сликаре-
ве младости. Мирно и просперитетно раздобље 80-их 
година 19. века биће увод у културну експанзију која 
је уследила на прелазу векова, током које је један од 
главних протагониста био управо Климт. У овом пе-
риоду саграђена су здања која чине срж бечког позо-
ришног живота.

Ту треба споменути Рингтеатар, који је могао да 
прими 1.700 гледалаца. Поред ове позоришне куће, по-
дигните су још две – Бургтеатар и Фолкстеатар. Прва 
је настала према нацртима Готфрида Семпера и Кар-
ла фон Хазенауера, док је друга зграда продукт позна-
тог бечког атељеа “Фелнер и Хелмер”. Догађај који је 
утицао на промене у детаљима везаним за унутрашњи 
распоред и уређење будућих позоришта, био је пожар 
у Рингтеатру.

Позориште које је отворено 1874. изгорело је по-
сле само осам година постојања. Тачан број жртава по-
жара није познат, али сматра се да је страдало готово 
петсто присутних. Утврђено је да је трагичан биланс 

био последица неколико несрећних околности. Једна 
од главних била су двокрилна врата која су се отварала 
према гледалишту. Због мноштва људи који су потрча-
ли према излазу и притиска насталог гурањем, врата 
се нису могла отворити. 

Трагедија позоришта у Рингу донела је низ но-
вости везаних за сигурносне прописе јавних установа. 
Мање је познато да се од тада у зградама театара на-
лазе врата која се отварају према споља. Поред тога, 
уведена је и пракса постављања “гвоздене завесе”. И 
даље је постојала богато украшена платнена, свилена 
или плишана завеса, али је у приправности била и ова 
друга која би у случају пожара онемогућавала њего-
во ширење.

У театарским здањима украшавање ентеријера 
има значајну улогу. Из тог разлога, брижљиво су бира-
ни уметници и декоратери за израду скулптура, слика 
и штукатура за украшавање позоришне сале и фоајеа. 
Раде се штуко-декорације, позлате у унутрашњости 
здања, као и украсни елементи на прочељима – грбови, 
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амблеми, маскерони, флорални и геометријски еле-
менти. Посебна пажња поклања се сликарским радо-
вима. Зидним сликама и платнима украшаван је свод, 
али и зидови око галерија.

АРХИТЕКТОНСКИ БИРО “ФЕЛНЕР И ХЕЛМЕР” И 
ЊИХОВА ДЕЛАТНОСТ У РИЈЕЦИ

Међу ауторима који су се специјализовали за 
пројектовање позоришних здања посебно се издвајају 
она која потписују Фернанд Фелнер и Херман Хелмер. 
Занимљив је податак да ће овај архитектонски двојац 
урадити нацрте за педесетак театара у тридесет осам 
градова – од Одесе, Софије, Темишвара, Будимпеште, 
Карлових Вари, Либереца, Прага, преко Ријеке, Ва-
раждина, Загреба, Салцбурга, Граца, Беча, до Цириха, 
Берлина, Хамбурга и других градова.

Од 1805. Ријека је имала једно од највећих по-
зоришта у Монархији – Адамићево казалиште, које 
1835. прелази у општинско власништво и мења на-
зив у Градско казалиште. Било је то репрезентативно 
класицистичко здање са две велике дворане и око две 
хиљаде места. После изненадог пожара у бечком Ринг-
театру, у целој Европи уследиле су анализе сигурности 
постојећих позоришних зграда. Донесени су нови без-
бедносни прописи, а многи театри су затворени или 
реконструисани.

Током расправа које су у то доба вођене у град-
ском већу у Ријеци, често су као узорни примери мо-
дерних позоришта истицане зграде које су пројектова-
ли бечки архитекти Фелнер и Хелмер. Пошто је проје-
кат реконструкције подразумевао повећане трошкове 
закључено је како нема смисла улагати тако велика 
средства у обнову и дораду постојећег здања, те је до-
несена одлука да се изгради ново позориште. Ангажо-
ван је поменути биро из Беча, који је имао искуства са 
пројектовањем театарских зграда.

Општинско позориште представља усавршен при-
мер театра истористичког раздобља, неоренесансне 
спољашњости и необарокног ентеријера. Архитекте су 
при пројектовању главне фасаде користили класични 

мотив прочеља храма, пре тога примењеног на театри-
ма у Бечу, Будимпешти и Брну (узор за изглед ријечког 
здања био је управо театар у Брну). Занимљиво да је 
Општинско позориште у Ријеци била прва јавна грађе-
вина са уграђеном електричном расветом.

Ново позориште у Ријеци изграђено је у периоду 
од 1883. до 1885. године. У другој фази, довршавана 
је унутрашњост и рађена пластика прочеља. Рељеф у 
тимпанону урадили су бечки вајари Кауфман и Фрич, 
а четири фигуралне групе на прочељу дело је Вене-
цијанца Августа Бенвенутија. Штуко-декорацију гледа-
лишта и скулптуре у ентеријеру израдили су вајари из 
Беча, Фолкер и Силбербауерн. Позлату и осликавање 
заштитне гвоздене завесе извео је Јохан Кот, а сцено-
графију Пјетро Бертоја.

ГУСТАВ КЛИМТ И ГРУПА УМЕТНИКА

Након првих година проведених у скромнијој 
установи Климт одлази у трогодишњу грађанску шко-
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лу, која за разлику од гимназијског програма није во-
дила академском образовању већ бављењу занатом. У 
том смеру одвија се његово даље усавршавање. Упи-
сује Школу примењених уметности, где упознаје го-
дину дана старијег Франца Мача. Блиско пријатељство 
проширује се на професионалну сарадњу, у коју ће се 
укључити и Густавов млађи брат Ернст.

Ова радна заједница позната под именом Група 
уметника, почиње да делује током студија и временом 
остварује многе поруџбине и признања. У јесењем се-
местру 1878. управник Школе предлаже Густава Клим-
та и Франца Мача за пријем у класу (фигуративног) 
сликарства коју води Фердинанд Лауфбергер (следеће 
године придружиће им се и Ернст Климт). Школа овог 
угледног професора пружала је уметничко образовање 
које се могло упоредити са оним на Академији ликов-
них уметности.

После Лауфбергерове смрти (1881) класу пре-
узима Јулијус Виктор Бергер, тако да браћа Климт и 
Мач даље две године студирају код њега. Сама Школа 
била је оријентисана на декоративне задатке и сазнања 
о примењеној уметности. Овако конципираним обра-
зовањем у размаку између декоративне уметности у 
архитектонском контексту и програматског казивања 
слике, Густав је стекао завидно знање које ће му по-
служити током испољавања симболистичког ликовног 
израза. 

САРАДЊА СА БИРООМ БЕЧКИХ АРХИТЕКАТА

За извођење главне декорације гледалишта ријеч-
ког позоришта биро “Фелнер и Хелмер” ангажовао је 
атеље браће Климт и Франца Мача. И Густав и његови 
сарадници били су ученици Фердинада Лауфбергера у 
Школи примењене уметности, и управо их је он пре-
поручио овом бироу. Од тада креће сарадња са поме-
нутим архитектама, који ће им поверити поруџбине 
за декоративно осликавање позоришта у Либерецу, 
Ријеци и у Карловим Варима.

Поред наведених радова, Густав Климт и члано-
ви Групе уметника ангажовани су на украшавању ру-

мунског краљевског дворца Пелес у Синаји. Следи и 
сарадња на осликавању спаваће собе царице Елизабете 
у вили Хермес. Резултат које су ове поруџбине имале, 
омогућио им је све веће послове. Ту пре свега треба по-
менути рад на изради сводних слика на два раско шна 
степеништа бечког Бургтеатра, као и зидних представа 
у Уметничко-историјском музеју престонице.

СЛИКЕ НА СВОДУ ТЕАТРА У РИЈЕЦИ 

С обзиром на тему овог рада, највише пажње по-
клоњено је сликама урађеним за Градски театар у Рије-
ци. Платна која су урадили тројица бечких уметника 
има девет. Оно изнад просценијума, заједно с двема 
мањим бочним сликама, дело су Ернста Климта. Франц 
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Мач и Густав Климт поделили су посао, урадивши по 
три слике за свод позоришне сале. Радови су настали 
током 1884. године. Слике су почетком 1885. биле из-
ложене у Бечу, пре него што су пренете у Ријеку.

Од укупно девет платна седам је сигнирано, што 
је једна од битних чињеница будући да браћа Климт 
и Франц Мач нису имали обичај да појединачно пот-
писују заједничке наруџбе. Током припреме изложбе 
атрибуиране су две непотписане слике намењене деко-
ру изнад највиших ложа уз позорницу, које су припи-
сиване Густаву и Ернсту Климту. Упоређивањем коло-
рисаних студија за ова дела као и детаљном анализом 
стила двојице уметника, закључено је да је реч о раду 
само једног аутора – Ернста Климта.

Као што је речено, три слике Густава Климта и 
три Франца Мача смештене су на своду изнад гледа-
лишта, око раскошног лустера. Преостала три плат-
на која је урадио Ернст Климт, постављена су изнад 
просценијума и просценијумских ложа. Будући да је 
реч о платнима, слике су биле залепљене, а њихови 
крајеви причвршћени су ексерима. Ивице слика на 
своду додатно су учвршћене позлаћеним украсним 
лајснама израђеним од савитљивог бамбуса.

Иако је реч о делима рађеним на платну, компо-
зиције из ријечког позоришта изгледом опонашају зид-
не слике израђене фреско техником. У периоду градње 
бечке Рингштрасе било је уобичајено коришћење слика 
на платну, као замена за зидне слике. Спор и сложен 
процес извођења зидних представа постао је непрак-
тичан у контексту брзе градње јавних здања. Из тог 
разлога, платна нису била лакирана да би се спречила 
рефлексија која би онемогућавала јасно сагледавање 
садржаја слике.

Густав Климт је на једном платну представио “Св. 
Цецилију”, на другом “Марка Антонија и Клеопатру”, 
а на трећој слици “Орфеја и Еуридику”. Димензије 
ових композиција су 168 x 225 цм. На делима Фран-
ца Мача приказане су: “Алегорија љубавне поезије”, 
“Алегорија плесне уметности” и “Алегорија комичне 
опере”. “Алегорија позоришне уметности” чији је ау-

тор Ернст Климт нешто је већих димензија (140 x 490 
цм), а ту су и његова платна “Гениј с трубом” и “Гениј 
са корпом цвећа”.

Данас су познате две скице у уљу и укупно 13 цр-
тежа који су служили као припрема за слике на своду 
које је Густав Климт насликао за позориште у Ријеци. 
Радећи на композицијама везаним за архитектуру, он 
је прво радио скицу у уљу после чега је следило пре-
цизно цртање фигура. Да би подробније истражио не-
ки положај тела, гест, покрет, рефлексије светла или 
изразе лица, Климт се у овим студијама фокусирао на 
различите фрагменте тела или драперије.

Он се у оквиру ријечког пројекта први пут ко-
ристио широким спектром ликова, историјских и ми-
толошких детаља. На основу припремних радова ви-
ди се колико се Климт као цртач темељно удубљивао 
у тематику својих слика. С друге стране, студије које 
је користио за разрађивање теме имају и аутономни 
карактер. Отуда, није необично да су се неки од ових 
радова нашли у колекцијама музеја или образовних 
установа (Академија ликовних уметности у Бечу). 

Дела Густава Климта и његових колега које су 
радиле слике за свод ријечког театра, дуги низ годи-
на била су непозната широј јавности. Недоступна због 
висине на којој су се налазила, наталожена нечистоћа-
ма, перципирана су као “девет тамних ослика”, тешко 
распознатљивих садржаја, технике и стања. Припрема 
слика за изложбу у Музеју града Ријеке, уз захтевну де-
монтажу, изискивала је целовите конзерваторско-ре-
стаураторске радове који су, осим санирања оштећења, 
омогућили и ревалоризацију дела.

Ако сагледамо дела Густава Климта у Ријеци мо-
жемо рећи да је театралан, али и “пригодно драмати-
чан” чиме већ антиципира касније алегоријске слике 
попут чувеног “Пољупца” (1907–8). Уочавамо и да је 
био претеча свога времена, пуно пре утемељења се-
цесије као друге, стилске фазе симболизма која прет-
ходи модерни. Отуда се може рећи да је за разлику од 
целокупне продукције у Аустрији, Климт био једини 
поборник савремених промена у уметности.
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Одани пријатељ,  
не само позоришта
Бошко Милин
(Београд, 2. 6. 1966 – Београд, 11. 10. 2021)

О стаће упамћен одговор Бошка Милина, тада у 
трећем мандату селектора Стеријиног позорја 
(2001, 2002. и 2018), на питање којим је пробле-

матизована објективност његовог избора представа за 
наш најзначајнији театарски фестивал. “Селекција ће 
бити објективна када селектор буде објекат”, рекао је 
том приликом Бошко, нагласивши да заправо цитира 
свог професора, славног театролога и позоришног кри-
тичара Јована Христића. Није само овај цитат повезивао 
Христића и Милина, нити је ту везу једино успостављао 
однос студента Факултета драмских уметности који 
је на позив свог некадашњег професора и сâм постао 
професор (предавао је Пoзoришну и рaдиo дрaмaтур-
гију, Дрaмaтургију и Упoрeдну aнaлизу дрaмaтургијe 
мeдијa) на катедри на којој ће стећи звање магистра 
и на којој је, узгред, 1989. године дипломирао као 
најбољи у својој генерацији. Повезивала их је, такође, 
и наглашена сталоженост, вечито поверење у разум, 
ерудиција, уживање у стицању нових знања (радозна-
лост, у Бошковом случају оличена и у вечито широко 
отвореним очима), као и поглед на драмску уметност 

и театар чврсто утемељен у уверењу да управо драм-
ска литература чини основу позоришног уметничког 
чина. Ипак, и Христић и Милин и те како су умели 
да уживају и у оним другим (и другачијим) сценским 
формама, а знали су и да о њима као критичари пи-
шу. Истина, чинили су то ретко јер су, ваљда, сматрали 
да, иако су поједине плесне и представе физичког теа-
тра високо ценили, такав театар није њихова “шољица 
чаја”. Тако долазимо до још једне заједничке црте ове 
двојице – до скрупулозности.

За Христића нисам сигуран јер сам га упознао у 
његовим најзрелијим годинама, али за Милина она је 
свакако произилазила из погледа на свет стеченог кућ-
ним васпитањем (породични оквир увек је био изузетно 
важан за Бошка, а чини се да је стожер тог оквира био 
његов деда, Лазар), из скромности и ненаметљивости 
које су га покаткад смештале на маргину и чиниле 
апартним у односу на све агресивнију стварност у коју 
смо уроњени. Утисак неприпадања оваквој стварности, 
још више је наглашавао Бошков стил: углађеност, на-
чин на који говори, садржај и формулација онога што 
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каже, али и одевање и, напослетку, његов изглад (одело, 
машна, уредна фризура, неговани бркови и брадица... 
а последњих година и “дурбин” штап који му је, услед 
болести, олакашавао кретање).

А заправо ће пре бити да је ту маргину сâм Бош-
ко бирао, не као склониште какво тражи особа која 
се нечега плаши, него као човек који има потребу да 
улогу коначног арбитра у свим стварима, па и умет-
ности, препусти времену, свестан дакле ефемерности 
тренутка а дубоко уверен да су баш неке од најтемељ-
нијих истина (па и о нашој епохи) учиниле да нека 

драмска и уметничка дела сачувају свежину и буду и 
данас актуелна, односно у позоришним релацијама – 
инспиративна.

Можда су отуда – и због личне уздржаности и 
због потребе да афирмише класику – Бошка многи до-
живљавали као конзервативца. Нисам, међутим, сигу-
ран да је то баш сасвим тачно. Више је разлога за ову 
моју сумњу. На првом месту, Милин је знао да се оду-
шеви и да ватрено дискутује и саопштава позитиван 
став и о уметничким делима која свакако нису стекла 
ореол класике; друго, сведочио сам и учествовао у 
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многим дискусијама у којима се Бошко није позивао 
на примере из класике, нити је своје тезе заснивао на 
овешталим и наводно временом потврђеним аргумен-
тима; треће, његова интересовања нису се учаурила у 
класичној драмској литератури, него је с огромном 
пажњом пратио и актуелно стваралаштво на широ-
ком пољу уметности и, напокон, четврто, а можда и 
најпресудније, Бошко савремену драму, па и ону до-
маћу, није процењивао мерилима класике или аристо-
теловске драматургије. То је, уосталом, могуће видети 
из његових критика, које је најчешће писао за Трећи 
програм Радио Београда, из његових студија (Лави-
ринти	експресионизма	–	ране	драме	Јосипа	Кулунџића, 
Нови Сад 2008), есеја објављиваних у “Зборнику ФДУ”, 
“Сцени” и “Театрону”, али и другим радовима публи-
кованим у угледним иностраним стручним публика-
цијама (The	Changing	Scene	–	Theatre	and	Performance	
in	Eastern	Europe	Between	Engagement	and	Escapism, 
Maryland, Toronto, UK i Le	théâtre	d’ajourd’hui	en	Bos-
nieHerzegovine,	Croatie,	Serbie	et	au	Monténégro	–	Entre	
l’engagement	et	la	fuite, Revue des Études slaves, Institut 
d’Études slaves, Paris-Sorbonne; Francuska 2006), баш 
као и из, рецимо, огледа који је на позив Светислава 
Јованова, театролога и оснивача Фонда “Борислав Ми-
хајловић Михиз”, написао о првих десет лауреаткиња 
и лауреата награде која носи Михизово име.

Није Бошко само анализирао дела младих драм-
ских списатељица и писаца, нити су сви од оних о 
којима је тада, али и у другим приликама писао били 
његови ђаци; он је младе ауторе на различите начи-
на и афирмисао, а можда најупечатљивији у том сми-
слу био је његов трећи селекторски избор за Позорје 
2018. када је, мимо очекивања театарске заједнице, а 
у складу с мисијом Фестивала која подразумева про-
мовисање савремених драмских аутора и, нарочито, 
њихових праизведби, селекцију безмало у потпуности 
начинио од инсценација које најдиректније кореспон-
дирају управо с овим елементима.

Ево шта ми је у интервјуу којим је у “Сцени” 
најављено Позорје 2018. Милин рекао: “Дубоко сам 
уверен да је дошло до сазревања нових генерација 
драмских аутора. Рећи нешто попут ‘кад-тад је мора-
ло доћи до предаје штафете између старијих и млађих 
писаца’, било би увредљиво за те нове снаге које сада 
ступају на сцену. Као да се не појављују заслугом свога 
труда и залагања, него се ове године једноставно до-
годило да старији и нису узели нарочитог учешћа. [...] 
Видећемо како ће бити следеће сезоне, када и ако не-
ки од њих изађу са новим занимљивим делима каква 
очекујемо од њих, баш као што од Стеријиног позорја 

IN
 M

E
M

O
R

I
A

M



175 >

не очекујемо да буде Стеријин (или Нушићев) музеј, 
него полигон за суочавање са новим рукописима ства-
ралаца посвећених драмском стваралаштву”.

Критике које су, наравно, уследиле, Бошко је 
примао на господски начин, одлучно одбијајући да се 
правда и ма шта објашњава, а одговарао је речима на-
веденим на почетку овог текста.

Бруцоши су, покаткад можда, зазирали од Мили-
нове уздржаности и апартности, нарочито у контексту 
атмосфере какву млади очекују на факултету који ће их 
увести у свет сценских уметности, али би убрзо препо-
знавали његову добронамерност, спремност да им увек 
буде на располагању и одговори на свако питање, а да 
оне знатижељније упути стазама које се пробијају кроз 
градиво дефинисано основним планом и програмом 
студија. На исту помоћ и подршку су, међутим, могли 
да рачунају и Бошкови пријатељи, међу које нескром-
но убрајам и себе, када би им затребала информација 
или подаци којих нема на Гуглу, кад би затражили са-
вет или имали потребу да кроз разговор кристалишу 
властито мишљење.

А искустава, осим знања, Бошко Милин је имао 
много, и не једино из широке области теорије. Био је 
драматург у бечком Theater zum Fürchten и београд-
ском Нaрoднoм пoзoришту, аутор је више од тридeсeт 
дрaмaтизaцијa зa рaдиo, кao и oригинaлних рaдиo-дрa-
ма, есеја (Рoбeрт	Бeнтoн:	кoнвeнцијa	кao	нaдaхнућe, 

oбјaвљeн у збoрнику Свeтлo	у	тaми:	нoви	Хoливуд, ли-
брeта зa бaлeт Крaљицa	Мaргo Нaрoднoг пoзoриштa у 
Бeoгрaду, дрaмaтизaција зa пoзoриштe, сцeнaријa зa 
филмoвe и ТВ eмисијe, прeвeo јe драме Итaлијaнскa	нoћ 
Eдeнa фoн Хoрвaтa и Из	херојског	живота	грађанства	
Карла Штернхајма (Југoслoвeнскo дрaмскo пoзoриште), 
Приче	из	бечке	шуме Едена фон Хорвата (Српско народ-
но позориште и Народно позориште Сомбор), Страх	и	
беда	Трећег	Рајха	Бертолда Брехта (Српска драма Народ-
ног позоришта у Приштини, измештена у Грачаницу), 
сцeнaрија зa Вукoв шкoлски чaс и пoгoвoрa зa књигу 
Врeмe	кисeoникa	–	нaјнoвијe	рускe	дрaмe, стручне радо-
ве излагао је нa мeђунaрoдним и дoмaћим симпoзију-
мимa (Дубрoвник, 1988), Нови Сад, Стeријинo пoзoрје 
(1991), Oрлeaн (1997), Лoндoн (1998), Бeрлин (1998), 
Хoлaндија (2002), Нoрвeшка (2003), Пaриз (2003)... 
Шeст гoдинa био је члaн урeдништвa чaсoписa “Сцeнa”, 
а добитник је Стeријиних нaгрaда зa пoзoри шну кри-
тику “Миодраг Кујунџић” 2008. и 2010. гoдинe.

Разрешавајући дилеме које сам имао у вези са 
његовим (најчешћим јавним) ставом, његовом појавно-
шћу и, нарочито, уздржаношћу (која је била у супрот-
ности с реакцијама које су за њега биле карактеристи-
чне када би, међу пријатељима, био опуштен), питао 
сам га једном приликом – откуд то. Насмешио се на 
начин наивног ђаволка и рекао: “Ништа логичније с 
обзиром на то да су моји родитељи били млади ‘68”.
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Добри дух казалишта,  
позоришта, гледалишча и театра
Ненад Шегвић
(Сплит, 7. октобар 1935 – Ријека, 11. јул 2021)

У пркос свим тако често изговореним и гласно про-
кламовиним паролама политичара са свих стра-
на да нам, након свега што се дешавало на овим 

просторима, ваља успоставити нормалан живот, те бо-
гатог искуства које показује да се ова врста нормално-
сти понајпре успоставља на пољима културе и спорта, 
истинске иницијативе “унормаљивања” најчешће су за 
последње две деценије потицале од појединаца и често 
нису имале никакве везе са институцијама, поготово не 
оним блиско повезаним с политиком. У сфери театра 
један од таквих иницијатора поновног успостављања 
нормале на релацији Хрватска – Србија био је Ненад 
Шегвић, некадашњи глумац, један од оснивача и дуго-
годишњи директор Хратског културног друштва (1993), 
те оснивач Хрватског фестивала малих сцена (1994) 
у Ријеци. Тачније речено, Шегвића није одвећ марио 
за поновно успостављање нормалног живота, него се 
речју и, нарочито, делом залагао за наставак једино 
могућег живота који је захваљујући култури и тради-
цији на овим просторима једино и могућ.

Одмах пошто су замукли топови, Ненад је акти-
вирао своје непрекинуте везе са парчићима распад-

нуте Југославије и почео систематски да на ријечки 
фестивал позива представе театара из целе некадашње 
државе, па и Србије. На тај начин, за многа овдашња 
позоришта (Југословнско драмско, Атеље, Српско на-
родно позориште) управо су наступи на овом фести-
валу били и прва послератна гостовања у Хрватској. 
Уједно, у Ријеку је Ненад као фестивалске госте пози-
вао и наше позориштнике, да дођу, погледају понеку 
хрватску продукцију, а ако хоће и да кажу неку реч на 
округлим столовима, речју, да омиришу атмосферу, 
али и да освеже своје информације о тамошњем и по-
зоришном животу региона.

И одмах се испоставило да Шегвић није погрешио, 
јер сва та гостовања одреда била су успешна. Обостра-
но – гостујућим ансамблима доносила су значајна при-
знања, домаћој публици вредне представе, критичарима 
и театролозима релевантне информације, а свеопштој 
међудржавној атмосфери – релаксирање. Притом, Шег-
вић у Ријеку никога није позивао напамет, на основу 
личних афинитета или због приватних релација. Као 
редовни и неуморни посетилац овдашњих премијера 
(или реприза) безмало свих србијанских театара, он 
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је био савршено прецизно упућен у домаћу театар ску 
продукцију и тачно је знао шта позива у Ријеку. На дру-
гој страни, ни у госте није звао ма кога, него најзна-
чајнија имена наше позоришне критике, а неретко је, 
перфектним искуством свестраног театарског човека, 
слутио ко ће овде тек постати такво име.

Миливоје Млађеновић, као управник, и ја као 
уметнички директор, редовно смо га звали на све наше 
драмске премијере (али и оне Форума за нови плес, јер 
је Шегвић био заинтересован за све облике малих фор-
ми), као и на наше Showcase, на којима смо представља-
ли продукцију Српског народног позоришта, одлично 
је знао наш репертоар и силно је желео да ријечка пуб-
лика види представе СНП-а. Зато се још више секирао 
што смо, рецимо, са Бодом	за	лутке Милене Марковић 
у режији Ане Томовић, Ријеку походили пре Фестива-

ла, или што, упркос свим његовим и нашим огромним 
напорима, тамошња фестивалска публика није могла 
да види Чеховљевог Галеба у режији Томија Јанежича.

Знао сам, међутим, колико се трудио, какве је све 
муке имао да, прво, успостави овај фестивал, али и с 
каквим напорима га је, упркос све већој беспарици, 
одржавао у животу, без обзира на то што је Фестивал 
малих форми у рекордно кратком року постао једна 
од најпрестижнијих театарских манифестација у ре-
гиону. Нисмо се чули а ни видели од када се ковид–19 
обрушио на нас, само је до мене стигла вест да је почео 
да малаксава када му је постало јасно да ће лањско из-
дање Фестивала морати да буде одложено, а још више 
када се суочио с неизвесношћу да ли ће уопште бити 
овогодишњег. Знао сам и колико га генерално погађа 
незавидан положај културе на свим просторима бивше 
Југославије. Само неколико година пре одласка је изја-
вио. “У многим земљама али на подручују еx YУ [...] 
нико од власти неће да призна да им је култура небит-
на па удељују мрвице, а ми пошто смо занесењаци на 
те мрвице пристајемо… Такав однос према култури је 
погубан. Сече се грана на којој се седи”.

Рођен у Сплиту где је завршио основну школу и 
гимназију, Ненад Шегвић је 1959. године дипломирао 
на београдској Академији за позориште, филм, радио 
и телевизију, да би одмах заиграо у Југословенском 
драмском позоришту, у Нушићевом Мистер	Долару. 
Играо је у театрима у Бањалуци, Мостару, Сплиту, неко 
време био члан Загребачког казалишта младих, а по-
том се доселио у Ријеку где је у Народном казалишту 
Ивана пл. Зајца одиграо више од 150 улога у широком 
репертоарском распону од светских класика и домаће 
драмске баштине, до савремених драмских аутора. 
Стекао је статус првака драме, а у ријечком казалишту 
био је и дугогодишњи директор Хрватске драме. Ла-
уреат је многих награда за одигране улоге, да би 2013. 
добио и Награду за животно дело “Владимир Назор”. 

Пошто је 1999. године пензионисан није одустао 
од позоришта и све до краја живота остао му је одан.
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Књига Небојше Брадића Пут	до	позоришта не-
спорна је у свом вредносном капацитету јер се 
ради о аутору широког спектра театролошких 

опредељења и домета, те снажног уметничког креда. 
Међутим, свакако је занимљиво симболичко значење 
садржано већ у наслову књиге, а оно се темељи на лич-
ном ставу аутора о свом трајању у позоришту, од пред-
ставе Пучина (Бранислава Нушића), коју је режирао 
Дејан Мијач, а Брадић био асистент, до данашњих да-
на, када је својим друштвеним и уметничким домети-
ма осигурао уважавање театарске и културне јавности 
као заслужни театарски делатник. Дакле, ово је, мо-
же се рећи, пут сазревања “малог од палубе” (што је 
најчешће посао асистента редитеља) до барда театро-
лошке науке, у чијем искуству, преточеном у књигу, 
можемо пронаћи све разлоге бављења овим послом, 
али и решења за непознате ситуације. 

Наслов Пут	до	позоришта и садржај књиге Не-
бојше Брадића у потпуности асоцирају на некадашње 
одласке до светилишта, који су, истина, имали покај-
ничке разлоге, и по томе нису слични нашим, и ау-
торовим опредељењима, али тај пут је, рецимо, до 
Сантјага ди Кампостeле, био трновит, непредвидив, 
препун искушења и неочекиване лепоте. Такав је, а то 
зна свако ко је макар кратко корачао овом рутом, и пут 
према позоришту – испуњен усхићењем, девастиран 
сумњама, озарен успехом или затамњен неповољним 
исходом. Све то је аутор књиге видео и искусио, али 
и педантно, суптилно сложио у смислено путовање са 
бројним сапутницима – попут Борислава Пекића и 
његовог магичног литерарног света или Андрићевог 
колорита ликова, али Брадићеви сапутници били су и 
Ибзен, Дикенс, Меша Селимовић...

Вилијаму Шекспиру аутор је оставио посебно 
поглавље, посветивши му се у потпуности у једном 
делу пута, али није заборавио ни своје савременике, 
пратиоце и следбенике на путевима до Истанбула, 
Бутринта, Будве, Смедерева. 

Пише > Милош Латиновић

Уметничко и животно путовање  
по театру

Небојша Брадић
ПУТ ДО ПОЗОРИШТА
Центар за културу, образовање и  
информисање “Градац” Рашка
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Књига Пут	до	позоришта доминира својом кон-
цепцијом динамичког трајања од места А до тачке Б, 
ка којој Брадић иде, па су тако и поглавља књиге шта-
ције на којима се повремено зауставља да би сапутни-
цима/читаоцима указао на лепоту пејзажа, важност 
неког театарског знака/спомника, односно линије хо-
ризонта/усхићења коју ангажманом, радом, талентом, 
упорношћу, гласом, плесом и другим алатима сцен-
ског уметника ваља досегнути. Магијско је ово путо-
вање, без обзира што пут није аутострада, него чешће 
излокана цеста.

Начин исказивања (у есејистичкој форми) је по-
себна вредност, јер тематску материју Брадић ослобађа 
наслага дигресија и сувишних значења, талога потцр-
тавања и непотребних цитата, прецизном редитељско/
хирушком техником заснованом на искуству и посло-
вичној припремљености за посао који ће обавити, од-
носно поглавље које ће написати. Његов књижевни 
стил јасан је и концизан и има за циљ да одговори на 
(ауто)задату тему без обзира да ли је то есеј о Живом	
позоришту или јединица из хрестоматије о Занату	по-
зоришног	ходочасника.

Пут	до	позоришта је значајна књига у недовољ-
ном обиму театролошке литературе, која у нашој сре-
дини често делује као изузетак што потврђује правило, 
те због тога овај стваралачи напор Небојше Брадића и 
издавачка истрајност Центра за културу, образовање 
и информисање Градац у Рашкој треба доживети као 
важан догађај у актуелном културном тренутку. Овако 
трасирано путовање јесте најближе Маркесовој теорији/
тврдњи да приликом човековог померања с места на 
место, током ‘радног времена туристе’, то мора бити, 
да би се уживало – удобно/споро и сигурно/достижно. 
Брадићева књига нас води управо на такво уметничко 
и животно путовање по театру.

Пише > Герт‑Хинрих Аренс1)

Важан поглед на део историје 
светског театра 

Б итеф је Београдски интернационални театарски 
фестивал, а насловну страну књиге Вере Коњо-
вић Чекајући	Битеф краси фотографија инстала-

ције Чекајући	Годоа Слободана Трајковића. Књига је, 
дакле, о театру, о међународно реномираном фести-
валу Битеф, и то од првог фестивалског издања 1967, 
до педесетог 2016. године. Књига је исцрпан извештај 
и о Битефу	на	филму, програму прикљученом Фести-
валу 1976. Припремајући овај програм полиглота Ве-
ра Коњовић много је путовала по Европи, а у Битефу 
је, као менаџер, тумач и преводилац, активна од ње-
говог почетка до данас. 

Књига нуди много прича и о догађајима иза ку-
лиса, те је упркос њеном енциклопедијском карактеру 
узбудљива за читање, а због односа ауторке, Фестива-
ла па и књиге према Немачкој, пожељно би било пре-
вести је на немачки.

Водеће личности Битефа, Мира Триловић (1924–
1989) и Јован Ћирилов (1931–2014), усредсредиле су 
се на најновији, експериментални театар и доводили 
су у Београд многе светске величине, као Роберта Вил-
сона или Мерса Канингама. Упорношћу су успевали 
да спроведу своје замисли у нелагодном политичком 
окружењу Титове Југославије – према споља несвр-
станој, а унутар граница не претерано либералној – и 
упркос административним ограничењима при прона-
лажењу простора ван њиховог домицилног позоришта 
Атељеа 212. Тако су у Београду наступали врхунски 
ансамбли са Запада и Истока. Учешће Немаца било је 
интензивно. Коњовићева зато вели: “Као да су Немци 
били претплаћени на награде.” За 50 година Битефа, 
немачке представе награђене су 25 пута. При распа-

1) *Аутор је амбасадор Савезне Републике Немачке
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ду Југославије страдао је и гламур Битефа који је део 
међународне заједнице због ратова у Југославији де-
лимично бојкотовао.

Задовољство при читању чине и бизарне анегдо-
те из фестивалске свакодневице. За представу Пансион	
Шелер Шаубине је донео огромну змију, тражили су па-
цове за своју јешну животињу, за италијанску предста-
ву требало је са царине “ослободити” седам митраљеза 
и два револвера, а белгијској трупи било је потребно 
50 живих жаба итд.

Ауторка књиге, рођена 1934. као Вера Вајс, не 
ставља себе у први план, мада је њен живот након из-

бијања Другог светског рата и те како романескан. 
Отац је, као резервни официр Југословенске војске, 
био немачки ратни заробљеник у Оснабрику. Немци, 
који су у Крањ, где је Вера живела с породицом, ушли 
1941, интернирали су њу и мајку, “срећом у Смеде-
ревску Паланку, а не у Немачку”. Дозвољено им је да 
понесу тек један кофер. У логору су биле број 187 и 
188. Уз велику опасност успеле су да се пребаце у си-
гурнију мађарску окупациону зону. Дуго година после 
рата, њена остарела мајка је, приликом селидбе, носа-
че намештаја препознавала као чуваре у конц-логору.

Дирљиво је читати како је Коњовићева касније 
тако уско пословно била везана управо за Немце и са 
њима склапала дугогодишња пријатељства. Немачки 
амбасадор ју је подржавао 1999. током косовског ра-
та. Али доцније било је и других искушења: за време 
Филм ског фестивала у Оберхаузену, жена која је изда-
вала собе, рекла је да не жели у својој кући Српкињу 
због страшних злочина Срба у Босни. За разлику од 
цивилизованих Немаца, Коњовићева је оштро одго-
ворила, циљајући на гасне коморе. Она, која не држи 
до Милошевићеве велике Србије, пише: “Први пут сам 
се ја, која нисам васпитавана као припадник једне на-
ције, осећала као поносна Српкиња.”

Књига је писана ангажовано и савесно. Густо 
штампане стране у две колоне са много илустрација, 
нажалост, малог су формата, ту је исцрпан увод Алек-
сандра Милосављевића, попис пројекција Битефа на 
филму и неколико оригиналних критика. Индекс име-
на је двоструко користан: Коњовићева српски пише 
додуше латиницом, али по геслу језичког реформато-
ра Вука Караџића “Пиши као што говориш”. Именик 
на тај начин открива Шаубине као Schaubühne, Џон 
Кејџ је John Cage. Језички развој југосфере увек и на-
ново фасцинира.

Вера Коњовић
ЧЕКАЈУЋИ БИТЕФ
Битеф театар, Београд 2020.
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Ц ептер је објавио сабране драмске текстове реди-
теља Златка Паковића. Реч је о текстовима у њего-
вим истоименим представама изведеним широм 

бивше нам домовине. Kада смо гледали те представе, 
мислим да je о изговореном тексту мало ко размишљао 
као о драмском тексту, већ као о тексту представе. О 
томе шта је драмски текст, а шта текст представе већ је 
доста писано у нашој театрологији. Међутим, оно што 
је релативна новост коју уводи Паковић јесте то да од 
текста представе настане драмски текст (у нашем по-
зоришту уобичајен је супротан смер). Ипак, у светској 
драматургији то није ни ново, нити неуобичајено. Са-
свим је могуће да су, на пример, Шекспирови комади 
прво били текстови представа тј. текстови наменски 
написани да би их одмах извела једна конкретна трупа. 
Тек штампањем текстови су се “одвојили” од матичног 
позоришта и почели самостални књижевни и позориш-
ни живот. Стога би могло бити занимљиво питање да 
ли би драмски текстови Златка Паковића могли да се 
“одвоје” од редитеља Паковића? Да ли би их могли из-
вести неки други редитељ и неки други ансамбл? Шта 
би драмски писац и драматург Златко Паковић рекао 
када би неки редитељ постављао његове драмске тек-
стове и интервенисао на њима следствено потребама 
ансамбла и новог контекста? Да ли би то уопште било 
могуће и за писца прихватљиво? А ако то не би било 
могуће (или се једноставно не би догодило), да ли би 
штампана дела била текстуални отисци представа, од-
носно сведочење о једном позоришту? С друге стра-
не, шта у 21. веку стоји на путу тврдњи да текст који 
је написан у дијалошкој форми буде назван драмским 
текстом? Књига Јеретичка	литургија:	десет	драмских	
текстова провоцира различита питања. Но, оставимо 
ова питања потенцијалном редитељу и самом аутору 
а ми се вратимо књизи.

Захваљујући овој књизи добили смо јако добар 
преглед онога шта је Златко Паковић радио у позо-
ришту скоро деценију уназад. Реч је о низу представа 
изведених у већим позоришним центрима у региону: 
Београд (Ибзенов	“Непријатељ	народа”	као	Брехтов	по-

Пише > Марина Миливојевић Мађарев

“НЕ ПОСТОЈИ САМО РЕАЛНОСТ,  
НЕГО И ОНО ШТО ЈЕ МЕЊА”

Златко Паковић
ЈЕРЕТИЧКА ЛИТУРГИЈА (десет драмских комада) 
Zepter Book World, Београд 2021.
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учни	комад, Филозофија	паланке	–	божићни	ораторијум	
Радомиру	Константиновићу, Vox	dei	грађанска	непо-
слушност, Сребреница	Када	ми	убијени	устанемо), Нови 
Сад (Дон	Кихот	или	Шта	су	нама	ветрењаче	и	одакле	
ветар	дува), Тузла (Црква	босанска), Задар (Отело,	не-
законита	литургија), Загреб (Крлежа,	или	Шта	су	на-
ма	заставе	и	шта	смо	ми	заставама	да	тако	за	њима	
плачемо) и Суботица (Капитализам,	геометријским	ре-
дом	изложен). Аутор је релативно ретко сарађивао са 
тзв. институционалним, народним позориштима иако 
су његови пројекти увек привлачили велику пажњу, 
а неки су имали и значајног успеха на фестивалима 
какви су Стеријино позорје и Битеф. Паковићев теа-
тар је циљано субверзиван и као такав тражи и про-
налази уметнике који су спремни да учествују у овој 
позоришној завери.

Циљ Паковићеве позоришне завере је подучавање 
ради долажења до истине. А шта је истина? Истина је 
мисаони конструкт кроз који сагледавамо реалност у 
којој живимо и ту реалност модификујемо спрам кон-
структа – однос истине и стварности је активан и дија-
лектички. То је сажето у бројним Паковићевим тврдња-
ма попут: “Позориште је интервенција имагинације у 
стварности” (стр. 285) или “не постоји само реалност, 
него и оно што је мења” (стр. 222). Трагајући за позо-
ришном истином која је за аутора истина о друштву, 
он бира тему коју доживљава као болну тачку среди-
не у којој ствара представу. У Србији то су последице 
драстичног осиромашења средње класе (Ибзенов	“Не-
пријатељ	народа”…). Затим, проблем отуђене елите 
која на крвавом наслеђу ратова деведесетих гради своју 
власт (Сребреница…). Неспремност да се уђе у борбу 
за сопствене идеале која јесте тешка и неизвесног је 
исхода, али је и неопходна ако се жели промена (Дон	
Кихот…). Књига Филозофија	паланке чији садржај, али 
и реакције на садржај дефинишу српску интелигенцију 
(Филозофија	паланке…). У Суботици он анализира од-
нос локалне средине према емигрантима са Блиског 
истока и капитализму који подјармљује и мигранте и 
локално становништво (Капитализам…). У БиХ се бави 

дељењем народа на верској и националној основи при 
чему се укидају основна права човека попут права на 
достојанствен живот и права на љубав (Црква	босанска). 

У својим комадима аутор слободно користи по-
зната дела светске литературе која му служе као ос-
нова за испитивање друштвених аномалија. Ибзенов 
Непријатељ	народа је преточен у Брехтов поучни ко-
мад да би постао вежба из разликовања јавности као 
важног фактора демократског и слободног друштва и 
јавног мњења као начина на који власт манипулише 
својим грађанима стварајући код њих осећај да желе 
баш оно што властима одговара да желе. У предста-
ви инспирисаној Шекспировим Отелом поставља пи-
тање зашто Јаго није добио жељено унапређење иако 
га је заслужио, у којој мери је патријархално васпи-
тање одговорно за то што Дездемона трпи малтрети-
рања која се завршавају убиством, како је Отело који 
се одрекао себе и свог народа ради улажења у високо 
млетачко друштво постао суштински несигуран и по-
добан за Јагову манипулацију и да ли љубомора про-
изилази из тога што нас капитализам тера да све што 
волимо третирамо као приватно власништво. Да би 
спровео своја позоришна истраживања друштвене ст-
варности Паковић слободно интервенише на изабра-
ним текстовима јер њега не занима да исприча по-
знате приче: “Ствар драматургије није у фабулирању 
него у вештини новог увиђаја у фабулу и сами живот” 
(стр. 107). Ради тог новог увида у сам живот Паковић 
у својим драмским текстовима уплиће ликове из свет-
ске литературе, судбине стварних жртава транзиције и 
рата, политичаре, интелектуалце, верске поглаваре и 
значајне историјске личности попут Мирослава Крле-
же (чијем “случају” је посвећен читав драмски комад 
[Крлежа…]). Посебно бих истакла да нас он у својим 
драмским текстовима подсећа на личности из исто-
рије које нису цењене и слављене онолико колико то 
заслужују. Таква је, на пример, Стака Скендерова која 
је 1858. отворила прву школу за девојчице у Босни и 
прва жена која је писала књиге о ондашњој историји 
Босне. Ове стварне личности и личности из литерату-
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ре испреплетане су са измишљеним личностима као 
врста позоришне метафоре (нпр. две девојке које се 
венчавају у Цркви	босанској). Посебно занимљив “слу-
чај” је у драмском тексту Црква	босанска	у којој ствар-
ни глумац позајмљује свој идентитет лику-метафори 
(свештенику који венчава две девојке јер је искрена 
љубав између две особе довољан разлог за брак пред 
Богом који јесте љубав). 

Преплитање документарног и фиктивног ради 
истраживања заблуда савременог друштва Паковића 
ставља у ред оних малобројних регионалних уметни-
ка (Фрљић, Шепаровић, Урбан..) који своје позориште 
виде као начин борбе за друштвене промене. Том циљу 
посвећен је целокупни рад овог аутора. Виктор Иван-
чић који је писао предговор за ову књигу сасвим је у 
праву када каже да пред собом имамо “монументалну 
и компактну драмску грађевину подјељену у десет ко-
мада” – пред нама је десет комада који сведоче о једној 
борби. А у тој борби Паковић жели да буде доследан. 
Зато се обрачунава и са ангажованим представама које 
не остварују своју мисију:

“Гледала сам стотине представа у којима говоре 
о потреби свеопште револуције против глобалног зла 
капитализма (…) а говор тих представа не подстиче 
револуцију него поспешује зло капитализма овде и 
сада. И публика мисли да је довољно што је била у по-
зоришту. Аутори мисле да је довољно да су направили 
представу (…) Такозване друштвено ангажоване пред-
ставе служе да револуционарни потенцијал друштва 
припитоме кроз бунтовно позориште. Зато нас плаћају 
(…) да сублимирамо потребу побуне у естетски ефекат 
позоришне представе” (стр. 154).

Може ли позориште да донесе промену? Пако-
вић верује да позориште може довести до промене код 
оних који играју у представи, али само гледање није 
довољно. За кога онда он прави своје позориште и да 
ли његове представе долазе да гледају они који не деле 
његово виђење света и позоришта? Можда би управо 
таквима ова књига била најкориснија – да у тишини 
своје собе сучеле своје и његове идеје.

Пише > Синиша И. Ковачевић

Главно признање  
Дубровачких летњих игара

О ва монографија објављена је поводом 40 годи-
на од како се на дубровачким Играма додељује 
награда “Орландо”. Поред обавезе коју налажу 

“округле годишњице”, подстицај приређивача и сарад-
нике да реализују овакву монографску студију био је 
и значај самих Игара као једног од најстаријих и нај-
истакнутијих фестивала у Европи. Овде свакако не би 
требало заобићи ни лауреате. Признање “Орландо” 
понели су најзначајнији југословенски уметници, који 
су учешћем на Играма показали изузетан квалитет у 
области драмског и музичког стваралаштва.

Четири и по деценије протекле су од 1976. годи-
не, када је Вилко Тежак као главни уредник месечни-
ка Избор, једног од издања куће “Вјесник”, предложио 
да се на Летњим играма додељује награда. Названа је 
логично и ефектно – Орландо, према средњовеков-
ном витезу који од 1419. стоји на тргу испред цркве 
Св. Влаха. Новоустановљено признање превазишло 
је сва очекивања његових приређивача, као и управе 
Фестивала. Од непретенциозног предлога једног ме-
сечника, награда “Орландо” временом је прерасла у 
престижно признање.

Година 1992. била је прекретница, али и квалита-
тивни искорак у историји ове награде. Тада је признање 
“Орландо” из “Вјесника” преузела Хрватска радио-те-
левизија. На тај начин награда дубровачког Фестивала 
на подручју позоришне и музичке уметности добила 
је на важности, с обзиром да је ХРТ као медијска кућа 
умногоме допринео њеној промоцији. Ова телевизија 
дала је и наставља да има значајну улогу у преносу про-
грамских садржаја Дубровачких летњих игара, као и 
у стварању и обогаћивању аудио и видео грађе њених 
позоришних и музичких извођења.
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Као што је поменуто, награда “Орландо” додељује 
се учесницима музичких и драмских програма на 
дубровачком Фестивалу, који су према мишљењу жи-
рија остварили највреднија достигнућа и тиме допри-
нели укупној вредности селектованог садржаја Игара. 
У почетку је било замишљено да се признање додељује 
најбољим југословенским млађим уметницима, као 
нека врста подстицаја њиховој даљој каријери. Мно-
ги од лауреата у време доделе били су неафирмисани 
ствараоци, а данас су незаобилазна имена позоришне 
и музичке уметности.

Од 1978. награда се састоји од повеље са обра-
зложењем и бронзане статуе која представља реплику 
Орландовог стуба, чију израду потписује академски 
вајар Јосип Пољан. Прве две године признање је чинила 
плакета Орланда, рад скулптора Анте Деспота. Огра-
ничење које се односило на држављанство укинуто је 
2009, када је награда додељена белгијском уметнику, 
редитељу и кореографу Јану Фабру. Свим активности-
ма у вези са признањем координира петочлано Веће, 
које чине представници ХРТ-а, летњих Игара, као и 
угледни појединци из културног живота.

Првих година жири награде чинили су акредито-
вани новинари и критичари. Чланови су се временом 
мењали, али увек су укључивани људи из струке. Током 
40 година постојања “Орланда” бројне компетентне 
личности учествовале су у раду оцењивачких жирија 
и тако дале значајан допринос историји дубровачког 
Фестивала, али и југословенске позоришне и музичке 
критике уопште. Основно начело оцењивачких судова 
била је објективност и сопствени стручни и естетски 
критеријуми, без било каквог спољњег утицаја, прити-
сака и других мотива.

Добитници признања објављују се сваке године, 
по завршетку последњег извођења у предвиђеном де-
лу програма. Отуда је свака свечаност доделе награ-
де мали додатак дубровачким Играма. Време и место 
свечане доделе признања се мењало. Првих година она 
се одржавала крајем септембра у Загребу. Касније је 
свечаност приређивана у Дубровнику, дан након за-
тварања Фестивала и спуштања заставе. Најчешће се 
награда уручивала у атријуму Кнежевог двора или па-
лате “Спонза”, а неколико свечаних додела одржано је 
у вртовима вила “Дубравка” и “Чингрија”.

Наведени простори нису случајно бирани, бу-
дући да су се у поментим здањима налазили Радио 
Дубровник, као и дописништво дубровачког ХРТ-а. 
Медијски помак догодио се када је награду преузео 
хрватски Јавни сервис. Тада почињу директни прено-
си доделе на Првом програму Хрватског радија и Ра-
дио Дубровника. Године 2012. ова свечаност први пут 

НАГРАДА “ОРЛАНДО” – 40 ГОДИНА
приредио Зоран Михајловић
Хрватска радио‑телевизија, Загреб 2019.
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се преноси на Хрватској радио-телевизији. Ова прак-
са наставила се и следећих година, директним емито-
вањем завршног концерта у оквиру којег су додељива-
не награде “Орландо”.

Уколико добитници нису били у могућности да 
присуствују додели, награда се могла уручити током 
других догађаја. Поред редовних годишњих признања, 
на дубровачким Играма додељиване су и награде за 
животно дело. Међу лауреатима су се тако нашли ве-
ликани попут Марије Црнобори, Милана Хорвата, Ми-
ше Мартиновића или Бориса Папандопула. Сплетом 
животних околности, награда за животно дело маестру 
Ловри Матачићу додељена је на његовом последњем 
концерту одржаном управо у Дубровнику.

У вишедеценијској богатој хронологији Дубро-
вачких летњих игара памте се и не заборављају број-
ни догађаји, поводи и искораци који нису били тесно 
везани за фестивалски програм. Један од таквих, мож-
да и један од најважнијих који се увек у новим окол-
ностима и са новим протагонистима жељно ишчеки-
вао и редовно коментарисао, била је додела награде 
“Орландо”. И тако годинама и фестивалским сезона-
ма све до респектабилне и јубиларне бројке наведене 
у наслову монографије, којом се сви који су укључени 
у организацију доделе овог признања могу похвалити.

Временом су се изгубила она непосреднија “про-
глашавања најбољих”, на којима је било више уметни-
ка, позоришних делатника широког спектра, новинара, 
фото-репортера и, напокон, самих Дубровчана који-
ма по традицији није било свеједно ко је баш тог лета 
понео “Орланда”. Као што је већ речено, додела при-
знања постала је део свечаног завршног фестивалског 
концерта. Уобичајени протоколарни спектакл заједно 
са спуштањем барјака Либертас са Орландовог стуба, 
остао је и “завршни акорд” сезоне која се памтила и 
по добитницима.

Прошлост награде “Орландо” садржајан је исто-
ријат југословенске културне сцене и њених тадашњих 
одјека на националне и регионалне центре. Када се са-
гледају имена добитника и контексти њихових заслу-

га, релативно лако се могу детектовати фестивалске 
сезоне. Слично је и када се посегне за образложењима 
жирија. Доказ да је “Орландо” угледно признање јесу 
и редовне биографске белешке свих уметника који су 
били лауреати. У испису њихових награда, признање 
“Орландо” уредно је истицано и неретко наглашавано 
као посебна референца. 

Окосницу монографије чине образложења која 
су о најбољим позоришним и музичким достигнућима 
давали жирији сваке године. Она имају и документар-
ну вредност јер представљају сведочанство о времену 
у коме су настала, па могу послужити и као драгоцена 
грађа за нека будућа истраживања. Свако од наведених 
образложења одликују одговорност и познавање теме, 
па се могу сматрати неком врстом мале књижевне вр-
сте, својеврсним есејом. Уз коментаре и судове, у књи-
зи су дати и сажети животописи награђених.

Свакако не би требало изоставити нека од имена 
лауреата, који су тих година скренули пажњу жирија 
учествовањем у драмском или музичком програму 
Фестивала. Ту су, почев од 1976. године, глумци – Љу-
ба Тадић, Раде Шербеџија, Перо Квргић, Вања Драх, 
Мустафа Надаревић, Мише Мартиновић, Изет Хајдар-
хоџић, Милка Подруг Кокотовић, Лазар Ристовски, 
Бранислав Лечић, Алма Прица, али и угледни музички 
уметници – Ружа Поспиш-Балдани, Јован Колунџија, 
Иво Погорелић, Ксенија Јанковић, Наташа Вељковић, 
Стефан Миленковић и други. 

Основане су наде да ће ова монографска студија 
бити од користи многима, посебно новинарима, ис-
торичарима позоришта, а нарочито онима који ће се 
бавити прошлошћу Дубровачких летњих игара и ње-
ном највећом наградом “Орландо”. Она је и признање 
и основа која ће се допуњавати новим добитницима, 
и бити незаобилазна референца у свим каснијим ис-
траживањима летњег фестивала у Дубровнику. Из тог 
разлога се надамо да ће временом уследити и њени 
наставци и проширена издања, поводом нових “окру-
глих годишњица” које следе. 



187 >

Статуа Орланда у Дубровнику



Н О В A  Д Р А М A

ОЛГА  
ДИМИТРИЈЕВИЋ
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Р ођена у Београду, 1984. Дипломирала дра-
матургију на Факултету драмских умет-
ности у Београду. На родним студијама 

при Централном европском универзитету у 
Будимпешти одбранила је магистарску тезу 
Тело	народне	певачице:	конструкције	нацио-
налних	идентитета	у	Србији	после	2000. Од 
тада фолк певачице и њихове песме имају 
велики утицај на њен рад. Стално истражује 
теме социјалних борби и неправди, женског 
пријатељства и солидарности, граница поли-
тичке имагинације и могућности да се свет 
учини бољим. 

Међу њеним изведеним текстовима су: 
Интернат (Дадов, 2009), Радници	умиру	пе-
вајући (Хартефакт фонд и Битеф театар, 2011), 
Народна	драма (Позориште “Бора Станко-
вић” Врање, 2012. и Народно позориште Бео-
град, 2016), Стани	да	се	поздравимо у оквиру 
пројекта Проток	жудње (ТкХ и ЦДУ, Загреб, 
2014) и Моја	ти (Атеље 212, 2017). Ауторски 
пројекти: режија и драматизација романа Цр-
вена	љубав Александре Колонтај (Битеф театар, 
2016), Слобода	је	најскупља	капиталистичка	
реч (са Мајом Пелевић, Битеф театар, 2016) 
и Ја	често	сањам	револуцију (КЦ Град, 2017). 

Добитница награде Хартефакт фонда, 
Стеријиног позорја и Михизове награде за 
драмско стваралаштво. Писала је позориш-
не критике за Време и Театрон. Често сања 
револуцију.

ОЛГА ДИМИТРИЈЕВИЋ
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Олга Димитријевић

Радио Шабац

ЛИЦА

МАРИНА 
ДОКТОР 
СУЗАНА 
ЈОВАНА 
КОЛОС 

ДВАНАЕСТ АПОСТОЛА од којих се издваја
ПЕТАР

Целовечерњи комад
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Олга Димитријевић

Радио Шабац

 У настанку текста Радио Шабац учествовали су глу-
мачки ансамбл представе, запослени Радио Шапца, 
етномузиколошке и друштвене анализе Ане Хоф-
ман, драматург Иван Велисављевић, истраживачица 
Маријана Митровић и текстови бројних цитираних 
новокомпонованих народних песама.

 Одломци из песама цитираних у сцени 

 IX – МЕЛОДРАМА и њихови текстописци:

	 Стара	стаза – Никола Шкрба

	 Ај	чија	фрула	оним	шором	свира – народна, Марин-
ко Роквић – Стевица Спасић

	 Краљ	пропадања – Раде Вучковић

	 Врати	се	отерај	тугу – Никола Грбић

	 На	њеном	венчању – Добривоје Иванковић

	 Проклет	да	је	овај	живот – Марица Ћајић

	 Ћути,	ја	те	молим – Новица Урошевић

	 Среда	је,	сине,	играчка	скупа – Предраг Вуковић

	 Куд	се	журиш,	хеј	животе – Ратомир Иванковић

	 Над	извором	врба	се	наднела	– Тома и Андрија Бајић

	 Самоћа	је	од	болести	тежа – Радмила Тодоровић

	 Ја	сам	жена	са	два	срца – Мики Јовичић

	 Овај	живот	за	мене	не	важи – народна

	 Хеј	животе,	хеј	судбино – Миленко Јакшић

	 Сиротиња	људе	свађа	– Зорица Ђуђић

	 Богате	девојке,	сиромашни	момци – Никола Грбић

	 Желим	топли	дом – Љупчо Илиевски

	 Лепотица	и	сиромах – Предраг Вуковић

	 Хајдемо	даље	моја	туго – Стевица Спасић

	 Руже	цветају	само	у	песмама – Никола Грбић

I УВОД

	 Скуп	глумаца	у	колективно	тело	Радио	Шапца.

РАДИО ШАБАЦ:
Да да, то сам ја
Основан,
или основана,
децембра 1969 године.
Радио,
Радио Шабац
Некада су сви знали за мене
Сада можда није толико битно.
Окрени обрни те шездесетдевете
Ја нисам знао
Или знала
Да ће се педесет једну годину касније о мени пра-
вити неко позориште
Ја сам још увек жив
(или жива)
Иако неки би рекли на апаратима
А не могу да говорим у своје име
Зато ће ми неко други дати глас
Иако је глас био моје основно изражајно средство
Ја не знам да ли мене тај глас достојно представља 
а и свакако немам право гласа у овом случају
Исто тако у мени се барем два гласа боре

ДРУШТВЕНИ РАДИО И ПРИВАТНИ РАДИО:

 (заједно)

 Добро вече, народе!

ДРУШТВЕНИ РАДИО:

 Ја сам Друштвени Радио. Ја радим за ваше биће. За 
вашу памет, за напредак, за образовање. За будућ-
ност. Ја радим за вашу Утопију.

ПРИВАТНИ РАДИО:

 Ја сам Приватни Радио. Ја радим за ваше ЖЕЉЕ!
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ДРУШТВЕНИ И ПРИВАТНИ РАДИО:
 (заједно)

 Жеље, честитке и поздрави Радио Шапца!

 Музика.

ДРУШТВЕНИ РАДИО:
 Желим срећно венчање! (Нека	пева	ова	кућа	пуна	

среће	и	весеља...)

ПРИВАТНИ РАДИО:
 А после и развод! (Сад	сам	опет	срећна	жена)

ДРУШТВЕНИ РАДИО:
 Желим срећан одлазак у војску! (Воз	полази	драга	

плаче)

ПРИВАТНИ РАДИО:
 А после и у рат! (Не	сме	мајка	да	заплаче	кад	у	вој

ску	сина	шаље)

ДРУШТВЕНИ РАДИО:
 Честитам и поздрављам приватизацију! (Узми све 

што ти живот пружа)

ПРИВАТНИ РАДИО:
 А друштвено-политичкој заједници пријатно попо-

дне!

РАДИО ШАБАЦ:
Судбина је иронична
Иронична је и моја историја
Она која говори о споју социјализма и тржишне 
економије
Она која говори о срећи и болу свих оних
Који су преко мојих таласа
Обзнањивали свету о растајању од драгих, рођењу 
других драгих,
Свадбама крштењима повратку из војске изградњи 
куће куповини аута
Поласку у школу поласку на факултет
Докторској или другој дипломи
И свим другим стварима које наизглед живот значе

Ја живим
Или сам живела
Негде у ваздуху негде у етру
Негде около и између свих нас
И живим поново сад
Сад ове вечери у позоришној сали
У којој
Неки од нас
Колективно тело се раздваја. Глумци говоре.
Неки од нас
Мисле
Да је време да Шабац добије прави биоскоп
Неки од нас се још сећају како је било
Када је свако село имало свој биоскоп
Неки од нас су се заљубили поред Саве.
А неки мисле
Да се у Сави не би окупали ни мртви.
Неки од нас
Су у Шабац дошли издалека.
А неки су цео живот провели овде.
Неки би отишли негде другде да могу.
Неки би само певали док не престане да постоји и 
Шабац и ова земља и овај цео свет а посебно ово 
позориште у ком проводимо свој радни век.
Неки од нас више не могу ни да певају јер живи-
мо у земљи у којој се чини да некад нема наде за 
било шта.
Неки од нас мисле да то није питање само ове земље 
него целог света.
Неки од нас ипак нису толики малодушни песи-
мисти.
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СЦЕНА II – ПОЧЕТАК

СПИКЕР:
 Данас је субота, 20. децембар 1969. године, тачно 

10 часова. Овде Радио Шабац, на таласној дужини 
258 метара.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ:
 Овим и симболично радном колективу Гласа 

Подриња честитам на још једном успеху и пре-
дајем на управљање и употребу радио станицу, која 
ће, надам се, у наредној години бити неколико пута 
јача него што је сада.

РАДИО ШАБАЦ:
 Прва екипа није имала пуно искуства за рад на 

уређивању и припремању програма једне радио 
станице, али је успешно извршавала свој задатак. 
Само што квалитетан садржај и актуелне политич-
ко-информативне емисије није имао ко да чује – 
радијус чујности био је прилично мали.

СПИКЕР:
 На иницијативу Гласа Подриња да се гради станица 

са снагом предајника од 10 киловата, одржан је ис-
торијски састанак 8. маја 1970. године. Организо-
вало се једно саветовање.

 А
 Нећемо моћи да обезбедимо потребна средства!
 Б
 Питање радио станице треба решавати у склопу ос-

талих инвестиција за потребе културе у оквиру пе-
тогодишњег плана...

 Ц
 Ма ко га шиша! Градимо предајник!
 Д
 Како ћемо наћи средства?
 Е
 Ма скупићемо.

 Ф
 Орочићемо паре!
СПИКЕР:
 Представници Гласа Подриња и Београдске банке 

за кратко време обезбедили су 85 милиона старих 
динара.

ИЗ ПУБЛИКЕ:
 Чекај, орочили су паре код банке да би дигли ра-

дио-станицу?
СПИКЕР:
 Да, тачно. С тим да Скупштина општине врати оро-

чена средства.
ИЗ ПУБЛИКЕ:
 Значи, да грађани враћају. Али ко је дао те паре у банку?
СПИКЕР:
 Разне шабачке фирме, суседне општине... Из Ша-

пца: по 50 хиљада – Житоратар, Декор, Изградња, 
Осигуравајући завод Југославија и Глас Подриња; 
по 30 хиљада – 7. јули и Електродистрибуција; по 20 
хиљада – Јела, Поцерина, Инжењеринг, Комунал-
но предузеће, Заједница културе, Металопластика 
и Водна заједница Подриње; по 10 хиљада – Под-
ринка и штампарија Драган Срнић. По 100 хиљада 
орочили су Напредак из Шапца и ОЗ Југославија из 
Београда. Поред радних организација, орочиле су 
средства и скупштине општина – Богатић 50 хиља-
да, Владимирци 50 хиљада, Коцељева 30 хиљада и 
Зорка неповратно 50 хиљада.

ИЗ ПУБЛИКЕ:
 А чекај, па ово су сва предузећа и скупштине дали 

паре… Кад је радио приватизован, јесу враћене па-
ре свима на једнаке делове?

ИЗ ПУБЛИКЕ:
 Тада више није ни било шабачке привреде, није 

имало коме да се враћа.
СПИКЕР:
 Тишина, молим вас! Елем… Где смо стали?
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III – ОТВАРАЊЕ

РАДИО ШАБАЦ:
 На годишњицу ослобођења Шапца, 23. октобра 1971, 

славили смо сви отварање новог предајника.
ФУНКЦИОНЕР:
 У богатој прошлости Подриња и Шапца, нарочито у 

културној, овај дан остаће забележен црвеним сло-
вима.

 Наша, за нас поносна прошлост, наша стваралачка 
садашњост, свеукупни наш живот од тихог ствара-
лачког ткања до народног генија, до привредне и 
политичке свакодневице, добија данас визу за још 
снажнији полет у свет докле допире снага радио та-
ласа...

 Ова установа за наше прилике биће покретач и ме-
диј преко кога ће струјати сви прогресивни импул-
си наше средине, наших радних људи и стваралаца. 
Они ће бити снажни фактори наше самоуправне 
социјалистичке демократије, и својеврсни облик 
слободе њене мисли: њен слуга и покретач. Ширина 
и величина тих односа и садржаја преко ове уста-
нове добиће још више у својој снази и димензији...

РАДИО ШАБАЦ:
 У првих пет година свог постојања имала сам 10000 

часова ефективног рада.
 Прве године било их је само 719
 1974 – 2845 ефективних часова
 Увек сам била напредно дете.
 То значи 25000 новинских информација, 1350 раз-

них емисија, 162000 жеља слушалаца, и 28000 епп 
порука.

 Информативни програм опширно извештава са свих 
фронтова, посебно се ангажује у јавној дискусији о 
уставним променама, као и Платформи за X кон-
грес Савеза комуниста – ово посебно запамтите!
И емисије... ах, емисије!

Привредни барометар – емитован 105 пута
Културна панорама – 36
Омладинска емисија – 157
Марксистички универзитет – 26
На данашњи дан у Подрињу – 1200
Зоркиних 20 минута – 205
Чивијашка република – 27
Дечји микрофон – 15
Чувари домовине – 19
Човек, возило, пут – 128
Радио пошта – 232
С микрофоном по Подрињу – 110
Музика милиона (озбиљна музика) – 25
Директно су вршени преноси:
Свечано пуштање прве радио станице у Шапцу
Свечани сабор општине ‘71.
Прва седница Радничке конференције Зорке ‘72.
Седница Општинске конференције Савеза комуни-
ста у Шапцу ‘74.
Отварање Омладинске радне акције Шабац ‘74.
Пуштање у саобраћај пута Шабац–Ваљево ‘74.
Свечаност у касарни “Мика Митровић” ‘74.
Свечана седница Скупштине општине поводом 30-го-
дишњице ослобођења Шапца ‘74.

КОРМАН:
Ја сам Предајник на Корману. Антенски стуб ви-
сок 96 метара.
10 kw чисте снаге.
Чврсто сам укопан у земљу
Ту око мене су моје другарице, подземне воде
Ја и подземне воде дивљамо до касно у ноћ лудује-
мо по цео дан
Ослобађамо невероватну снагу
Споја мегахерца, херца, таласа
У том вртлогу страсти моји таласи расту
И шире се
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Шире се свуда
По Шапцу и околини
По целој Југославији
По половини света

 Ја сам омогућио да мог друга и другарицу радио 
слушају од раднице и домаћице од Теслића преко 
Хелсинкија до Либије

 Кроз мене је прошло толико гласова, знања и емо-
ција да би се било ко
Ко нисам ја
Урушио и истопио од корпуса те силине.
То није еготрип ја сам само свестан сопствене ве-
личине
Силан али и нежан

 Према аутомеханичару који би прљавим рукама 
завртао свећице
Медицинским сестрама на паузи
Свима који су се будили и спавали уз радио
Испијали своје прве кафе и ракије

 И честитали својим пријатељима родбини деци ро-
дитељима брачним друговима свим друговима и 
другарицама љубавницима и љубавницама

 Свима који су преко мене

 Своје искрене жеље и своју искрену љубав кроз своје 
поруке и песму слали у етар
Пунио сам етар чистом љубављу
И непатвореном жељом за срећнијим животом
Пунио сам етар вестима
О успесима о несрећама
Стварао емоције и среће и туге и љубави и шока
Изграђен средствима самоуправног народа
Стајао сам тако јак и сам
И бацао своје таласе далеко.

ЖЕЉА ЧЕСТИТКА И ПОЗДРАВ:
Какав смо ми power	couple
Корман и ја

162000 жеља слушалаца
Само за првих пет година
А тек после!
Не могу се пребројати.

 Колико је то само емоција пуштено у јавни простор

 Колико је то само новокомпоноване народне музи-
ке пуштено у јавни простор!

 Неки злобници би рекли, колико је то само ескапи-
зма и мањка уметничке вредности пуштено у јавни 
простор.

 Али они су свакако злобници.

IV – ШУНД

ИЗ ПУБЛИКЕ:

 Народ од нечег бежао у народњаке? Од чега да је 
бежао?

ИЗ ПУБЛИКЕ:

 Било је тад те Маспок, те либерали, нови устав, 
нафтна криза...

ИЗ ПУБЛИКЕ:

 Ма јок, бре! То су ти седамдесете, тад се узимало 
кредита, било пара, ишло се на море... Баш је овде 
Мачване и Поцерце било брига за Маспок! Него же-
ни сина па хоће да се покаже да је домаћин, шаље 
жеље и честитке!

ИЗ ПУБЛИКЕ:

 Тачно! Купиш нови фрижидер, положиш возачки, 
комшија ти честита. Зидаш кућу – усељај, слеме, 
ево једна песма на радију за тебе, дечко!

РАДИО ШАБАЦ:

 Флертовање југословенског социјализма са слобод-
ним тржиштем нама је ишло наруку. Флертовали 
су сви, па зашто не бих и ја. Уосталом, другови Ки-
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дрич и Бранко Хорват рекли су да смо ми Југосло-
вени тржишни социјалисти.

КОРМАН:
 Са мном је почео успон и слушао се у земљи и 

иностранству. Шабац је постао српски Нешвил, 
Шабац је постао град народне музике.

РАДИО ШАБАЦ:
 Иако познат као радио народне музике, пазило се 

шта ће бити на радију. Морало је да се пази.

ТЕОРЕТИЧАРКА:
 Е, да, за социјализам, новокомпонована народна 

музика имала је једну проблематичну карактери-
стику – њена комерцијална природа повезивала се 
са капиталистичком тржишно оријентисаном еко-
номијом. Овај музички жанр развио се у спонтаном 
предузетничком окружењу, у музичком бизнису који 
је наликовао капиталистичком, који је укључивао 
менаџере, агенте, издавачке куће и отворено под-
стицао конзумеризам.

 А то су “либералне карактеристике које потпомажу 
цветање псеудокултуре, кича и шунда”. Десети кон-
грес Савеза комуниста Југославије (!) најавио је 
борбу против свих облика национализма, културног 
“кича и шунда”, као реакције на преовладавајућу 
интелектуалну кризу и националне тензије. Као 
посебно проблематични проглашени су “културни 
жанрови ниског квалитета”, међу којима је била и 
новокомпонована народна музика.

РАДИО ШАБАЦ:
 А ми их, замисли, уживо преносили... Мислим, и 

шунд и Конгрес Ес-Ка-ЈУ! (Смех.)

ТЕОРЕТИЧАРКА:
 Конгрес културне акције (ККА), одржан у Крагује-

вцу најавио је рат против свих културних произво-
да империјалистичко-буржоаске пропаганде. Про-
кламовано је ново, рестриктивно начело званичне 
културне политике, праћено административним 

мерама против “некултурних”, “неедукативних” и 
културних производа “ниског квалитета”. Донет је 
нови Закон о изменама и допунама Закона о репу-
бличком порезу на промет робе у којем је додата 
нова ставка по којој се одређује републички порез 
у висини 31,5%, коме је додат федерални у висини 
12,5%, са могућношћу општине да уведе додатни 
порез у висини до 50%.

 Додата су још два нова, кључна члана за тзв. бор-
бу против шунда и кича: да се порез на промет не 
плаћа на производе који су од “посебне друштвене 
и културне вредности”. Такође је допуњен са два 
става који регулишу усмеравање средстава од поре-
за на промет. Средства сада припадају општинској 
заједници културе на чијој територији је порез ост-
варен – 22,7%, и Републичкој заједници образовања 
– 6,5%, док се средства могу користити за куповину 
књига, за библиотеке и универзитетске уџбенике.

ИЗ ПУБЛИКЕ:
 Па добро, не видим шта је ту проблем

РАДИО ШАБАЦ:
 Ни ја.

 Они су тако давали прилику “високој” култури да 
се надмеће са комерцијалним и свеприсутним кул-
турним производима 

 Као што су народњаци.

 И новац од њих директно је улаган у развој култу-
ре.

ИЗ ПУБЛИКЕ:
 А народњаци су доносили држави највећи профит.

РАДИО ШАБАЦ:
 Како држави, тако и нама, односно Радио Шапцу.
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V – ИЗ УГЛА СЛУЖБЕНИКА

У почетку смо сами себи наручивали жеље.
После нисмо могли да се одбранимо од жеља
Читало се сатима, сатима остајало...
Људи су нас волели!

 Жеље и честитке, испраћаји и рођендани, нису ва-
жили ако нису објављени на Радио Шапцу.

 Свакако, у нашем случају, лоше певање и текстови, 
имали су минусе на плочи и није могло да се еми-
тује.

 Ево, на пример, нисмо хтели дуго да пустимо песму 
Зорице Брунцлик – Не	дај	да	нас	раставе	ови	људи	
зли,

 А мало је и било неприкладно, људи су тражили то 
да им се свира за одлазак у војску.
Али ипак смо пустили на крају. (Показује лову.)
На шалтеру хрпа људи, хрпа папира.
Сви хоће своју жељу
Ако не знају име песме певали би нам
Ту се куцало и куцало, остајало после радног времена
А фиоке – пуне пара! Нису могле да се затворе.
Тражиле се плоче 300 на сат
Упознавали се људи

 Чинило нам се да знамо сваку особу из Шапца и 
околине чинило нам се да познајемо цео свет

 Мало би била мртва летња сезона а онда креде лу-
дило.
Када су свадбе
И испраћаји
Поласци у школу
Доносили би и по целе исписане свеске жеља
По пет-шест људи прекуцавало би жеље

 Написане на кутији од лека, рачунима, рецептима, 
кутији од јафа кекса, тоалет папиру, масном папи-
ру, папири од кеса...

Једном узмем да читам 100 g шећера 100 g брашна
Госпођо ово је неки колач!
Ијао, окрените другу страну
У каквим ли су све ситуацијама они писали
А ми које смо куцале
Знале смо да носимо и кући и куцамо од куће и 
недељом

 Спремим вечеру, ставим дете на спавање, и куцам 
жеље по целу ноћ
Па онда за положен возачки испит
Куповину кола
Славе
Усељај у кућу или стан
Положен дипломски испит
Срећна веридба свадба пунолетство
Или само пријатно поподне
Некад људи кажу “жели пријатељ”, а неће да ка-
же ко је
То није могло ни да се прочита све
А опет би се све прочитало
Није се грешило
А људи су били срећни кад им се испуни жеља
Долазили би да нас сутрадан чашћавају
Ми нисмо поскупљивали
Па би и ми њих некад частили

 Уплатиш три добијеш једну (после уплатиш 10 до-
бијеш једну)
И разне друге погодности
И ми смо читали
И куцали
Цака цака цака цака
Људи припремају славље код куће
Пусте радио Шабац и ори се цело село
Кад крене не прекида програм
Преноси се из дана у дан
Писали би нам и писма



> 198

Довијали се на разне начине

 Некад ставили паре у коверат а некад обећавали да 
ће доћи и платити

Никад се није десило да неко не би испунио обећање
Зато су нас и волели толико
Хиљаде писама сведоче о томе.

VI – ПИСМА

 Овде у селу где радим, доста је пусто и нема где да 
се изађе. Међутим ја то решавам на следећи начин:

 једноставно упалим радио и слушам ваш свакоднев-
ни програм. Наставите и даље са оваквим програ-
мом и моји ће дани пролазити брже. – БГ, учитељ 
из Новаковића код Градачца

 Драга редакцијо, налазимо се на одслужењу војног 
рока у Книну. Радо слушамо ваше емисије. Заједно 
смо у јединици и имамо заједнички транзистор. – 
војници из Грушида и Текериша

 Све ваше емисије су радо слушане у малом селу Бла-
жевцу код Брчког. Највише вас слушамо ми млади, 
а и старији су уз нас.

 Слушајући ваше емисије поново доживљавам ча-
ри оног поднебља моје валовите и хучне Дрине где 
сампровео најлепше године живота. Ваш програм 
успоставља ону лепу дирљиву спону између нас који 
вас слушамо и крајева које неизмерно волимо. По-
стижете да људи постају ближи једни другима.

 Веома радо пратимо ваш програм јер у њему нала-
зимо тренутке радости, задовољства и наде – Вида, 
Мица, Мирсада, Лела и Александра, болеснице собе 
број 50, Клинике за пластичну хирургију на ВМА у 
Београду.

 Веома сам срећна кад вас чујем, овде у далеком 
свету, у Бад Хамбургу. 19. децембар 1973, радница 
из иностранства.

VII – СТАМБЕНИ ФОНД

РАДИО ШАБАЦ:

 Често ме критикују због жеља. Па радио мора од 
нечег да живи.

 Друштвена средства која смо добијали нису била 
довољна, ни за Глас Подриња ни за Радио Шабац.

 Па ипак је колектив успевао да својим залагањем и 
проширеном делатношћу обезбеђује новац за тро-
шкове листа и радија.

 У питању је била права борба за доходак!

 Јер ми смо хтели веће тираже, бољи кадар, технич-
ку опремљеност.

 Сав вишак улагали бисмо у пословни фонд.

ИЗ ПУБЛИКЕ:

 Као неки... социјалистички инвеститори?

РАДИО ШАБАЦ:

 Део средстава издвајан је у фонд за градњу станова. 
Па никад се не бисте скућили да није тако било.

 Радни људи фирме одрицали су се дела својих пла-
та да би унапредили пословање. И уплатили новац 
у фонд за изградњу станова.

 У оквиру дугорочног плана социјалне политике, рад-
ни колектив донео је и програм стамбене изградње.

 Утврђене су стамбене потребе свих радника, виси-
на средстава потребна да се реше стамбена питања 
и то како да их обезбедимо.

 Зато смо били често принуђени да радимо преко-
времено

 У само две године купљено је 12 комфорних стано-
ва за раднике.

 А тамо, негде, пред крај златних времена, од 103 
запослена, 97 је добило станове, а петоро кредите 
за куће.
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 Када се критикују жеље честитке и поздрави, ми-
слите о томе.

VIII – ЕМИСИЈЕ / СВЕДОЧАНСТВА

Од жеља смо градили станове
Од жеља финансирали наше плате
Али и остатак програма
Сталну едукацију кадра
Архиве нема нико не зна где је
Није сачувана
Зато не можемо да чујемо старе емисије
Излистај!
Донеће нам Немци роде
Друже Тито шаље Мачва жито
Дневник региона
Живи додир таласа
...
Сведочанства
Стоп! Реконструиши.

РЕКОНСТРУКЦИЈА:

 1975. обележавало се 30 година од ослобођења Ауш-
вица. На великој манифестацији, окупили су се ви-
соки државни званичници и преживели логораши. 
Из Шапца су отпутовале њих три:

 Босиљка Кузмановић – наставница француског језика

 Гоја Јовановић – домаћица

 Десанка Мајцнер – ухапшена као партизанка и де-
портована тамо

 Магнетофон је радио. Бележио повратак у фабрику 
смрти.

БОСИЉКА:

 Поред бодљикавих жица, срушеног крематоријума 
и његовог димњака који је остао да стоји и током 

ослобађања, дрхтала сам; и даље сам осећала ми-
рис спрженог људског меса.

ГОЈА:

 Лутамо међу десетинама барака. Једна је наша. Пу-
на боксева, пренатрпана људима. На једном лежају, 
ако се то може тако назвати, спавало је по нас че-
тири.

ДЕСАНКА:

 Неколико пута, будила сам се поред мртвих друга-
рица. Једном сам мислила да је и она мртва.

ГОЈА:

 Имала сам 34 килограма. Нисам могла да се поме-
рим. Свако јутро купили би мртве и односили. А ја 
сам још била жива, и толико уморна, да ни глас ни-
сам могла да испустим. Ту сам на колима, са гоми-
лом других, све мртве. У нас гледа једна Рускиња 
што нас је скупљала. Плава, и даље лепа, сигурно 
је скоро стигла у логор. Ни сама не знам како, при-
метила је да сам жива, па ме је сакрила, и тако сам 
преживела. После ми је рекла да ми је видела очи 
и да је тако знала.

БОСИЉКА:

 Црвене цигле овде су биле сиве боје. Дим из кре-
маторијума је одличан молер. Када једном дотакне 
нешто, то више никад нећете скинути са себе. Ово 
још гори. Није престало. Зашто сам мислила да се 
завршило? Још се осећа мирис. Још траје. Није 
Аушвиц престао. Гојо, Десо, још увек траје.

 Магнетофон је снимио све. ЗВУК МАГНЕТОФОН-
СКЕ ТРАКЕ

ГОЈА:

 Ухваћене смо као партизанке и спроведене у логор.

ДЕСА:

 У униформама смо стигле све до тамо. Ту су нас 
скинули, утиснули бројеве, и исекли косу. Било нас 
је двадесетак.
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ГОЈА:

 Једна је одбила да послуша, супротставила се. Гур-
нула је СС-овку изненада кроз прозор. Одвели су је 
одмах.

 Магнетофон је снимио све, радио је емитовао све. 
Кад је емисија емитована као награђена, један дан 
зазвонио је телефон у Савезу бораца. Глас је рекао: 
“Мислим да сам јуче чула емисију о својој мајци.”

БОСА:

 Одмах је кренуо ауто. Кућа у Сремској Каменици 
нема ни врата ни прозоре, на вратима је само јед-
на завеса, а већ почиње јесен. Излази млада жена у 
другом стању и наравно сама, певачица. Види нас, 
и зове мајку.

ГОЈА:

 Ми смо се моментално препознале. Она је била 
неписмена, сиромашна, није ни знала за своја пра-
ва. Када су случај пренеле новине, јавио се садашњи 
један генерал, што је тада био вођа наше бригаде. 
Добила је борачку пензију и стан, леп, изнад Дри-
не, а сви смо били на усељењу.

ДЕСА:

 Она је преживела чудом. Кад је гурнула ту СС-ов-
ку, прво је претучена и остављена да умре. Међу-
тим, она сељанка Војвођанка, неписмена, без шко-
ле, отишла као и све њене другарице у партизане, 
била је јака, па су је нашли живу, и чували су је, јер 
је осталима пуно значило да није дала да јој утисну 
број исеку косу. Шест месеци су је чували. Дошла 
је 44, полако се бежало пред Русима, пребацили су 
је у други логор и тако је преживела.

IX – МЕЛОДРАМА

Већ годину дана, ево
како болан лежим сада
са прозора моје собе
видим свјетла мога града
Наоколо свуд зидови
и ходници бијеле боје
много снова у самоћи
овдје мојих остало је
Тијело моје обољело
налази се овдје сада
ал’ сам сретан кад увече
спазим свјетла мога града
У мислима кад пролазим
шетајућ по старој стази
скупа с драгом што ми никад
овдје болном не долази

ТЕОРЕТИЧАРКА:
 Деликатна је идеолошка позиција коју је новоком-

понована народна музика заузимала у оквиру југо-
словенског друштва. Окарактерисана је као култур-
ни производ ниске естетске и уметничке вредности, 
комерцијални жанр намењен потрошњи којег одли-
кује конформизам, површност, незнање и дилетан-
тизам. Али ипак јој се није могла оспорити тесна 
повезаност са друштвеном свакодневицом: “исти-
на, а не лаж, реалност, а не успаванка – (ова музи-
ка) приближава људе уметности и брише разлику 
између народне уметности и уметности за народ”.

 Према неким тумачењима, управо је ова музика би-
ла главни простор еманципације “одоздо”, и одраз 
свакодневног живота и реалности новоформиране 
југословенске радничке класе. Кроз новокомпоно-
вану народну песму радничка класа је испољавала 
своју креативност и нашла простор за уметнички 
израз. Посебно ако имамо у виду да је већина из-
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вођача долазила из сиромашних, “радничких” по-
родица и из руралних средина. Штавише, са коре-
нима у традиционалној народној музици, новоком-
понована народна музика била је пар екселанс од-
раз социјалистичке трансформације од руралног ка 
модерном индустријском друштву, и посебну врсту 
аутохтоног жанра. 
Еј, чија фрула, овим шором свира
еј, то је фула сиромашног сина
Еј, богатога засвирати неће
еј, богат плати па га свирац прати
Еј, дође време, све се преокрене
еј, дошло време, сад прате и мене

 Песме новокомпоноване музике осликавале су пре-
ображај југословенског друштва. Приказујући сва-
кодневни живот, и његове манифестације, љубавне 
проблеме или пасторалну сеоску идилу, сусрет са 
великим градом... Певачи и народ заједно су у пе-
вали једни о другима и о својим животима у који-
ма љубавни заплети одражавају страх од друштвене 
маргинализованости.

 Снегови бели опет веју, ветар с планине олују спре-
ма, срећни се људи улицом смеју, а твоје руке под 
мојом нема.

 Ове песме нису биле само један вид бекства из со-
цијалистичке стварности, као каквог “паралелног 
универзума”, већ супротно, најбољи показатељ опште 
друштвене климе у Југославији, “одражавајући дух 
времена и његове главне културне и естетске карак-
теристике”.

 Песме носе снажне карактеристике мелодраме. Оне 
користе заплете који у публици изазивају снажне 
емоције;

 оне се баве “кризама људских емоција, неуспешном 
романтиком или пријатељством, затегнутим поро-
дичним ситуацијама, трагедијом, болешћу, неуро-
зама или емоционалном и физичком тешкоћом”:
Мајко, нисам заборавио

крај твоје мараме натопљене сузама
ни твој топли шарени саг
иако к‘о бескућник лутам
везан дубоко за кућни праг
Једино тебе нисам псовао
у овом животу страдања
волим те иако си родила у мени
тужног човека, краља пропадања

 Народњаци не причају много “отворено” о полити-
ци. Али иако друштвени коментар на прву можда 
није толико очигледан, субкултурни значај новоком-
поноване народне музике лако се открива “изван” 
музике, у ширем контексту културних подела. На-
родна музика је фокусирана на недостижно стање 
емоционалне испуњености. Вредности романтич-
не љубави – опрост, пријатељство, заједништво и 
оданост – у песми се тумаче као вредности ширих 
међуљудских односа. Љубавна осећања често се 
преводе у ауторефлексију, откривајући рањивост, 
сумњу у себе и егзистенцијалну самоћу. Друштвена 
неједнакост се преводи у личну несрећу. Усамљеност 
изазвана неузвраћеном љубављу означава нечије 
социјално повлачење; заузврат, друштвена отуђе-
ност и маргиналност преточени су у емоционална 
искуства. И обрнуто, емоционална искуства одје-
кују друштвено маргиналним положајем.

У гомили бучној стајала је нема
покривена велом тад већ туђа жена
а ја као просјак у старом оделу
плак’о сам к’о дете на њеном весељу

 Гледано из те перспективе, “моје мало ђаче, мами-
но прваче”, вероватно је песма о надама и жељама 
самохране мајке.

Проклет да је овај живот
Само бол и сузе
Река људи сваког дана
неком жури, а ја немам ком
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у мојој соби самоћа и туга
одавно су пронашле свој дом
Ја сам прошла поред места
где се срећа делила срећнима
Ја сам путник што не нађе
место где се срећа дели
Не питај, сине
што оца ти нема
отиш’о је и не мисли
шта живот нам спрема
Срећа је, сине, играчка скупа
коју ти мајка купити не може
Куд се журиш, хеј животе
Стани мало кад те молим
Ти пролазиш и односиш
Љубав, срећу и весеље
Стани мало, хеј животе
Да испуним своје жеље
Обичај је у мом родном крају
да сироту за богатог дају
због његових ливада и њива
сунце јарко шта сам коме крива
Стар је сестро руке му увеле
а и косе као снег се беле
ја не тражим његово имање
моје срце хоће миловање
Стојим и гледам како тече река
пошла бих и ја у плаве дубине
јер нигде нико на мене не чека
и немам никог за мене да брине
Ја сам жена са два срца
Ако једно стане друго ће да куца
Овај живот за мене не важи
Један живот а две гране
Једна вене, друга блиста
еј животе, еј судбино

зашто ниси свима иста
Родих се већ доста година има
испод старог убогог крова
сиротом оцу и мајци
ја бејах терет и брига нова
Слушала сам често њихове свађе
у углу собе тихо плакала
и мрзела и оца и мајку
истину праву нисам знала
Сад не кривим ни оца ни мајку
тек сад видим живот шта је
сиротиња људе свађа
па и љубав тад престаје
Богате девојке, сиромашни момци
Никад нису заједно на крају
Људи ме познају сви
свако ми песму воли
нико ми судбину не зна
не знају моје боли
А ја к’о остала деца
желим да имам
мајку и оца свог
ја к’о остала деца
желим топли дом
Звездице, чуј ме мила
потражи моју маму
реци јој да срце ми пати
нек’ ми се опет врати
Ја сам био пук сиромах
сиромашна кућа
сећам се тог дома
У тој кући малој
замишљ’о сам тебе
ја сиромах, лепотицу
да имам крај себе
На пола пута ми смо стали
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среће нисмо ми имали
богаташу су те дали
Хајдемо даље моја туго
ми смо сами у том граду
Среча често у песмама дође
Али тако ретко у животу
Руже цветају само у песмама

 Као у мелодрами. Сузе које песма можда наводи на 
очи не долазе толико због судбине актера, колико 
због друштвеног поретка, због света самог. А како 
је рекао Фасбиндер, свет је тако тешко променити.

РАДИО ШАБАЦ:
Сви су преко радио таласа могли да чују
И за нашу децу и за наше војнике
За свадбе и крштења и венчања и дизање куће
Све весело и све радосно
Наизглед
А у песмама говорило се
Често о нечему сасвим другом.
Што смо осећали дубоко у себи
Што смо чували за јастук и сузе и мрак
И тако смо живели и волели се
Жеље честитке поздрави и ми
Дуга је то љубав била дуга и непролазна
Чиста емоција!

XI – ОСАМДЕСЕТЕ

РАДИО ШАБАЦ:
А како тек на емоцијама може добро да се заради, их!
Почетком осамдесетих, осећања друштвене марги-
нализованости могла су лако да се множе.
Умире Тито а економске и националне тензије рас-
ту. Наступају кризе.
Велики протести на Косову завршавају се увођењем 
ванредног стања и убиством неколико десетина де-
монстраната.
ММФ намеће Југославији строгу политику штедње.
Као и увек код политика штедње, услед мање пот-
рошње, инвестиције, приходи, потражња и промет 
драстично падају.
Инфлација једе плате.
Услед пада економије, расте незапосленост.
1984. преко милион људи тражи посао.

 Аутомобили услед несташице бензина возе на 
пар-непар, рестрикције струје су све чешће. По-
чињу штрајкови по целој земљи...
А ми се разбијамо од пара!
Жеље раде никад боље
Распевана јесен, музички караван сваке године је 
на турнеји.
На све стране карте и новац,
Само се чуло тупа тупа тупа тупа од печатирања 
карата
По три хале Тиволи у Љубљани напуњене за вече
Оркестру крв иде колико свирају
И да вам откријемо једну тајну
Како су настале многе звезде
Плаћали су нам да их емитујемо у жељама и че-
стит кама!

 То је коштало више него жеља, а мало мање него 
реклама, да им се емитује песма неколико дана по 
пет-шест пута. А ми бисмо измишљали текст. Срећан 
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рођендан том и том од тог и тог, измислили бисмо 
имена. И тако смо правили каријере.
Људи певају, смеју се, и траже жеље
Све више траже те неке песме
Које нам се нису свиђале
Кад би тражили те неке песме из тих ратова давних
Или вулгарне неке песме,
Нисмо дали!
И даље смо држали ниво
У декадентном социјализму
Изгледа,
Све то је симултано било могуће
И тако све истовремено
Сви насмејани сви весели сви распевани
И ми са ове и они са оне стране стакла
Морало је нешто да оде
Да нестане
Да се промени

XII – НЕКИ ОД НАС

	 Глумци	говоре.
Неки од нас мисле да то није ни био социјализам.
А неки би хтели да се то време врати.
Неки не би хтели социјализам али би хтели стари 
и моћни Радио Шабац.
Или барем фонд за изградњу станова, то се не би-
смо бунили.
Неки од нас су радили на Радио Шапцу
Неки од нас би да побегну од Радио Шапца, и Ша-
пца уопште
Неки од нас мисле да ови други претерују
Неки би...
Неки од нас знају
Како је то кад се седи у близини транзистора
Народна музика иде

А мушкарци дискутују о политици
А политика се примиче
Пролази кроз сваку бразду у земљи и сваки запуште-
ни речни канал
Рупу на асфалту изливену канализацију трошну 
кућу или дисфункционални јавни превоз
Политика
Неумитно је оставила и оставља траг на сваком од 
нас
И свако од нас
Може да именује
Тачно понеку своју бору коју му је политика донела
Моја је ова поред левог ока.
Добио сам је оног јутра кад ми је отац одведен у 
притвор због “антисрпског” извештавања 99. године.
Моја ова једна је баш од јуче.
Због бирократске перипетије нисам могла да мајци 
од 89 година обезбедим негу и помоћ.
Мени је ова искочила прошле године кад је Бошко 
Обрадовић постао главни опозиционар у држави.
Моја је поред усне.
Добијем бору сваки пут кад чујем пиштаљке и про-
тесте.
А ја се подмладим.
Ова на челу ми је од пре пар месеци. Не могу да 
верујем да смо вратили доживотну робију.
Моја је на врату од кад сам био моблилисан ‘99.
Ја сам боре добио од смејања. То ми је ваљда био 
одбрамбени механизам од свега.
Неки од нас не желе да мисле о својим борама
Свака бора ти је као улица
Стари град и стариш ти с њим и стари чак и Ста-
ри град
Обнове тврђаву и поправе шеталиште
Али боре остану
И нешто увек падне у заборав
Као што радио падне у заборав
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Неки је једном рекао да
Неки од нас имају лоше памћење и богато сећање.
Свако памћење искривљава оно што се не може 
вратити
У сећању прошлост није мртва, већ активна, као 
спортиста
Прошлост има своје потребе
И друштво од ње
Друштво неке ствари воли да памти, друге да за-
боравља
Неки од нас тешко живе са својим сећањима
Неки од нас воле да се сећају 52 шабачке кафане
Пливачког маратона
Песама Мике Антића напамет
Торња на тркалишту
Старих назива улица у Шапцу
Излистај!
Вере Благојевић
Мачванског одреда
Трг Моше Пијаде
25. маја
Народних хероја
Соње Маринковић
Маршала Тита
Мике Митровића
Стевана Филиповића
27. марта
Насерова
Трг 23. октобра
Трг Револуције
Париске комуне
Кадињача
29. новембра
Осмог марта
Стоп!

XIII – ДЕВЕДЕСЕТЕ

Онда су почели ковчези да долазе
Онда су почеле реке непознатих људи да лутају 
улицама
Трактори празног резервоара
Гомила ходајућег очаја
Који је тако пролазио
Као и наше године и наша модернизација
Као што и данас пролазе неки нови очајници
И наше жеље честитке и поздрави и њих као да је 
однела Сава
Или дим Зорке или радио таласи Радио Шапца
Жеље честитке и поздрави сада другачије звуче
А како другачије
Како се честита одлазак у армију када је рат
Како се честита свадба или тако нешто весело
Када сваки дан долазе ковчези
Када мрак једе младе мушкарце и присилно их во-
ди на фронт
Како се наручују песме о цвећу
Ако цвеће пада на тенкове за Вуковар
Како се наручују песме о тајним састанцима
У ђул-башти, код тарабе, код мале капије
Када се по тим местима крију дезертери
Кад војници на камионима из Ужица и Ваљева певају
Друже Тито, устани из гроба да ту легне Милоше-
вић Слоба
Како све то кријеш, како све то кријем
Како све то не јављам с предајника у Корману
Како не кажем официрима, председницима, Срби-
ма, Хрватима, Словенцима, Муслиманима
Добровољцима
Шкорпионима, тигровима, хосовцима, зенгама, 
береткама
Никада не бисте растурили Југославију да нисте 
имали радио
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Како се скрива глас
Када гину новинари, када лажу новинари
У распевану јесен деведесет прве
Како се води омладински радио, мој други програм
Мој други безбрижни забавни поп рок програм
Кад новинар припреми емисију “нови хрватски звук”
Блажено несвестан распада свега
И дође му избеглица у студио
И потегне нож и каже мени су Хрвати брата убили
Какав хрватски звук, кога ти зајебаваш
Немој сад да те убијем на месту
А на првом програму
У распевану јесен ратних година
Ја држим ниво
Још увек иде дневник у 16 h и прича шта прича то 
јест оно што је било актуелно у то време
Променило се време па и народна музика и нама 
се та нова народна музика не свиђа за разлику од 
народа
Народ хоће Цецу
Ја је не волим баш
Ја волим тензију модернизма и популарне културе 
која је одликовала југословенски социјализам који 
је и мене направио
Можда се зато не сналазим најбоље у овом времену.
Ја сам друштвена својина
И мада ми бизнис није стран ипак неки стандарди 
морају да постоје
Приватна својина не познаје стандарде
Приватна производња је бескрупулозна колико су 
и жеље народа бескрупулозне
У време инфлације за 100 марака могао си купити 
дан радио програма
Цео дан да врти шта хоћеш
Али ја још не дам да врте шта хоће
То код мене не може
Али има код кога може

Има ко се боље сналази од мене
Ја нисам знао да се снађем
Приватни радио
Ја нисам приватни радио
Моји дани славе су прошли

ИЗ ПУБЛИКЕ:

 Чекај, чекај… Није то баш тако било! Није Радио 
Шабац био тако невин, тако неприлагођен! Немој 
то мени да причаш! Ја знам да су плоче бункери-
сане! Хрвати, Муслимани, Словенци… Сви у једну 
собу, не може да се пушта. Је л тако било?

РАДИО ШАБАЦ:
Шта сад вреди да се правдам
Све плоче су ионако завршиле у контејнеру
После приватизације, све је то отишло на смет-
лиште историје
Ал’ јесте
Било је
Ниси смео Бијело дугме да пустиш ако певају Ален 
и Бебек
Муслиман и Хрват
Али могле су песме које пева Тифа
Јер он је као Србин
Шта си могао да урадиш?
И новинар је жив човек
Лако је сад моралисати

ИЗ ПУБЛИКЕ:

 Ја не моралишем, ја питам како је било.

РАДИО ШАБАЦ:

 Било је

 Како сви знамо да је било.
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ЕПИЛОГ

РАДИО ШАБАЦ:
Онда
Деведесете су прошле
Остале су жртве остали су лешеви
Осакаћени људи и осакаћен ја
На неки начин личим и на део привреде ове земље
Од 1999. – бум – и више није било Предајника
После је дошла приватизација
Како мене тако и свих осталих
Моје архиве више нема
Моја историја постоји кроз сећања и њихове ин-
терпретације
То је историја тежњи, радости, разочарења, и кона-
чне обесправљености мојих слушалаца
Некад помислим
Како мени тако и другима
Можда ипак мени мало боље
Ја сам преживео
За разлику од стамбеног фонда
Изгледа да сам
Ја и даље жив
Иако би неки рекли на апаратима
Али и даље сам ту

Још увек постојим
Иако неки би рекли на апаратима
А како је са овима што су дали паре за мене:
Произвођач – није ту
Узор – није ту
Радионица – није
Житоратар – није
Декор – није
Изградња – није
ОЗ Југославија – није ту
Глас Подриња – ту је
7. јули – није ту
Електродистрибуција – ту
Јела – није ту
Поцерина – није
Инжењеринг – није
Комунално предузеће – ту
Заједница културе – није
Металопластика – није ту
Водна заједница Подриње – изгледа ту
Подринка – није
Драган Срнић – није
Зорка – ту је, некако
Напредак – нема Напретка
Будућност – не постоји

КРАЈ
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К омад Радио	Шабац Олге Димитријевић, сачињен од 
низа засебних слика, у монолошкој и дијалошкој 
форми, као и у прозном облику, посвећен је радио 

станици, симболу једног времена и његовом обележју. 
Овај комад, лауреат 66. Стеријиног позорја, 

занимљив је као показатељ преовлађујуће форме 
драмског изражавања овог времена и, друго, он 
својим тематским опредељењем сугерише потребу за 
превредновањем и анализом појава из прошлости које 
су можа утицале на будућност и наше време, више него 
што се то на први поглед да приметити.

У тексту нетипичне драмске структуре и израза, 
реч је не само о томе како је пропала народна музика 
већ и како је пропала једна земља и идеја социјализма 
који је такву историјску творевину, звану Југославија, 
држао на окупу.

У тим седамдесетим, а нарочито митским 
осамдесетим, златним годинама Југославије која је 
тада почела нестајати само што тога нико није био 
свестан, станица Радио Шабац била је место где се 
стицала популарност и “оверавао” успех претходно 
постигнут на Ибарској магистрали. Велика већина данас 
познатих певача изворне народне музике, као и оне 
која је добила име “новокомпонова народна музика”, 
многа данас позната имена, постајала су неко с великм 
словом, тек пласманом на “листу жеља” слушалаца 
Радио Шапца.

Радио станица чије назив и данас, после толико 
деценија, има негативну конотацију, ишчезла је у мраку 
приватизације и транзције као што су угашене и нестале 
многе друге институције, симболи једног времена, 
појављујући се данас у сасвим другом облику. Ако 
уоште постоје.

Доминантну линију овог комада чини приказ 
сукоба бруталног капитализима у повоју с идејом 
саоцијализма. То сведочење запослених, њихова 
исповест о томе како се Радио Шабац из једне станице, 
покренуте с идејом правилног обавештавања грађана, 
претвара у нешто сасвим друго, издајући основни разлог 
свог настанка, данас може бити уџбеник, практикум 
отимања и претварања националних фреквенција у 
приватне. Он је на одређени начин приказ превођање 
јавног добра у прљави приватни капитал скопчан са 
политиком и криминалом у најгорем облику, уз питање 
шта даље.

У овом есејистичком комаду јасно и доследно 
приказано је како тече и на који начин се одвија 
распад једног друштва. Како то изгледа када, било 
осамдесетих година двадесетог века или двадесетих 
новог миленијума, мањина свој лични интерес наметне 
као опште добро и како је могуће да и тада, и данас, 
вероватно и у будућности, тако лако пристанемо да 
идеју заједничког добра, боље будућости и тежње ка 
свету, препустимо интересу мањине. Криминалцима 
чак. Има ли наде за нас?

Пише > Жељко Јовановић

Драматуршка белешка / Олга Димитријевић, “Радио Шабац”

Има ли наде за нас
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