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Из представе Јами дистрикт, фото: Б. Лучић

УЗ НОВИ БРОЈ

Б

рој који је у вашим рукама за редакцију “Сцене”
има јасно одеђени симболички значај – представља место где се заокружује један циклус и тачку
од које ваља почети преиспитивање ваљаности основ
не идеје, сврсисходности одређеног начина делања –
конкретног доприноса у простору који је прилично занемарен и оскудан, а реч је о теоријском промишљању
театра. Ово је пети број који потписује ова редакција
и он данас има концепцију и формат за које смо се залагали од почетка, те веровали да имају оправданост и
публицистичку важност. Мишљења театарских кругова
и читалаца која допиру до нас, и до којих нам је једнако стало, јасно указују да је концепт “Сцене” у складу с
временом и потребама нашег театарског живота, те да
је отвореност редакције, самим тим и часописа, узорна, а рубрицирање прецизно, целисходно и јасно. Као
главни уредник могу да кажем да сам поносан на то и
да су принцип отворености за сарадњу и слобода уредника не само креативни него и мотивишући. За овакав
начин рада, али и успех успостављања и одржавања
концепта часописа “Сцена”, редакција мора захвалити Стеријином позорју, директору др Мирославу Радоњићу али и осталим сарадницима, који су од почетка
подржали слободу опредељења редакције и пронашли
средства која омогућавају да жеља за континуираним
изласком (годишње четири броја на српском језику и
један на енглеском) допринесе актуелности часописа.
Посебно нам је задовољство што смо афирмисали
и неколико нових, младих аутора, који ће, верујем, постати стални сарадници “Сцене”, те што је наш часопис
присутан и на већини фестивала у Србији и региону.

У складу с претходним и овај број остао је у духу
опредељења и континуитета, што подразумева да је
његов фокус усмерен према фестивалу Стеријино позорје. Посебност је “критичарски дијалог” Даринке
Николић и Александра Милосављевића, чија су тема
представе из селекције Стеријиног позорја, а који на
специфичан начин, живо и надахнуто дефинишу њихове уметничке домете. Издвајам и драме две ауторке: Деби Изит, Жена која је скувала свог мужа и Милене Богавац Јами дистрикт. Прву одликује неодољиви
шарм британске реторике и горка тачност енглеског
хумора, док је драма Милене Богавац, уз директност
проседеа и свежину израза, један од примера који показује како литерарни предложак, кроз процес, добија
свој финални облик. Ни у овом броју не изостаје важна рубрика о сценском дизајну, у оквиру које Јелена
Јанев и Милица Стојшић пишу о искуствима рада са
Метом Хочевар, а у контексту радионице “Текст као
повод за простор”, као и рубрике о образовању, фести
валима и теоријски дискурс.
Верујемо да ће и овај број “Сцене” привући ширу читалачку пажњу, а да ће “затворени круг” једногодишњег пречника рада редакције бити оквир који
ваља надограђивати или пресецати новим темама,
садржајима и знањима...

Савремени светски драматичари

ДЕБИ ИЗИТ (Debbie Isitt)
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Р

ођена у Бирмингаму 1966. Позната
је као ауторка позоришних комада и
сценарија за филмове. Важи и за водећу редитељку у Великој Британији. Поред
комада Жена која је скувала свог мужа, написала је и Опаки суседи (Nasty Neighbour)
и Матилда лажљивица (Matilda Liar). Била
је номинована за British Comedy Award for
best comedy. Велики успех постигла је филмовима Nativity 1, 2 и 3 (Рођење Христово 1,
2 и 3) и Confeti (Конфете), Брате, где је мој
магарац (Doode, Where’s My Monkey).

Деби Изит на сцени Лицеум театра у Шефилду, фото: Кристофер Томонд (‘Гардијан’)
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Деби Изит

Жена која је скувала
свог мужа
Превео с енглеског > Ђорђе Кривокапић
ЛиКОВИ:
КЕНЕТ је теди бој који стари. Његово одело састоји се од капута
од тафта зелене боје и црних уских панталона.

ХИЛАРИ је Кенетова прва жена. На себи има зелени комплет
од тафта, зелене хулахопке и ципеле. Коса јој је скупљена
у облику кошнице.

ЛОРА је Кенетова љубавница. На себи има комплет од зеленог
тафта, зелене хулахопке и ципеле. Коса јој је сакупљена у
облику кошнице.

Сцена:
Декор је од тафта зелене боје коју имају боце пива. Завесе као позадина и издигнута платформа – на њој, дугачак сто за ручавање прекривен истим материјалом.
Три столице веће од нормалних прекривене, опет, зеленим тафтом. Степенице које
воде доле од платформе стварају простор за глуму у предњем делу. Сто за ручавање
се дели на две половине, што омогућава да се простори на сцени одвојено осветљавају
– једна страна представља КЕНЕТОВУ и ХИЛАРИНУ кућу, друга страна КЕНЕТОВУ
и ЛОРИНУ кућу. Сто се спаја за три “сцене вечере”, када сва три лика играју заједно.
Комад се одвија негде у близини Ливерпула, у Енглеској, али могао би да се
одвија и у било ком граду радничке класе.
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ПРОЛОГ
ПРВА сцена
(Хилари лежи преко стола за ручавање. Њу обасјава
светлост јеног рефлектора.)
ХИЛАРИ: Први пут сам решила да скувам свог мужа
оног дана када ме је оставио. Тог дана када ме је
оставио, плакала сам пуних шеснаест сати. Када
сам се погледала у огледало, лице ми је било скроз
умрљано и ја сам помислила ОН ти је ово урадио.
ОН. Наравно, када вас муж напусти, реч КОПИЛЕ
стално вам пада на памет крупним масним словима. Она вам се на почетку само тихо формира на
уснама. А онда почнете да је мрмљате сасвим тихо,
затим је шапћете жестоко избацујући сугласнике
и, док вам тутњи у глави, почнете да је избацујете
силовито, дубоко и гласно и она нараста и нараста
све док, а да тога нисте свесни, вриштите из свег
гласа, КОПИЛЕ!!! Када вас ваш муж буде напустио, знаћете о чему говорим.
(Сноп светлости обасјава средину предњег дела сцене. Кенет и Лаура чекају пред улазним вратима Хилари. Она их посматра одзого.)
Ено копилета. Трас на време као и обично. Најбоље
што могу о њему да кажем после деветанаест година брака јесте да је тачан. И ОНА је овде – ТА –
ОНО – дошли су заједно на вечеру – па ваљда боље
да их пустим да уђу.
Не, могу да чекају.

(Музика: Росинијев “Севиљски берберин”, увертира. Светла бледе до затамњења. Долазе горе, док се
музика утишава, на врх платформе где су сво троје
распоређени око стола – Кенет у средини, жене на
оба краја.)
ХИЛАРИ: Баш ми је драго што сте одлучили да дођете
– то је промена, а не да сама седим овде – човек
не воли да кува само за себе, зар не?
ЛАУРА: Надам се да се ниси сувише намучила – најели смо се за ужину.
ХИЛАРИ: Нисте гладни!!!?
КЕНЕТ: Наравно да јесмо – УМИРЕМО ОД ГЛАДИ!
ХИЛАРИ: Надам се. Има довољно да се нахрани пет
хиљада.
ЛАУРА: Ох... па, добро мирише, Хилари.
ХИЛАРИ: Чекај док пробаш.
ЛАУРА: Ја сам на дијети.
ХИЛАРИ: Она не треба да држи дијету, зар не, Кенете?
КЛЕНЕТ: Не треба. Дивна је таква каква је...
ХИЛАРИ: Баш си срећна што имаш мужа који те обожава, без обзира на шта личиш. Нисам вам понудила пиће. Шта ћемо – Кенете?
КЕНЕТ: Као и обично... овај... бело вино, молим.
ХИЛАРИ: А ти? Твој отров?
ЛАУРА: Ја ћу исто што и Кен.
ХИЛАРИ: Баш лепо! Сви ћемо исто. У кухињи се хлади
једна боца. Одмах ћу ја, Лорен.
ЛАУРА: Лаура.
ХИЛАРИ (Одлази у ‘кухињски’ простор.): Какогод!
ЛАУРА (Кенету.): Зар смо морали да дођемо вечерас?
Нисам расположена за њу, Кене.
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КЕНЕТ: Само се стално смеши, Лаура. Све ће бити у реду.
ХИЛАРИ (Враћа се с пићима.): Све у реду?
(Обоје се смеше и потврдно климају главом.)
ЛАУРА: Кене, хвата ме грч на лицу.
КЕНЕТ: Онда се опусти. Понашај се нормално.
ЛАУРА: Не могу да се понашам нормално. Она ме не
воли.
КЕНЕТ: Наравно да те воли.
ЛАУРА: Погледај само како зури у мене.
КЕНЕТ: Измишљаш.
ЛАУРА: Мука ми је.
КЕНЕТ: Биће ти добро.
ЛАУРА: Неће ми бити добро – није у реду што смо дошли. То није нормално.
КЕНЕТ: Она само покушава да се понаша пријатељски.
Престани да претерујеш и од свачега правиш велику ствар.
ЛАУРА: Не правим ја велику ствар од СВАЧЕГА – уопште
није требало да долазимо. То је твоја грешка – зашто
не можеш да јој кажеш не?
КЕНЕТ: Заиме бога, Лаура, прекини!
ХИЛАРИ: Шта је то? Препирка љубавника? Ми смо се
стално препирали, зар не, Кенете – кад смо били
љубавници. (Шапатом Кенету.) Је л’ она увек овако јадна, Кенете – тако мрзовољна?
КЕНЕТ: Мало је уморна и то је све. Унапред се радовала доласку, Хил. Потребно је нешто да је мало
орасположи.
ХИЛАРИ: Стварно? Не труди се много – да не знам,
рекла бих да није желела да дође.
КЕНЕТ: Не, не. Она – ми смо – обоје узбуђени што си нас
позвала – знаш, лепо је понашати се цивилизовано.
ХИЛАРИ: После начина на који си се односио према
мени – ипак, надам се да твоја супруга осећа исто.
Не бих желела да будем повод икаквих препирки.

КЕНЕТ: Не – не – све је у реду – све је под контролом.
Врло лепо изгледаш, зар Хилари не изгледа добро, Лаура?
ЛАУРА: Да.
ХИЛАРИ: Хвала, то је врло љубазно. Кад ми људи кажу
да добро изгледам – мисле да сам дебела.
КЕНЕТ: Не.
ЛАУРА: Да.
ХИЛАРИ: Па, ја сам изгладнела и увек бих рађе да уживам у храни него у фигури – Ох, хајде, смркнута,
развесели се.
ЛАУРА: Шта то значи развесели се – шта она очекује?
Уосталом, о чему сте то шапутали?
КЕНЕТ: Када?
ЛАУРА: Малопре, причали сте о мени.
КЕНЕТ: Не буди параноична. Хилари се само мало
шалила.
ЛАУРА: Нема потребе да шапућете, сем ако нисте збијали шале на мој рачун.
КЕНЕТ: Није – не знаш ту особу – некад смо је познавали.
ЛАУРА: Ох, сјајно. Нисам знала да ћете расправљати о
старим временима.
КЕНЕТ: Умукни! Шта имамо за вечеру, Хилари? Сјајно мирише.
ХИЛАРИ: Једно нарочито јело, Кенете – изненађење
– ето то ћемо да имамо за вечеру – изненађење.
КЕНЕТ: Сад, знајући те, биће нешто изузетно укусно.
ХИЛАРИ: Надам се... обоје једете месо?
ЛАУРА: Да.
ХИЛАРИ: Одлично. Не бих могла да поднесем да сте
вегетаријанци, а није ми пало напамет да питам
Кенета. Претпостављала сам да ниси променио
свој укус за храну, само за жене.
ЛАУРА: Опет зури у мене, Кенете.
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КЕНЕТ: Немој бити смешна. Бар покушај да учиниш
неки напор – прошла је кроз много невоља, знаш.
ЛАУРА: А ја нисам.
КЕНЕТ: Немој сада, Лаура, молим те.
ЛАУРА: А што вечерас? Она зна да је нарочито. Зашто да
нас позове баш вечерас? А ти мораш да кажеш да.
ХИЛАРИ (Прекида.): Много волим да прослављам... било који разлог је довољан за мало славље – колико
је већ прошло?
КЕНЕТ: Три године.
ХИЛАРИ: Три године – забога. Три године и још сте
заједно – браво, обома! Колико смо ми трајали?
КЕНЕТ: Деветнаест.
ХИЛАРИ: Само толико? Па ипак, три године – мора да
сте јако задовољни.
ЛАУРА: Јебено узбуђени.
КЕНЕТ: Лаура! Извини, Хилари.
ХИЛАРИ: Немој да се извињаваш у њено име – једно
ставно допусти да буде оно што јесте. Здравица за
срећни пар на трећу годишњицу њиховог венчања...
Кенету и ... Лаури... Живели.
(Лаура гласно изговара своје мисли, али стално мотри на Кенета и Хилари.)
ЛАУРА: Тако добро то ради, наводи ме да се осећам
недобродошлом и непријатно, а ја наводно треба
да се осећам захвалном зато што сервира вечеру
нама у част. Види само како га гледа – као да га је
гладна, после свих тих година – облизује усне, балави. Види само како зури у мене – слатко се смеши,
али иза тих очију, ружне мисли. Погледај их само
како се заједно смеју... (Хилари и Кенет се гласно
смеју, а онда престану.) ...свако би помислио да су
још увек у браку, свако би помислио да је то њихова годишњица. Њихово славље – требало је да им
донесем неки поклон!
ХИЛАРИ: Цигарету?

ЛАУРА: Ја ћу једну.
КЕНЕТ: Ти не пушиш.
ЛАУРА: Па шта. Могу да припалим цигарету ако ми
се хоће.
ХИЛАРИ: Ох, боже, да ли се то она мало понаша као
нека беба?
ЛАУРА: Не, не понаша се, само јој се пуши.
ХИЛАРИ: Имам ја и цигаре или лулу ако би то рађе.
ЛАУРА: Не чуди ме, баш могу да те видим с лулом заглављеном у губици.
КЕНЕТ: Види, Лаура, не желимо никакве свађе.
ЛАУРА: Нико се не свађа, Кене, само не забадај нос.
КЕНЕТ: Могу ли некако да ти помогнем, Хилари?
ХИЛАРИ: Не, тренутно све иде по плану.
ЛАУРА: А шта си то хтео да урадиш, Кене?
КЕНЕТ: Шта!?
ЛАУРА: Како би ти то помогао?
КЕНЕТ: Не знам – о томе би одлучила Хилари.
ЛАУРА: Никад раније ниси био у кухињи, како би уопште
могао да јој помогнеш?
КЕНЕТ: Па, све док је држиш на дистанци требало би
да смо сви заштићени од салмонеле!
ЛАУРА: Кен не воли оно што скувам, Хилари – али увек
је хвалио твоје...
ХИЛАРИ: Лепо је знати, морају нас због нечега ценити.
ЛАУРА (Гласно размишља.): Да, и немојте мислити да ја
не знам коју игру игра – доведе га овамо, мами га
својом укусном храном да се врати – а мене приказује као будалу... Надам се да ће вечера изгорети
и да ће нас послужити пепелом, надам се да пече
суфле и да ће спласнути уз прдеж. Можда бих могла да се ушуњам и појачам рерну – или, још боље,
једноставно искључим, па кад помисли да је готово, штагод било, буде некувано и хладно. Још увек
смрзнуто у средини – мораће да поручи ‘за понети’.
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Како би он био разочаран – ружно изневерен. Покушала сам да га накљукам пре но што смо дошли
да не би ли изгубио апетит, али жртвовао је моју
храну због њене – е, па, та дебела свиња може и да
зажали ако не буде вечере. Осим тога, он само треба да проба њен суфле, оњуши њену супу, прогута
мус од лососа и сав ће пасти у занос – биће на седмом небу – Нећу то допустити, то нећу да толеришем – нећу му допустити ни да такне њену храну!!!

ХИЛАРИ: Да ли је неко за кикирики?
ЛАУРА: Хвала!
ХИЛАРИ: Можда би требало да пустим неку плочу
...има ли жеља? Као да не знам шта би ти волео да
пустим, Кенете!
ЛАУРА: Прерастао је Елвиса, ако си то мислила.
ХИЛАРИ: Ох, наравно није! Ниси, зар не?
КЕНЕТ: Елвис не може да се прерасте, Лаура – у њега
се ураста. (Обраћа се Хилари.) Она никада није била у стању да цени фине особине у Прислијевим
песмама, мада сам их пуштао у нади да ћу је убедити у његову генијалност – нико није тако глув
као онај ко неће да чује.
ХИЛАРИ: Не знаш шта пропушташ, Лаура – одласци на
журке увек су били Кенетово средње име, кад је играо, соба се тресла а грамофонске плоче поскакивале – кад би одвалио неку шалу, смејао се гласније
од свих, а кад би претерао у причању – сви бисмо
побегли у заклон, негов вечити херој, сам Краљ,
Елвис Арон Присли – никоме не би допусио да то
заборави, не Кенет, мој муж!
(Две жене растављају сто Кенету који одлази ка
предњем делу сцене кроз средину док ‘Креолски Краљ’
свира.)

ДРУГА сцена
(Ретроспекција – флешбек. Сноп светлости на Кенета на предњем селу сцене. Забавља присутне на
некој журци.)

КЕНЕТ: И ето мене, возим саб 120 на сат, кад ме тај пандур претекне – нема сирене, блескања, ништа, помислим баш дрзак тип, закони за њих су другачији
од закона за нас – схватате што хоћу да кажем? И
тако нагазим, зар нисам? Ја и тај пандур цепамо
150 по путу М6 – кад њему пукне гума пре него
што је успео да ме заустави! Можете ли да дођете до даха? Брате, додај једно пиво, хоћеш? Донео
сам ову боцу ракије – разнеће ти главу – апсолутно
дивна – ено је тамо на столу – иди, пробај је, Мики
– хајде – нећеш доћи до даха, кажем ти – невероватна – двајсосам фунтаћа боца – је л’ долази клопа – умирем од глади – биће и феферона, а? Смучи ми се кад видим сендвиче – неко вече одем да
вечерам – апсолутно дивно месташце – наручим
јагњећу буткицу – оволику – била је невероватна
– то је порција коју треба да добијеш – ови ресторани немају појма – мало овог, мало оног – ни инсекта не би нахранио – јеси ли пробао, Мики? Шта
кажеш? Шта мислиш? Погледајте му лице – сав је
светлоцрвен! Шта сам ти рекао? Одвали ти главу
с рамена! Ха! Ха! Међутим, супер ствар ако пијеш
полако – из увоза. Донели смо је из Шпаније – јесте л’ били? Дивна земља – кад једном изађете из
одмаралишта, предели се пружају миљама – обишли смо скоро пола земље – одседали смо по неким одличним малим вилама. Хилари није била
задовољна – хтела је да остане у Бенидорму. Били
смо у оном аутобусу, мора да је ишао 120, а њихови путеви нису као наши, не заборавите, хоћу да
кажем, било је џомбасто, џомбасто читавим путем
– Хилари се била насмрт преплашила – стално је
говорила да ће да поврати – бокте – зар то не би
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било дивно – смрад од повраћке дванаест сати у
аутобусу – Здраво, драга, управо сам им причао о
Шпанији – пробали су ракију – ха! Ха! Има ли нечег за јело? И нико не игра – појма немају, зар не?
Мораћу да организујем журку, Хил, да им покажем
како се то ради... па онда онај фантастичан роштиљ
неко вече – дивно време, недеља била. Оволики комади пилетине – невероватно...
(Док се овај говор одвија, Кенет пуши велику цигару
и пије и зноји се и постаје све нестабилнији на ногама. Рез на Хилари која стоји одмах поред Лауре. Оне
очигледно не знају једна другу и тако пуше и пију и
смеше се и потврдно климају главом.)
ХИЛАРИ: Јеси ли сама?
ЛАУРА: Јесам – познајем Дона и Сал неколико месеци,
али не знам никога од њихових пријатеља.
ХИЛАРИ: Немаш момка?
ЛАУРА: Није могао да дође, а ја нећу да станем због
неког момка.
ХИЛАРИ: Тако и треба – Уђи тамо и уживај. Играј. Узгред, ја сам Хилари.
ЛАУРА: Хилари – ти са мужем или...?
ХИЛАРИ: Бојим се да кажем да јесам – он је тамо негде – прави будалу од себе... Помагала сам Сал око
клопе, нема много, али оно што има стиже ускоро
– боље би ти било да станеш у ред, јер мој Кенет
ће све појести.
ЛАУРА: Да ли ти је потребна нека помоћ?
ХИЛАРИ: Није, не брини – хајде, иди, пробиј се.
ЛАУРА: Хвала – видимо се касније.
(Музика: Елвисова песма “Surrender”. Лаура се пробија идући низ степенице у простор где се одвија
‘забава’. Сама игра, погледом тражи Кенета. Он је
угледа с другог краја собе и покушава да стигне до
ње, али зауставе га људи нудећи цигарете, траже
упаљаче итд. Упетља се у линију ‘конга’ и најзад
се пробије кроз гомилу и шчепа Лауру око струка.

Она је изненађена и покушава да га одгурне. Он њену агресивност претвори у игру која кулминира док
га она удара главом идући преко собе. Улази Хилари
с храном na послужавникu. Обраћа се Лаури и прислања на Кенетове груди да стави послужавник на
замишљен сто.)
ХИЛАРИ: Значи, пронашла си га? Надала сам се да
нећеш. Господе, тако ми је непријатно – није он
увек такав. Хајде, Кенете, време је да се иде.
КЕНЕТ: Не, још не. Управо почињем да уживам.
ХИЛАРИ: Увек мораш да будеш последњи који оде –
плашиш се да не пропустиш нешто – доста ти је а
ја сам уморна – молим те – како ћеш ти кући, драга? Штета, она је сама.
ЛАУРА: Аутобусом – има ноћних линија.
ХИЛАРИ: Нећеш – не можеш да чекаш на аутобуској
станици у ово доба ноћи. Одвешћеш Лауру, зар не,
Кенете – прво ћеш мене да оставиш, а онда њу одвези кући.
КЕНЕТ: Да, да – наравно – нема проблема – то је успут
– овај, мало скретање – час посла – биће ми задовољство – кадгод – нема проблема – волео бих –
стварно – биће супер – баш супер.
ХИЛАРИ: Видиш, нема ништа против.
ЛАУРА: Нећу да се намећем.
КЕНЕТ: Намећеш? Намећеш?! Откуд би могла – право
је задовољство имати друштво у колима – колико
сам пута рекао Хилари – како је вожња усамљеничка ствар.
ЛАУРА: Ништа ми не смета ако идем аутобусом.
ХИЛАРИ: Нећемо ни да чујемо за то – не бринеш због
њега ваљда – не обраћај пажњу – само прича, и навикао је да вози пијан – ништа ти се неће десити.
КЕНЕТ: Не пада ми напамет да те пустим да идеш кроз
сиротињска насеља, дивна жена као што си ти – заслужујеш да путујеш кући у стилу.
ХИЛАРИ: Па ти имаш само воксол нова.

> 14

(Кенет гледа наоколо да види да ли је ико чуо да је
то његова жена рекла. Његово расположење се промени, постаје врло љут.)
КЕНЕТ: Бољи је од аутобуса, зар не? А о томе смо већ
разговарали да ли треба да иде кући колима или
аутобусом!
ХИЛАРИ: Позната ми је расправа, Кенете – ја сам је започела. Ја сам била та која ју је упитала да ли би
волела да је повеземо кући – хоћу да кажем, да је
то било препуштено теби, она би ишла кући пешке.
КЕНЕТ: Управо сам јој понудио да је одвезем, зар нисам? Управо си ме чула како то кажем, зар не!!?
ХИЛАРИ: Не могу ни да замислим зашто би она желела да буде у колима с једном таквом арогантном
свињом као што си ти, сигурна сам. – Ја бих рађе
села у тај проклети аутобус, него што бих се возила с тобом – ти ћеш је можда насмрт преплашити
којом брзином возиш – или, још горе, да се слупаш
и обоје пролетите кроз ветробран. Да сам на њеном
месту, рађе бих пешке – сигурније је!
КЕНЕТ: Ти ниси она и нико од тебе не тражи, зато умукни и престани да збуњујеш јадну девојку.
ХИЛАРИ: Ти сам себе збуњујеш својим играњем и причом о стилу – смешни човече. Хајде. Хоћу да идем
кући. Тара, Сал – сероња је опет забрљао! Да, задржите ракију. Видимо се!
КЕНЕТ: Шта ти?
ХИЛАРИ: Ох, умукни – ионако се никоме није допала.
Само да се проспе у судоперу. Придржи га, драга
– идемо.
(Обе жене га вуку у супротним правцима. Затамњење.
Светлост пада на Лауру и Кенета на месечини.)
ЛАУРА: Требало је да ме пустиш да идем аутобусом –
само је изазвало препирку.
КЕНЕТ: Немој бити луда – рекао сам ти, стално тако
расправљамо.
ЛАУРА: Кене, желела бих да јој кажеш.

КЕНЕТ: Рећи ћу јој, хоћу, само сачекај још мало.
ЛАУРА: На крају сам живаца. Стално ми је мука.
КЕНЕТ: Свако би помислио да вршимо злочин.
(Затамњење.)

ТРЕЋА сцена
(Наредно јутгро, пале се светла.)
ХИЛАРИ: ‘Јутро, Кенете.
КЕНЕТ: ‘Јутро Хил.
ХИЛАРИ: Хоћеш доручак?
КЕНЕТ: Сланину с јајима.
ХИЛАРИ: Остави ми мало пара.
КЕНЕТ: Наравно, душо, колико?
ХИЛАРИ: Само да спремим ручак.
КЕНЕТ: Шта ћемо имати за ручак?
ХИЛАРИ: Јагњећу буткицу.
КЕНЕТ: Знаш шта ми је слабост.
ХИЛАРИ: Пријатан дан на послу!
КЕНЕТ: Биће.
ХИЛАРИ: Видимо се у пет.
КЕНЕТ: Сад здраво.
(Врата се залупе. Поново се залупе.)
Драга, ту сам.
ХИЛАРИ: Јеси ли имао пријатан дан?
КЕНЕТ: Исцрпљен сам.
ХИЛАРИ: Ручак је скоро готов.
КЕНЕТ: Добро, умирем од глади.
ХИЛАРИ: Спремила сам твоје омиљено.
КЕНЕТ: Мирише фантастично.
ХИЛАРИ: Вечерас има филм.
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КЕНЕТ: Чини ти се да ишта вреди?
ХИЛАРИ: Могли бисмо да гледамо из кревета.
КЕНЕТ: Звучи супер.
ХИЛАРИ: Спреман да једеш?
КЕНЕТ: Знаш ти мене.
ХИЛАРИ: Дођи и узми.
(Пауза.)
‘Јутро, Кенете.
КЕНЕТ: ‘Јутро, Хил.
ХИЛАРИ: Хоћеш доручак?
КЕНЕТ: Само парче тоста.
ХИЛАРИ: Могу ли да добијем мало пара?
КЕНЕТ: Наравно, душо, колико?
ХИЛАРИ: За мало цигара.
КЕНЕТ: Има ли шта за ручак?
ХИЛАРИ: Шпагети с ћуфтама.
КЕНЕТ: Супер – не могу да дочекам.
ХИЛАРИ: Пријатан дан.
КЕНЕТ: И теби, душице.
ХИЛАРИ: Видимо се у пет.
КЕНЕТ: Збогом.
ХИЛАРИ: Две кашичице соли и мало белог лука, бибер,
парадајз и ћуфте – паста и хлеб.
КЕНЕТ: Драга – ту сам.
ХИЛАРИ: Изгледаш уморан.
КЕНЕТ: Изгледаш сјајно.
ХИЛАРИ: Изуј ципеле.
КЕНЕТ: Ммммм! Нешто лепо мирише.
ХИЛАРИ: То нису твоје ноге.
КЕНЕТ: Шта није у реду с мојим ногама?
ХИЛАРИ: Јеси ли трчао?
КЕНЕТ: Немој да си смешна – како то мислиш?

ХИЛАРИ: Не примај к срцу.
КЕНЕТ: Пусти то.
ХИЛАРИ: Шта да пустим?
КЕНЕТ: Твоје непрестано гунђање.
ХИЛАРИ: Само сам се шалила.
КЕНЕТ: Е, па, није било смешно.
ХИЛАРИ: Шпагети су готови.
КЕНЕТ: Нисам баш гладан.
ХИЛАРИ: ‘Јутро, Кенете.
КЕНЕТ: Ниси спремила доручак.
ХИЛАРИ: Јеси ли добро спавао?
КЕНЕТ: Једва се може рећи да је софа удобна.
ХИЛАРИ: То је била твоја идеја.
КЕНЕТ: Сам ћу га спремити.
ХИЛАРИ: Биће зачас готов.
КЕНЕТ: Знаш да ћу закаснити.
ХИЛАРИ: Молим те пусти мене.
КЕНЕТ: Склони ми се с пута.
ХИЛАРИ: Зачас ће бити готов.
КЕНЕТ: Неко од нас мора да ради и заради за живот.
ХИЛАРИ: Видимо се у пет.
(Врата се затварају с треском.)
Нисмо испланирали ручак – шта да скувам? Није
ми оставио паре – ух, јеби га.
(Доцније.)
ХИЛАРИ: Могао је да ми телефонира – зна како се користи – ако нема ситно, може да позове на мој терет – мора да су му се покварила кола – проклета
кола – дођавола – где је – надам се да није никакав удес – имао је, имао је удес и сваког тренутка
пандури ће доћи на врата и... опет му је нестало
бензина – волела бих да поправи тај мерач за гориво – никад не знаш где си ако је мерач неисправан
– можда би требало да позовем болницу за сваки
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случај – не могу да пошаљем потеру за одраслим
човеком – касни с посла само два сата – ипак је
могао да позове, што не би позвао – сем ако није
мртав или повређен, можда у близини нема телефонске говорнице – покварила се кола на путу “А”
– покушавају знацима да му помогну – ако му се
ишта десило, не знам шта да радим – јутрос нисам
рекла збогом пријатним гласом – чак га нисам ни
пољубила – а сад му можда више никада нећу видети лице – ох, боже – требало би да размишљам
о нечему, да читам неку књигу – гледам нешто на
телевизији – глупо се понашам, он је савршено у
реду – нешто и ништа – смејаћемо се због тога кроз
један сат – ако се до тада не врати зваћу болнице –
стварно не знам шта да им кажем и они би ме свакако звали да је он тамо – сем уколико нема личну карту уза се – можда чекају да неко позове – ма
шта ако је он тамо сав изломљен – мислим да то не
бих могла да поднесем – најбоље да само седим и
чекам – али не могу да поднесем да, за сваки случај – ја сам – глупо се понашам. Бројаћу кола док
пролазе поред прозора, ако се не врати до следеће
недеље, онда ћу телефонирати...
(Рез на Лауру и Кенета док воде љубав.)

ЛАУРА: Је л’ она зна да си овде?
КЕНЕТ: Ко?
ЛАУРА: Хилари, наравно.
КЕНЕТ: Не, не зна!!!
ЛАУРА: А где би требало да си?
КЕНЕТ: Нисам још ништа смислио.
ЛАУРА: Зашто је не позовеш телефоном и кажеш јој
истину?
КЕНЕТ: Не – њу не интересује где сам – она је сва умотана у себе, нема потребе.
ЛАУРА: Онда можеш да преноћиш?

КЕНЕТ: Ох, не – не – не могу да преноћим – волео бих
– али она је тако себична – ОНА ме не жели, али
мрзела би да ме ико други има.
ЛАУРА: Кене...
КЕНЕТ: Да...
ЛАУРА: Каква је била у кревету?
КЕНЕТ: Ох, зар мораш?
ЛАУРА: Реци ми.
КЕНЕТ: Обична – досадна – није она као ти. Њу само
интересује кување и чишћење.
ЛАУРА: Не могу да разумем такве жене. Мрзела бих
да будем везана за кућу – Волим да излазим, да се
забављам.
КЕНЕТ: Тако и треба – не знаш ти како је мени – живот
са њом. Као да живим с мојом мајком.
ЛАУРА: Онда немој да се враћаш. Остани са мном –
позови је телефоном, реци јој.
КЕНЕТ: Не, не могу – она мрзи телефоне, неће одговорити – има фобију – телефонску фобију – звоњава јој изазива главобољу – најбоље је да јој не телефонирам.
ЛАУРА: Па, колико можеш да останеш?
КЕНЕТ: Чим ово завршим – мораћу да идем.
ЛАУРА: Ох, Кене, зашто? Њу баш брига за тебе, а мени си потребан!
(Стану.)
ЛАУРА: Ох, ниси, јеси ли?
КЕНЕТ: Извини, нисам могао другачије.
ЛАУРА: Ох, није фер – бар си могао да покушаш па
да траје!
КЕНЕТ: Извини, Лаура – тај мој стрес – надокнадићу
ти, обећавам.
(Они су и даље у положају сношаја када их прекине
Хиларина вика.)
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ХИЛАРИ: ИСУСЕ ХРИСТЕ! ГДЕ СИ, ДОЂАВОЛА!!!?
РАЗБОЛЕЛА САМ СЕ ОД БРИГЕ!!! ЗАР НЕ МОЖЕШ НИ ДА УБОДЕШ ПРСТОМ У БРОЈЧАНИК
И ТЕЛЕФОНИРАШ? ПРОКЛЕТСТВО, МОЈИ НЕРВИ ТО НЕЋЕ ИЗДРЖАТИ – ГДЕ СИ, ДОВРАГА???
(Затамњење.)

ЧЕТВРТА сцена
(Сумња. Елвисова песма “Suspicion” почиње док светла бледе над Кенетом и Хилари који седе за столом,
Кенет држи шољу док Хилари сипа чај. Читају замишљене новине. Кен пољуби Хилари у чело на њено
изненађење. Силази низ степенице, скида сако до
струка и позира пред огледалом, имитира као да
ставља афтершејв, чешља свој прамен косе итд.,
гледа у свој дебели стомак у огледалу и покушава да
га увче, када Хилари примети његова леђа.)
ХИЛАРИ: Шта је то?
КЕНЕТ: Шта?
ХИЛАРИ: Та огреботина.
КЕНЕТ: Где?
ХИЛАРИ: Скроз низ твоја леђа.
(Он гледа своја леђа у огледалу и навуче сако.)
КЕНЕТ: Ништа.
ХИЛАРИ: Како мислиш, ништа?
КЕНЕТ: Само нека огреботина.
ХИЛАРИ: Како си то урадио?
КЕНЕТ: Не знам.
ХИЛАРИ: Не знаш?
КЕНЕТ: Не знам – мора да сам се огребао.
ХИЛАРИ: Како си могао да се огребеш од врха врата
све до задњице – то није могуће, ниси могао то да
урадиш.

КЕНЕТ: НЕМОЈ, ДОВРАГА, ДА МИ ПРИЧАШ ШТА МОГУ, А ШТА НЕ МОГУ – АКО КАЖЕМ ДА САМ ТО
УРАДИО, ОНДА САМ ТО УРАДИО! ЈЕСИ ЛИ ПОЛУДЕЛА, ЖЕНО? УПОТРЕБИО САМ СВОЈУ ДЕСНУ
РУКУ ЗА ГОРЊУ ПОЛОВИНУ И СВОЈУ ЛЕВУ ЗА
ДОЊУ ПОЛОВИНУ – СВРБЕЛО МЕ ЈЕ – ТО ЈЕ БИЛО СЛУЧАЈНО – НОКТИ СУ МИ БИЛИ ОШТРИ –
НЕМОЈ ДА МЕ ШПИЈУНИРАШ И ГОВОРИШ ШТА
САМ УРАДИО КАД О ТОМЕ НЕ ЗНАШ НИШТА, ЈЕ
Л’ ТАКО! ЈЕДНОСТАВНО ПРЕСТАНИ ДА МЕ СТАЛНО НАПАДАШ – УПОЗОРАВАМ ТЕ!!!
(Светла бледе док Кенет лукаво проверава своју
огреботину а Хилари лукаво проверава Кена. У току
замрачења чује се бука једења, драматичног сркања
и жвакања и подригивања, цоктања и Кенетов глас
који узвикује ‘мммм’ и ‘сјајно’ и ‘јако укусно’ и ‘гладан сам’ – умирем од глади – могао бих коња да поједем –ммммм!”. Светлост обасјава Кенета и Лауру.
Он лежи поврх ње на столу и грицка јој ухо.)
КЕНЕТ: Моје брескве са шлагом... млечнобела кожа,
медене свиленкасте длаке, усне боје трешње, ђуси
фрути...
(Хилари се појављује у једном нестварном тренутку,
прекида Кенове враголије. Он је збуњен, али не чини
никакав напор да се покрене.)
ХИЛАРИ: Је ли то зато што сам предебела, то је у питању?
КЕНЕТ: Не – није – искрено – само сам јако уморан,
знаш све прековремене послове које сам додавао
у последње време.
ХИЛАРИ: Хтела сам да те питам о томе.
КЕНЕТ: Шта?
ХИЛАРИ: Па ако толико радиш прековремено, требало
би да добијаш више пара.
КЕНЕТ: Ех – да, наравно да добијам.
ХИЛАРИ: Онда ћеш почети да остављаш више. Хоћу да
кажем, на шта их трошиш?
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КЕНЕТ: Ја сам – стављао сам их у банку – штедео сам
да те одведем на одмор можда – тако нешто.
ХИЛАРИ: Ох, тако, то је лепо. Волела бих да идем на
одмор, а добро би дошао и остатак. Знам да си превише радио – утиче на нерве.
КЕНЕТ: Утиче – нервозан сам због тога – прековремени
– у праву си – па – не брини – средићу ја то.
(Музика – Росинијев “Севиљски берберин”. Увертира. Читава радња је пантомима. Кенетова пажња
враћа се Лаури. Он гледа на сат и даје знак да мора
да иде. Лаура делује збуњено. Кенет шмугне, пошаље
јој пољубац. Она дозива за њим љутито. Кенет ускочи у сноп светлости у центру, на предњем делу
сцене као да је ускочио у метро или аутобус. Његова десна рука држи замишљени држач изнад главе и
он се клати у месту услед насилног кретања возила. Кола драматично прикоче и он се савије унапред
док се возило зауставља. Врло брзо трчи уз Хиларине степенице и поздравља њену сумњу с великим осмехом, седне за сто, док му она сервира замишљени
ручак. Он подигне поклопац са шерпи с претераним
признањем, њушка мирис и прави италијанске покрете који значе “савршено”. Додаје со и бибер, зачинске траве, зачине, сир пармезан, млевени бибер,
сосове, масноћу од печења и једну трешњу на врх
пре него што почне да мота шпагете око виљушке
и ставља у уста. Усисава шпагете и производи звукове и покрете који означавају “изврсно”. Наједном
указује да је храна сувише врела и да му је потребна
вода. Стрчи низ степенице до места у центру ради
краћег путовања возом, држи држач другом руком
што указује да иде у другом правцу и брзо устрчава уз Лаурине степенице. Кад стигне до врха, нагло
успори. Поздравла Лауру, имитира како скида кошуљу и врти је изнад главе. Баца је у ваздух и гледа
на сат, изненадна паника, зграби кошуљу док силази и навлачи је. Лаура не може да верује да ће опет
да умакне док, извињавајући се, одлази низ степенице и окреће се у месту а ла Чарли Чаплин, пење се

уз степенице ка Хилари без даха и срчући чашу воде
сруши се на столицу. Почне да једе храну врло брзо и,
док се музика појачава, он је посрче с тањира, гуцне
мало воде, онда покаже Хилари како мора у клозет.
Врло брзо стрчи низ степенице и право горе до Лауриног стана, поново експлодира у успорене покрете – слоу моушн – откопчава шлиц и пушта да му
панталоне спадну до зглобова, погледа на сат и узвикне “Ох, не!”, док навлачи панталоне и придржава
их око струка брзо скочи низ степенице и устрчи
код Хилари, пружајући руке као да гестом показује
“Здраво, вратио сам се!”, панталоне му спадну на
под. Хилари сва шокирана гледа. Отворених уста,
он погледа доле, подигне их, истрчи из куће, враћа
се до Лаурине куће и у слоу моушн финалу, сав оча
јан, исцрпљен и збуњен, скида сву одећу. Разбацује је
у стилу неког латинског љубавника. Пење се на сто
и, уз последњи крешендо музике – сруши се иза Лауре која стоји у неверици.)
ЛАУРА: Где си био?
КЕНЕТ: Када?
ЛАУРА: Синоћ. Обећао си да ћеш доћи – целе ноћи
сам чекала!
КЕНЕТ: Ох – извини. Сав сам се био упетљао – све је
јако збуњујуће. Нисам спавао.
ЛАУРА: А шта је са мном? Сама у кревету – хоћу да кажем – шта ти мислиш? Да си једини мушкарац на
свету? Немам ништа боље него да чекам да се ти
појавиш. Имам пријатеље, познато ти је – забаве на
које могу да идем, позиве које стално одбијам због
тебе – ако се са мном договориш, онда се, доврага,
појави, важи? Дотерала сам фризуру, чак све по
спремала – мора да сам луда. Сад, хоћеш ли свратити касније или шта?
(Хилари чека Кенета да уђе. Насрне на њега док је
обавијен снопом светлости.)
ХИЛАРИ: Где си био?
КЕНЕТ: Отишао на пиће.
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ХИЛАРИ: Сам?
КЕНЕТ: Да, што да не?
ХИЛАРИ: Где си отишао?
КЕНЕТ: До’Потковица’.
ХИЛАРИ: И шта си пио?
КЕНЕТ: Црно пиво – или беше џин – црно пиво, било
је црно пиво.
ХИЛАРИ: С киме си причао?
КЕНЕТ: Ни са ким.
(Она сиђе низ степенице и стане иза њега у сноп
светлости, испитује.)
ХИЛАРИ: Какав је то мирис?
КЕНЕТ: Мирис? Какав мирис?
ХИЛАРИ: Нешто као нешто после бријања.
КЕНЕТ: Па и јесте после бријања
ХИЛАРИ: А зашто си то употребио?
КЕНЕТ: А што да не?
ХИЛАРИ: Обично не користиш – сем ако не излазиш.
КЕНЕТ: Па изашао сам.
ХИЛАРИ: У ‘Потковице’ – сам? Тешко да је то нека посебна прилика.
КЕНЕТ: Непланирано. Имао сам жељу да мало миришем.
ХИЛАРИ: Да ниси нервозан?
КЕНЕТ: Што – што бих био нервозан?
ХИЛАРИ: Колико си остао?
КЕНЕТ: Око пола сата.
ХИЛАРИ: А куда си после ишао?
КЕНЕТ: Никуд.
ХИЛАРИ: Никуд?
КЕНЕТ: Никуд.
ХИЛАРИ: Јеси ли сигуран?
КЕНЕТ: Наравно. А што питаш?

ХИЛАРИ: Само онако разговарам – хоћеш ли опет излазити вечерас?
КЕНЕт: Не бих рекао.
ХИЛАРИ: Добро је.
КЕНЕТ: Сем ако...
ХИЛАРИ: Да?
КЕНЕТ: Можда ћу морати да видим Боба.
ХИЛАРИ: Боб? Боб? Ко је тај Боб?
КЕНЕТ: А? Мој другар... треба му помоћ око кола.
ХИЛАРИ: Не разумеш се ти много око кола.
КЕНЕТ: Могу нешто да му придржим – да му правим
друштво.
ХИЛАРИ: Значи обући ћеш нешто старо да му помажеш око кола.
КЕНЕТ: Нема потребе – имаће он резервни радни комбинезон.
ХИЛАРИ: Е, нећеш! Нећу ја да те перем и пеглам без
потребе – можеш да обучеш стари џемпер и џинс
звонцаре.
КЕНЕТ: Не могу то да носим.
ХИЛАРИ: Бобу неће сметати.
КЕНЕТ: Мени смета.
ХИЛАРИ: Нема потребе да импресионираш Боба – и
он ће носити исто.
КЕНЕТ: Могу да носим шта ми се свиђа.
ХИЛАРИ: А шта би волео да обучеш?
КЕНЕТ: Спортску кошуљу и панталоне – можда ћемо
отићи на пиће кад завршимо.
ХИЛАРИ: Рад на колима?
КЕНЕТ: Баш тако.
ХИЛАРИ: А где?
КЕНЕТ: Опет у ‘Потковице’.
ХИЛАРИ: Добро – видимо се тамо.
КЕНЕТ: Што? Ти не волиш да пијеш са мном и Бобом.
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ХИЛАРИ: Волела бих ако ме позовеш.
КЕНЕТ: Не зовем те зато што не волиш.
ХИЛАРИ: Вечерас бих волела.
КЕНЕТ: Можда нећемо ићи.
ХИЛАРИ: Онда ти неће бити потребна чиста одећа.
КЕНЕТ: Али могли бисмо да одемо.
ХИЛАРИ: Онда се видимо тамо.
КЕНЕТ: Ми смо спонтани – Боб и ја – ако идемо – идемо, ако не идемо – не идемо. Не можемо да бринемо о томе шта ћеш ти да радиш, Хилари.
ХИЛАРИ: Колико ће дуго?
КЕНЕТ: Шта то?
ХИЛАРИ: Рад на колима.
КЕНЕТТ: Не знам, могло би да потраје.
ХИЛАРИ: Па шта им онда фали?
КНЕТ: Амортизер.
ХИЛАРИ: Амортизер?
КЕНЕТ: Јесте, то сам рекао – а сада ме пусти да идем.
ХИЛАРИ: Значи дефинитивно идеш?
КЕНЕТ: Да.
ХИЛАРИ: Јеси ли ти то договорио?
КЕНЕТ: Јесам!
ХИЛАРИ: Рекао си да ћеш можда ићи касније – а не да
си дефинитивно договорио.
КЕНЕТ: Па, дефинитивно – можда – он ме очекује.
ХИЛАРИ: А шта би било ако бих ја рекла да не желим
да се вечерас сретнеш с Бобом?
КЕНЕТ: Онда се не бих срео са њим.
ХИЛАРИ: Ја не желим да се видиш са Бобом.
КЕНЕТ: А зашто? Шта је теби? То је договорено и видећу се са њим – зашто не би могао да се видим с
Бобом – шта ти имаш против? Он ми је добар другар – зашто правиш проблеме – срешћу се с Бобом,
Хилари, волела то или не – он ми је пријатељ, бо-

же, зар не можеш да схватиш да ми је с времена
на време потребно мушко друштво – зар мораш да
будеш толико себична?
ХИЛАРИ: Нисам знала да ти је он толико важан...
КЕНЕТ: Зашто мораш од свега да правиш велику ствар?
ХИЛАРИ: Нисам ја та која прави велику ствар – нисам
ја та која се врпољи.
КЕНЕТ: Врпољи? Врпољи? А што бих се ја врпољио?
ХИЛАРИ: Како бих ја то могла да знам?
(Хилари одјури до своје столице.)
КЕНЕТ: Теби се олабавио неки шраф, стварно – губиш
разум! Само ме остави на миру – скини ми се с
грбаче – иди и потражи професионалну помоћ и
немој са мном да причаш док се не будеш добро
осећала! То је као да живим с лудом – треба да поведеш рачуна. Прогласићу те лудом!
(Сноп светлости на Кенета.)
Она зна!!! Знам да зна – пребрзо сам одговорио –
“амортизер”, одмах сам рекао – требало је да оклевам – можда да сам рекао нешто уверљивије – као,
рецимо, каиш вентилатора – не знам – откуд би она
могла – били смо тако дискретни – готово је с мојим
животом – то је то – готов сам! Како сам могао да
будем толико глуп? Требало је одмах да јој кажем
– ти нешто наговештаваш, Хилари – хајде, само реци – уверавам те да немам шта да кријем – требало је да се томе смејем – да кажем да има уврнут
симисао за хумор – али откуд сам могао – она ме
никад ни за шта није оптужила – било је индиректно – лукаво, али то не личи на њу – можда не зна
– можда постајем параноичан – наравно да не зна
– откуд би могла? Ох, олакшање! Била је то само
моја савест која ме је навела да помислим – ха ха
ха ха – али шта ако зна? Једноставно ћемо морати
да будемо пажљивији – за сваки случај – да предузмемо ванредне мере предострожности – имао
сам гадан ожиљак, али ништа што би она могла да
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докаже – зато се опусти – смири се, убудуће буди
уверљивији – пријатнији према њој, купи цвеће
– жене и цвеће – одговор свим њиховим страховима – тако нешто јој је потребно – дати јој више
комплимената – не из срца, Лаура, само из главе
– било би најбоље ако бих јој рекао кад ја сматрам
да треба – да јој не допустим да сазна – не могу да
поднесем помисао на сву ту дречаву хистерију –
сво плакање и бацање тањира, све те оптужујуће
погледе уз оптужујуће говоре – морамо да будемо
веома, веома тајновити – оно што не зна, неће је
повредити. Добро, добро, сада се боље осећам. Ствари кроз које пролазим због тебе, надам се да то
цениш.
(Светлост обасјава Лауру.)

ЛАУРА: Не волим да лажем – у томе нисам добра.
КЕНЕТ: Не, не, не. Није то баш лагање – више је суздржавање од истине. То је наш посао, то нема никакве
везе са њом – нити било с ким другим уосталом –
само то сматрај завршеним. Није то заувек – само
док не буде прави тренутак да јој се каже.
ЛАУРА: Ех, а ја мислим да би требало да јој сада кажеш. Није фер према њој, зар не?
КЕНЕТ (Кроз зубе који шкргућу.): НЕ МОГУ да јој кажем.
ЛАУРА: Е, онда ћу ја да јој кажем.
КЕНЕТ: Не слажем се с тиме, Лаура – није она као ти,
она је другачија – неуротична.
ЛАУРА: Па, напиј је. Пустиће све то из себе ако се добро напије. Није добро за твоје живце да поти
скујеш ствари.
КЕНЕТ: Сазнање да имам везу с тобом неће бити много
добро за њене нерве.
ЛАУРА: Ох. Значи, ја сам веза? Мислила сам да сам
мало важнија од тога.
КЕНЕТ: Јеси, јеси – истина је... она би ме убила.
ЛАУРА: Не, не би, она те воли.

КЕНЕТ: Да ли ми уопште морамо да разговарамо о њој
– зар не можемо једноставно да будемо заједно и
заборавимо да она постоји?
ЛАУРА: Не могу да видим како ћеш је ти икада оставити ако она не постоји.
КЕНЕТ: Кад буде прави тренутак рећи ћу јој, али можда
би било боље да се раскид направи због нечег другог.
ЛАУРА: Због чега?
КЕНЕТ: Не знам... проблем с парама – размимоилажења – нешто због чега она не би била тако љута и
узнемирена. То можеш да разумеш, зар не?
ЛАУРА: Не, ако ћеш је оставити, могла би баш и да
зна због чега. Уосталом, надала сам се да нас две
можемо да будемо пријатељице, сада је свршено с
тим. Немам ни једну пријатељицу с којом бих могла добро да се избрбљам.
КЕНЕТ: Али, Лаура – она не би... она неће. Мислим да
тражиш мало превише од ње.
ЛАУРА: Ти стварно потцењујеш жене, Кене. Ми смо
снажне гњаваторке, знаш – преболеће она, ништа
ти не брини и можда ћу јој бити потребна да прође
кроз све то.
КЕНЕТ: Како ово да објасним? Не, не и не – само зачепи та твоја проклета уста и немој више о томе.
Ако сазнам да си неком живом створу рекла о нама, бићеш у великој невољи.
(Рез на Хилари, код куће, размишља.)
ХИЛАРИ: Можда сам ја та – можда сам ја скренула. Не
желим да се осећам овако – да не верујем и да сам
сумњичава. То је грозно осећање. Али кад ти се та
идеја једном увуче у главу, мораш да знаш. Сигурна
сам да нисам у праву – надам се да нисам у праву
– наравно да нисам у праву, али само да бих била
сигурна, ја ћу поставити длаку косе на његов капут
– питаћу га како је доспела ту – посматраћу његову
реакцију – ако је кул и незаинтересован, онда не-
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ма шта да бринем, али ако почне лудо да се брани,
онда мислим да ћу имати проблем.
(Она му се пришуња и ставља длаку.)
Шта је ово? Ово није твоја – свакако да није моја
– одакле је ово доспело, Кенете?
КЕНЕТ: Како, ког ђавола, могу да знам, глупа краво!
Шта мислиш ко сам ја, читач туђих мисли?! Могла
је да доспе било како – шта покушаваш да кажеш!!!
Можда је од неког пса или нечега – Исусе! Ти си
злобна кучка са свим тим својим оптужбама, само ми се склони, нестани – пусти ме на миру, зар
не видиш да ти није добро, то ме тера у лудило!!!!
ХИЛАРИ: Да ли ти то имаш неку љубавну аферу?
КЕНЕТ: Шта?
ХИЛАРИ: Хоћу поштен одговор. Надам се да је одговор не, али ако је потврдан, не значи и крај нашег
брака, међутим, ако одговориш не, а одговор је да,
и ја откријем да си ме лагао, ја ћу те убити. Имаш
ли неку љубавну аферу?
(Пауза.)
КЕНЕТ: НЕ! Наравно да не! Како би уопште могла да
помислиш – стварно ме изненађујеш! Јако сам ра
зочаран! Не, не, дефинитивно не! Не!
(Док кенет лаже, светла која их обасјавају бледе, остављајући његово коначно “не” да буде изговорено у
мраку. Музика: Елвисова песма “Looking for trouble”
свира током затамњења.)

ПЕТА сцена
(Лаура се појављује у Хиларином стану како би је
суочила с истином.)
ХИЛАРИ: Здраво... познајем те, зар не, ти си... немој
да кажеш.
ЛАУРА: Лаура.
ХИЛАРИ: Лаура, наравно... шта могу да учиним за тебе. Како си сазнала где станујем?
ЛАУРА: Дошла сам да попричамо.
ХИЛАРИ: Ох, претпостављам да ти је Сал рекла да је ово
отворена кућа. Невоље с момком, је л’ то?
ЛАУРА: Да, јесте, у ствари. Стварно не знам како да ти
кажем. – знам да ћеш ме убити – не кривим те –
он неће да ти каже – молила сам га и молила и ја
овако не могу даље...
ХИЛАРИ: Реци шта – ко?
ЛАУРА: Ти можда већ знаш – срели смо се на једној
забави код Сал – он је био тамо – ти ниси могла
да дођеш...
ХИЛАРИ: На коју забаву ја нисам успела да дођем? О
чему говориш? Ја идем на све забаве код Сал – она
не прави забаву ако ја не долазим. Да ли те је она
послала због нечега?
ЛАУРА: Дошла сам да објасним.
ХИЛАРИ: Шта да објасниш?
ЛАУРА: Због чега се твој муж тако удаљио... Где је био,
шта је радио...
ХИЛАРИ: Шта ти?
ЛАУРА: Био је са мном.
ХИЛАРИ: Је ‘л то нека шала, љубав – нешто ми гори
под грилом...
ЛАУРА: Само сам мислила да би требало да знаш.
ХИЛАРИ: Не знам о чему говориш.
ЛАУРА: Извини.
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ХИЛАРИ: Да, па, извини – жао ми је, не знам о чему
причаш. Штагод да је разлог због кога си дошла,
боље реци, а онда на пишање, имам посла.
ЛАУРА: Кенет и ја смо љубавници, већ дуго, он није
хтео да ти каже, па сам ја.
(Пауза.)
ХИЛАРИ: Како, молим?
ЛАУРА: Морала сам да ти кажем
ХИЛАРИ: Ово није много смешно.
ЛАУРА: Знам да није смешно. Извини. Морала сам да
ти кажем.
ХИЛАРИ: Нешто си погрешила – нешто си побркала,
лажеш – испричаћу мужу о теби кад се врати – он
то неће лако поднети, кажем ти... Ако имаш нешто
против њега или тако нешто, ово није начин да се
то реши... Знам да си усамљена – сама – али само
зато што немаш момка, не можеш да идеш наоколо и измишљаш приче, фантазираш нешто о мужевима других жена... била је та забава, зар не –
гледала си ме, љубоморна – зато што сам имала
мужа, а ти ниси.
ЛАУРА: Стварно сам мислила да знаш... Хоћу да кажем
да мора да си знала нешто. Претпостављам да само
ниси хтела то да признаш. Мислим да би најбоље
било да то учиниш. Готов је, твој брак. Већ месецима Кенет планира да те остави.
ХИЛАРИ: Е, сад ми је доста... Дођеш ми у кућу, кажеш
да је мој брак завршен, шта, доврага, мислиш ко
си? Ти не знаш мој брак, немаш појма о чему говориш – људе као што си ти треба ставити под кључ!
ЛАУРА: Није све била моја грешка – ништа нисам тражила – једноставно се догодило. Мора бити да је ту
нешто недостајало.
ХИЛАРИ: Је л’ тако? Чуј, ако ти покушаваш да ми кажеш да мој муж и ја имамо срање од сексуалног
живота, онда много грешиш – ако покушаваш да
кажеш да ти је мој муж рекао да то више не ради-

мо, онда си лажљивица – чак и да је мој муж знао
ко си, он би ти рекао колико ме воли – и да се носиш – све што му је потребно он добије код куће,
за то нема да бринеш!
ЛАУРА: Јеноставно му се више не свиђаш.
ХИЛАРИ: У браку смо скоро двадесет година – после
двадесет година нико се никоме више не свиђа,
љубав – шта ког врага значи свиђати се? Водимо
љубав зато што волимо једно друго. Ти мислиш
да му понудиш мало, онако, са стране, да ласкаш
његовом егу? Покушај, види где ће те то довести,
хоћу да кажем да то може свако да уради – то те
не чини посебном.
ЛАУРА: Довољно сам посебна кад он хоће да те остави због мене.
ХИЛАРИ: Да ме остави? Мора да се шалиш – потпуно
си замислила читаву ову ствар. Кенет не би био с
тобом па да си последња жена на свету. Знам ја његов укус. Знам га, удата сам за њега – он воли ову
кућу – али, наравно, ти то не можеш да знаш, пошто видим да ни ти њега не познајеш...
ЛАУРА: Преболећеш ти то, знам да хоћеш.
ХИЛАРИ: Напоље!
ЛАУРА: Извини.
(Затамњење. Музика:”Looking for Trouble”. Рез на
Кенета који долази кући с посла. Светлост се појачава док музика бледи.)
КЕНЕТ: Здраво, Хилари, ту сам – шта се кува?
ХИЛАРИ: Било је добро на послу?
КЕНЕТ: Да! А шта је с тобом?
ХИЛАРИ: Имала сам сјајан дан.
КЕНЕТ: Откуд то?
ХИЛАРИ: Нема никаквог разлога. Једноставно сам имала сјајан дан.
КЕНЕТ: Шта имамо за вечеру? Умирем од глади.
ХИЛАРИ: Ништа... спремићу салату.
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КЕНЕТ (Тражи.): Где је мој албум?
ХИЛАРИ: Какав албум?
КЕНЕТ: Мој албум “Aloha Hawaii “.
ХИЛАРИ: Не знам.
КЕНЕТ: Не знаш? Дај, провела си читав дан спремајући,
мора да си га негде ставила.
ХИЛАРИ: Нисам га ни дирнула, Кенете.
КЕНЕТ: Дођавола!
ХИЛАРИ: Да ли ти се данас догодило нешто интересантно?
КЕНЕТ: Како то мислиш “интересантно”? Какво је то
питање? Шта хоћеш с тим твојим “интересантно”?
ХИЛАРИ: Ништа. Хоћу да чујем шта петљаш.
КЕНЕТ: Шта значи то “петљаш”? Зашто бих ја желео било шта да “петљам”? То је рад, посао – шта је теби?
ХИЛАРИ: Није ми ништа.
КЕНЕТ: Стално постављаш уврнута питања – што ми се
једноставно не скинеш с грбаче.
(Пауза.)
ХИЛАРИ: Твој албум је у канти за ђубре.
КЕНЕТ: Шта?
ХИЛАРИ: Згазила сам га. Пукао – бацила сам га у канту.
КЕНЕТ: Забога, жено, то је моја најбоља плоча.
ХИЛАРИ: Требало је да је склониш.
КЕНЕТ: Шта је теби, зар не можеш да пазиш где стављаш
та твоја велика стопала?
ХИЛАРИ: Могу.
КЕНЕТ: Поврх свега, сад си још склона штетама.
ХИЛАРИ: Није била штета.
КЕНЕТ: Урадила си то намерно.
ХИЛАРИ: Јесам.
КЕНЕТ: Како мислиш?
ХИЛАРИ: Намерно сам згазила ту твоју глупу плочу.
КЕНЕТ: Поломила си ми плочу, намерно?
ХИЛАРИ: УПРАВО САМ ТО И РЕКЛА, ЗАР НИСАМ?

КЕНЕТ: Ти мора да се шалиш, људи не иду наоколо и
ломе моје ствари без разлога.
ХИЛАРИ: Нисам ја људи, ја сам твоја жена, а имала сам
и добар разлог.
КЕНЕТ: Зашто?
ХИЛАРИ: Не свиђа ми се.
КЕНЕТ: Шта?
ХИЛАРИ: Та плоча, иде ми на живце.
КЕНЕТ: Не иде се наоколо и ломи туђе ствари само зато што ти иду на живце.
ХИЛАРИ: Ја то радим.
КЕНЕТ: Добро. Дај ми паре.
ХИЛАРИ: Не дам.
КЕНЕТ: Дај ми паре да купим нову.
ХИЛАРИ: Не дам – губи се.
КЕНЕТ: ТИ СИ потпуно полудела – не могу да верујем.
ХИЛАРИ: Зашто си дошао кући тако касно?
КЕНЕТ: Због саобраћаја, шта мислиш? Поломиш ми
плочу, ниси скувала вечеру, испитујеш ме шта радим сваког тренутка током дана – бог свети зна
зашто сам се оженио с тобом.
(Пауза.)
ХИЛАРИ: Данас сам видела Лауру.
(Пауза. У позадини се чује Росинијева увертира,
указује на Кенетову емотивну панику.)
КЕНЕТ: Кога?
ХИЛАРИ: Лауру – не познајеш је. Једном сам је срела
на некој забави.
КЕНЕТ: О, да? Шта, као неку стару пријатељицу?
ХИЛАРИ: Не баш. Више као познаницу.
КЕНЕТ: Да? ... И?
ХИЛАРИ: Ништа.
КЕНЕТ: Ништа?
ХИЛАРИ: Ништа.
КЕНЕТ: Па лепо.
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ХИЛАРИ: Колико то дуго траје?
КЕНЕТ: Шта?
ХИЛАРИ: Колико?
КЕНЕТ: Не знам о чему причаш.
ХИЛАРИ: Можда траје и годинама.
КЕНЕТ: ШТА?
ХИЛАРИ: Могао си да спаваш са мном, једеш са мном,
да се годинама и годинама претвараш да си ми
веран – могао би бар да ми кажеш када је почело.
КЕНЕТ: Молим те, Хилари – не знам шта хоћеш.
(Хилари почне да га гура из свог дела куће. Он иде
унатраг, саплиће се низ степенице, одбија да буде
избачен.)
ХИЛАРИ: Да ли је било и других? Хајде, да чујемо, у
колико си њих склизнуо?
КЕНЕТ: Ех...
ХИЛАРИ: Зашто, Кенете? Да ли те одбија моје тело?
Моја личност? Начин на који говорим... шта?
КЕНЕТ: Ти си – ти си... хистерична. Не знаш шта говориш.
ХИЛАРИ: Хистерична? Нисам хистерична... хоћу да те
избацим. Из ове куће вечерас – хоћу да изађеш –
можеш да спакујеш неку торбу и то је све – ништа
не узимаш – чујеш ли – ништа – све у овој кући је
моје. То је моје – једино што имам и задржаћу – ти
имаш њу – одлази...
(У току следећег дијалога – до затамњења – Росинијева увертира постаје све гласнија док не угуши
њихове гласове тако да видимо само хистерију док
она виче на њега да оде.)
КЕНЕТ: Где да идем?
ХИЛАРИ: Хајде, Кенете – брзо.
КЕНЕТ: Али не знам шта је теби? Јеси ли пијана?
ХИЛАРИ: Ти си један јако тужан човек – врло тужан.

КЕНЕТ: Не можеш тек тако да ме избациш на улицу
– шта сам ја то наводно урадио? Чак ми ниси ни
рекла шта сам урадио.
ХИЛАРИ: Иди!
КЕНЕТ: Ако се ради о Лаури – знам неку Лауру, али
међу нама се ништа није десило – зашто једноставно не поразговараш са мном? Једва да је познајем
– нема начина да бих ја могао да –
ХИЛАРИ: Само – изађи – из – моје – куће.
КЕНЕТ: Сутра ћеш се другачије осећати – навратићу.
ХИЛАРИ: Како си могао – како си могао!?
(Затамњење делић секунде. Музика престане. Кенет
с Лауром.)
КЕНЕТ: КАКО СЕ УСУЂУЈЕШ!? КАКО СЕ УСУЂУЈЕШ!?
НИСИ ИМАЛА ПРАВО! Зашто једноставно ниси
држала језик за зубима као што сам ти рекао – онда нико не би био повређен.
ЛАУРА: А шта је са мном?
КЕНЕТ: Ја! Ја! Ја! Само мислиш о себи! Зар не видиш
шта си урадила? Она се од овога никад неће опоравити, никад! Заувек ћу је носити на савести.
ЛАУРА: Преболеће.
КЕНЕТ: Знаш је добро, је ли? Живео сам с њом пола свог
живота – били смо у врло срећном браку. Ништа
није било лоше у том браку – зашто си морала све
да поквариш?
ЛАУРА: Ти си ми рекао да хоћеш да је оставиш – ти си
ми рекао да хоћеш опет да се ожениш – ти си ми
рекао да је тај брак био готов давно пре но што сам
те срела, а сад ми кажеш да сам све покварила!
КЕНЕТ: Хтео сам да јој кажем кад буде прави тренутак!
ЛАУРА: Тренутак никада не би био прави! Лагао си мене, лагао си њу – тако ти и треба!
КЕНЕТ: Не могу да верујем – управо сам избачен из
рођене куће, а сада морам и ово да слушам!
ЛАУРА: Иди и реци јој да хоћеш да ти се врати.
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КЕНЕТ: Нећу да ми се врати!
ЛАУРА: Па, она зна и то је то. Боље је за свакога да буде
на чистом. Нисам ништа од овога тражила – ти си
био главни. Мирила сам се с тиме дуже него што
би већина других – седела сама, чекала да ме по
зовеш телефоном, знала да си са њом, па онда немој мене да кривиш што није испало онако како
си планирао. Хоћу да кажем, ако си ти хтео нешто
мало са стране, требало је да кажеш – размислила бих о томе... уосталом, мислим да ово треба да
окончамо пре него што још неко не буде повређен.
КЕНЕТ: ШТА! ШТА!!?
(Он стави шраке преко ушију.)
Не могу да верујем шта чујем – не!!! Шта кажеш?
Остављаш ме? Управо сам оставио своју жену због
тебе, а сада ме ти остављаш?
ЛАУРА: Ако је то био тако добар брак, не желим да ти
стојим на путу – очигледно је да су твоја обећања
била празна.
КЕНЕТ: Не! Не! Нису – добро је – Све ће бити одлично! Узнемирен сам, ништа више. Деветнаест година, дуго време...
(Пауза.)
ЛАУРА: И како је она то примила?
КЕНЕТ: Била је јако узнемирена.
ЛАУРА: Мене ће окривити.
КЕНЕТ: Па, опоравиће се она – видећеш.
(Светлост на Хилари. Она за столом сецка поврће.
Њено расположење се променило. Њен говор прелази
у бес.)
ХИЛАРИ: Нисам довољно добра? Нисам довољно врућа?
Нисам довољно млада? КАКО СЕ УСУЂУЈЕ ДА МЕ
ОДБАЦИ – ПОСЛЕ СВЕГ КУВАЊА – Расцопаћу му
главу – Разбићу је и покидати и искидати и располутити – Здробићу га и исецкати и развалити и исећи на комадиће. – Распорићу му кожу – самлећу

месо – сецираћу и рашчеречићу, искидаћу му удове – а онда ћу га истранширати – фино ћу га распарчати на танко – копиле – копиле –КОПИЛЕ!!!
(Кенет стоји на вратима. Покушава да умакне.)

КЕНЕТ: Само сам дошао по остатак ствари, али ако
имаш посла ја ћу...
ХИЛАРИ: Боље уђи.
КЕНЕТ: Хвала – час посла ћу.
(Прави покрете као да сакупља ствари.)
ХИЛАРИ: Како изгледа... њен стан?
КЕНЕТ: Одсео сам код пријатеља.
ХИЛАРИ: ЛАЖОВЧИНО! Шта то она теби ради? Мора
да има нешто, боже, да све ово одбациш.
КЕНЕТ: Чини ми као да сам жив.
ХИЛАРИ: Како то мислиш, жив?
КЕНЕТ: Мужеван – узбуђен – жив.
ХИЛАРИ: Хоћеш да кажеш да успева да ти се кита осећа
да је жива.
КЕНЕТ: Хилари, немој, молим те, да си груба, не приличи ти.
ХИЛАРИ: А шта мени приличи, ова кецеља, јеби га!
КЕНЕТ: Ох, боже!
ХИЛАРИ: То је оно, хипокрито – окрени се религији
кад си мало у невољи.
КЕНЕТ: Да ли би више волела да нисам ништа рекао –
да сам те лагао у вези са њом?
ХИЛАРИ: Јесте, дођавола! Лагао! То те не би убило – да
ми кажеш да ти она није ништа – да ми кажеш да
измишљам! Реци да волиш само мене и ни једну
другу. ЛАЖИ! ЛАЖИ! ЛАЖИ!
КЕНЕТ: Не могу.
ХИЛАРИ: Лагао си ме на олтару – срање – рекао си да
ћеш ме волети заувек – оставити све друге.
КЛЕНЕТ: То је било нешто друго.
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ХИЛАРИ: Ти си рођени лажов, Кенете, али ја сам казала истину када сам рекла док нас смрт не раздвоји
– ТАКО САМ И МИСЛИЛА!
(Хилари као у пантомими ставља нож под Кенетов
врат.)
КЕНЕТ: Хилари, склони то, узбуђена си, не знаш шта
радиш.
ХИЛАРИ: Знам и те како – убићу те.
КЕНЕТ: То ти не приличи – ти си снажна и разумна.
ХИЛАРИ: Били смо заједно, ти и ја.
КЕНЕТ: Још увек можемо да будемо – престаћу да се
виђам са њом.
ХИЛАРИ: Видиш како сада куљају лажи! Читав наш
живот је био лаж.
КЕНЕТ: Ја бих ти рекао – имао сам намеру – нисам
хтео да те повредим.
ХИЛАРИ: Да ме повредиш – то мислиш?
КЕНЕТ: Па, очигледно си узбуђена – нисам ово желео.
ХИЛАРИ: Могу да се кладим да ниси. Хтео си оно најбоље
од обе стране! Знам ја о људима као што си ти – само нисам знала да и ти ту спадаш.
КЕНЕТ: Зар не можемо само да попричамо?
ХИЛАРИ: О чему?
КЕНЕТ: О било чему – о чему год желиш – реци шта
да радим.
ХИЛАРИ: А зашто бих те ја извлачила из брљотине у
којој си?
КЕНЕТ: Учинићу штагод кажеш.
ХИЛАРИ: Зато што се бојиш?
КЕНЕТ: Зато што те волим.
ХИЛАРИ: Волиш? Ја сам те наводно убила – мора да
сам ја, ако је она та која чини да се осећаш тако
жив, али ако си ти мртав, неће те болети ако те
убијем, зар не?
КЕНЕТ: Забога, Хилари!

ХИЛАРИ: Бласфемија! Прељуба! Ти си шљам овог света.
КЕНЕТ: Извини – Извини – мислим да би требало да
кренем.
ХИЛАРИ: Иди у пакао – само чекају на тебе.
КЕНЕТ: Молим те, Хилари – опет претерано реагујеш!
(Она га гурне на колена.)
ХИЛАРИ: А шта да сам то ја урадила – А? Ко би претерано реаговао кад бих ја себи нашла неког момка?
КЕНЕТ: Кога би ти сад привукла – изгубила си свој изглед – мој живот још није завршен, ти си стара, Хилари. Ја не желим да остарим – желим да проживим
остатак живота као да је прва половина – извини,
али могла би баш и да знаш – постала си дебела,
стара, досадна домаћица и ја те више не желим.
(Пауза.)
ХИЛАРИ: Све те лажи и коначно истина.
(Она испусти нож. Рез на Лауру под снопом светлости. Музика.)
ЛАУРА: И тако, ја сам горопадница и ја сам дроља и ја
сам крива за све и била сам усамљена, а он је био
пријатан и осећам се кривом, а њој је мука, он је
љут што ми не можемо да радимо оно што желимо у животу, а ја знам како бих се осећала да сам
на њеном месту, а она на мом, али не знам, то није
било испланирано – нисам украла – и нисам знала, а пошто сам једном сазнала, било је прекасно
и шта да радимо кад смо се упетљали у то коло и
ми желимо да се опустимо али не можемо? И зато ја мрзим себе и волим то копиле и кад бих само
могла да избацим то њено лице из главе нама би
било фино – па, то је њен проблем, стварно, није
мој, и нисам јој рекла да ћу је заувек волети што јој
је он рекао и желела бих да се то није десило али
јесте и то ти је живот и није то ничија грешка а сви
су повређени и ускоро ћемо сви бити мртви и зато
хајде да мислимо о онима што гладују у Африци и
престанимо да сажаљевамо себе!
(Рез на Хилари у снопу светлости.)
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ХИЛАРИ: Прошаптане лажи – дивне лажи, добронамерне лажи и намерне лажи – лажи које ти гледају у
лице – лажи које се говоре теби иза леђа – неверан! Будала! Идиот! Зар не можеш да га прозреш
да те воза у твоју животну шетњу, не наседај на то,
глупачо! Мој муж – човек за кога сам се удала –
лажов – хипокрит – измишља приче – фабрикује
доказе – измишља пријатеље који се зову Боб!? Колико човек може да буде подмукао? Колико мутан,
лицемеран, слаткоречив саркастик, подмукао – како лукав – господин Врдалама, фин и привлачан,
оставио своју жену која се приближава педесетој,
ко би помислио да он има толико лукавства иза
тог преварантског лажног осмеха а ја – надмудрена, потпуно збуњена његовим лукавством и шуровањем, месецима збрке, док за све то време – па
то све има смисла САДА – САДА јасно видим као
стакло које бих волела да му разбијем о главу. САДА знам о чему се ту радило – све то јасно долази
на своје место, тај страшни мали човек.
(Рез на Кенета под снопом светлости.)
КЕНЕТ: Тако је мало, тако стиснуто – потребан ми је
простор – зидови насрћу на мене – треба да се покренем – да се њишем – све је тако скучено и степенасто – потребно ми је да изађем – кренем горе
и даље проширим – да имам простора и домашаја
– да се раширим – да развучем моју кожу – да излактам простор и слободу – ја сам велики човек!
Све ове куће, потпуно исте, различите завесе – исти једнолични животи – то је досадно – то је ситничаво – то је сићушно и ја се гушим – ти си мој пут
спаса – моја карта за врх – с тобом ја сам нов човек с бескрајним могућностима – енергијом и оптимизмом – никада нисам помислио да ћу се овако
осећати, био сам почео да мислим да сам бачен на
ивицу – као да је било време да се суочим с чињеницама и повучем у живот сећања и старих времена и с радошћу иšчекивао смрт и то ме плаши, шта
има тамо? Нико од нас не зна, али ја стварно сада
не морам да размишљам о томе – могу то да одго-

дом за још добар број година. Поново почињем и
осећам се као прави тинејџер.
(Затамњење.)

ШЕСТА сцена
(Светлост обасјава Лаурину страну.)
ЛАУРА: Како је била?
КЕНЕТ: Била је добро.
ЛАУРА: Ето, рекла сам ти да ће све бити у реду – превише бринеш.
КЕНЕТ: Треба нешто да поједем.
ЛАУРА: Па, направи сендвич.
КЕНЕТ: Да САМ СЕБИ направим сендвич!!
ЛАУРА: Да, што да не?
КЕНЕТ: Зато што не желим проклети сендвич – желим
пристојан ручак – изгладњујеш ме до смрти.
ЛАУРА: Знаш где је кухиња.
КЕНЕТ: Да, знам где се налази, само што не желим да
идем тамо – ти ћеш ми бити жена! Зар не можеш
да ми скуваш ни једноставан ручак!? Да ли превише тражим?!
ЛАУРА: Знаш да не умем да кувам.
КЕНЕТ: Наравно да умеш да куваш – ти си жена, дођавола, зар ниси? Хилари је била у праву – ти си бескорисно дете које ничему не служи – ништа до
размажено дериште. Ниси јој равна.
ЛАУРА: Врати јој се ако ти толико недостаје, а дупе ме
заболе шта Хилари каже за мене, само зато што је
она проклета супер супруга, ја нисам таква, зато
баш штета.
КЕНЕТ: Могла би бар да покушаш!
ЛАУРА: На бицикл, пријатељу – хајде, напоље. Нећу ја
да те пазим како би ти могао да се сместиш код неке друге кад ти је потребно мало узбуђења.
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КЕНЕТ: Па, можда сам погрешио...
ЛАУРА: Да, можда јеси. И шта ћеш да урадиш по том
питању?
КЕНЕТ: Не знам.
ЛАУРА: Е, ја ћу да ти кажем – можеш да бришеш и
немој да се трудиш да се враћаш, сем ако немаш
спремно неко велико извињење, важи? И можеш
да кажеш твојој бившој жени да гледа своја посла,
сем ако не жели да свратим и кажем јој неке домаће истине, да јој кажем шта је њен драги Кенет
мислио о њој током петнаест година брака, како је
патио у рукама једне фригидне старе мешине која
ринта и гунђа – како би ти се то свидело?
КЕНЕТ: Не би се усудила.
ЛАУРА: Хајде, немој да се завараваш. Не плашим се ја
ни ње ни тебе.
КЕНЕТ: Доро, направићу себи сендвич... немоја да бринеш о оброцима, решићу ја то... молим те немој
да јој идеш у посету – не желим да се узрујаваш.
ЛАУРА: Већ сам узрујана, Кене – не желим да је виђаш
– хоћу да заборавиш да си је икада срео.
(Хилари под снопом светлости разговара са Кенетом, док је он у Лауриној кући. Музика: Чује се Елвисова песма “Love Letters” док она говори.)
ХИЛАРИ: Набацила ти се – ето шта је било. Уништитељица дома. Растурачица бракова! Оне су ту –
има их на све стране, њишу куковима, смеше се
тајним осмесима и како си, Кенете, сад кад си са
њом? Срећан?! Испуњен? Да ли се заједно смејете и плачете и делите заједно – сликате једно друго – шаљете разгледнице и поклоне – причате као
бебе телефонoм, јурите кући с посла како бисте
били заједно, купате се у топлој води и необуздан
секс – пиће касно увече и доручак у фротирским
огртачима – његов и њен – њен и његов – значи не
уме да кува – доврага – једете по ресторанима – романтичним ресторанима – или кинеским с храном

за понети испред телевизора – штапићи, не виљушке и просипате пиринач и кикоћете се и остављате
га до јутра – остављајући време за љубав и похоту
и забаву и ствари за које сте одлучили да су битне
сада – кад сам ја то увек радила.
КЕНЕТ: Није тако.
ХИЛАРИ: О, јесте! Она има струк – знам ја због чега те
је привукла – она има струк, а ја немам, она има
фигуру, а не труп – с ногама као цепанице – има
мале груди, а не мамутске млечне жлезде – зове
се Лаура, сва лепа и женствена, а не Хилари, сва
здепаста и дебела – шта то она има, а ја немам?
Тебе! Има тебе!
КЕНЕТ: Али она има огавне навике. Оставља нокте с
ножних палчева да труну у чупавом тепиху, чачка
крастице, псује – нема исти... углед – у друштву. Ја
те стварно поштујем, Хилари. Ја њу само волим.
ХИЛАРИ: Е, онда је то у реду Ја ћу да ти кажем где те
је мој стуб духа заједнице довео – моји добри манири, моје чисте навике – нигде! Остала сам сама,
а немам ништа да покажем за године истрајавања
да будем добра супруга.
КЕНЕТ: Па, кухиња је увек била блистава. Треба да будеш поносна на то.
ХИЛАРИ: Поносна на беспрекорно чисту куихињу – боже, Кенете – после свега кроз шта смо прошли – ти
ме остављаш с тим.
КЕНЕТ: То је нешто за шта се треба држати.
ХИЛАРИ: Хајде, иди – иди њој – твојој љупкој – смрдљивој – прљавој – секси – љубавници – иди и водите
орални секс, а мене остави у мојој блиставој кухињи.
КЕНЕТ: Еј, навратићу идуће недеље – не дај се!
(Хилари је дошла у свој простор у предњем делу сцене, у сноп светлости.)
ХИЛАРИ: Хилари – некада удата за Кенета – некада
привлачна, живахна, снажна – Хилари – некада
супруга – жена света – дома – а свет је био дом –
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Хилари – бивша супруга – распуштеница – неуредна – обешчашћена – Хилари – како си? Добро изгледаш! Хилари – да ли спаваш ноћу – јадна крава
– Хилари – како је он – да ли га уопште виђаш? –
Хилари, шта од ње – како можеш то да поднесеш?
Хилари, где си погрешила – Хилари, то није била
твоја грешка – Хилари – изађи са нама – Хилари,
могу ли ишта да ти набавим? Хилари – прибери
се – ох, Хилари – не плачеш ваљда опет – Хилари – вратиће се он – Хилари, заборави га – Хилари, сви мушкарци су исти, Хилари, Хилари, Хилари! Када ћеш да се пробудиш – ниси више девојка
која си била – видела сам данас Кена, он изгледа
млађи – напредује у животу – чујем да ће се венчати – хоћеш ли ићи – оно што је теби потребно је
сте неки други момак – неко ко би те развеселио –
хајде, Хилари, пусти то – све се то давно завршило
– зар не можеш ни на шта друго да мислиш – хајд’
на пишање, Хилари, досађујеш нам до суза – ниси
ти једина, знаш – тако је било деветнаест година –
то је у прошлости – гледај у будућност – Хилари,
забога, он се неће вратити – и ако би – да ли би га
сада пожелела? Неће се вратити – неће се вратити.
(Рез на Лауру и Кенета. Кенет спава, склупчан је
око Лауре, хрче. Стоје у центру снопа светлости.)
ЛАУРА: Погледај се, ти самозадовољна свињо. Жао ми
те је, стварно – центар пажње – фокус оданости –
неко коме се пере и кува, а када ти је доста једне,
ти почнеш с неком другом – погледај се – с твојом
косом која се проређује, а вилица тромбољи – стомак ти се опушта – утроба ти подригује – дупе ти
прди, а ноге ти смрде – кога ти то мислиш да обмањујеш! Мене нећеш. Ширимо се у средње доба
као комад омекшале масти – никада нећеш бити
срећан... никада, јер ти си кукавица и обмањивач
и да сам имала у мојој малој глави иоле памети, ја
бих прозрела твоје фолирање и ти би био напољу!
Не две жене, него ниједна, и престар да постигнеш
успех, а ако желиш мало секса мораћеш да заву-

чеш руку у џеп и платиш! Замисли то – после свег
бесплатног секса који си имао, то би те повредило,
Кенете, ти, копиле, стиснуте шаке! Ако је то тачно, а твоја кита има свој сопствени живот, имаћеш
јако скуп рачун у локалном бурдељу где се надам
да ћеш зарадити нешто јако гадно и да ће ти та јебена ствар отпасти.

КЕНЕТ: Хилари, умукни.
(Лаура погледа изненађена. Затамњење.)

СЕДМА сцена
(Музика: Росинијев “Севиљски берберин”, увертира.
Светлост обасјава Кенета и Лауру за столом за ручавање код Хилари.)

ЛАУРА: Што се толико задржала.
КЕНЕТ: Знаш, она не набаца ствари, Лаура, она ће све
обавити како треба.
ЛАУРА: Биће време за кревет кад будемо јели.
КЕНЕТ: Ако ти је досадно, можеш да идеш кући.
ЛАУРА: Шта кажеш?
КЕНЕТ: Позови такси и иди кући.
ЛАУРА: И да те оставим самог са твојом бившом женом?
КЕНЕТ: Што да не? Шта ту није у реду?
ЛАУРА: То је наша проклета годишњица брака!
КЕНЕТ: У реду. У реду. Нема потребе да вичеш.
ХИЛАРИ (Прекида.): Вечера не би требало још дуго...
тек што није.
КЕНЕТ: Да пустим неку плочу?
ХИЛАРИ: Што да не? А играње? Најзад, то би требало
да буде славље – хајдете, вас двоје.
ЛАУРА: Мени се не игра.
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ХИЛАРИ: Па, хајде онда, Кенете – ја и ти – за љубав
старих времена. Претпостављам да ти није рекао
како смо се упознали?
ЛАУРА: Није – никада нисам ни питала.
ХИЛАРИ: Тауер балска дворана – сећаш се?
(Музика: “Звездана прашина”. Хилари и Кенет играју као да су пренети у Тауер балску дворану. Кугла
с огледалцима обасјава сцену. Лаура, Кенет и Хилари
реагују на промену светлости као на неки надреали
стички догађај. Хилари и Кенет силазе супротним
степеништем и сусрећу се на предњем делу сцене,
разговарају једно с другим и укључују публику, остављајући Лауру да посматра с гађењем.)
Погледао ме је с другог краја собе и моје срце је
почело да туче као да то први пут чини.
КЕНЕТ: А онда се она осмехнула и климнула главом и
ја сам узвратио осмех. Понудио сам јој пиће.
ХИЛАРИ: Али ја сам одмахнула главом показујући да
сам већ доста попила. Дао је знак ‘хоћеш да идемо?’
КЕНЕТ: А она је рекла ‘не’ – била је с неким пријатељима па сам рекао “а да одиграмо последњу игру?”
ХИЛАРИ: И ја сам помислила “последња игра” – сачуваћу је за њега.
КЕНЕТ: И тако је она климнула главом ‘ок’.
ХИЛАРИ: И када су свирали “Звездану прашину” пронашли смо се у оној гомили.
КЕНЕТ: И ја сам је чврсто држао.
ХИЛАРИ: И ја сам га чврсто држала – и био је згодан.
КЕНЕТ: И она је изгледала добро.
ХИЛАРИ: Играли смо и љубили се читаву ноћ.
(Хилари и Кенет врте се укруг и само што се не по
љубе кад кугла с огледалцима прекине да се врти.
Лаура тресне песницом о грамофон тако да он за
шкрипи и нагло стане.)
ЛАУРА: Чини ми се да ћу повратити.
КЕНЕТ: Не сада, Лаура, молим те!

ХИЛАРИ: То мора да је због глади. Скокнућу да проверим – одмах ћу... (Она изађе.)
ЛАУРА: Нећу њену храну. Хоћу да идемо.
КЕНЕТ: Не можемо да идемо – то је неваспитано, осим
тога умирем од глади!
ЛАУРА: Ти и твој стомак, само о томе размишљаш!
(Рез на Хилари која пева “Звездану прашину”. Она
примети публику и застане, као изненађена. Стоји
за столом. Публици.)
ХИЛАРИ: Кухиња је рај за убице, маказе се забијају, шибице спаљују, микроталасне као електричне столице.
Чајници с кључалом водом шуре – могућности су
бесконачне – нарочито кад имате личне интересе.
Стварно је чудно – имајући у виду да највише времена проводимо у кухињи – због чега мушкарци
убице често желе да скувају своје жртве – изненађује ме да знају како то да ураде. Али ја – ја сам
куварица експерт. Могу све да сакријем – колико
сам пута послужила остатке хране и, уз мало овог
и мало оног – назвала то неким француским именом и обманула мог мужа да помисли да једе нешто
стварно свеже и егзотично. Па, храна је као и секс
– све је то у глави.
Кенет се дуго трудио да охрабри моје интересовање
за све што се односи на кулинарство. Па, природно,
мужеви желе да њихове жене буду добре и брижљиве куварице – њихово здравље зависи од тога. Али
како они непромишљено верују – ти мушкарци –
како им недостаје сумња. Колико је жена размишљало о отрову док је мешало сос од моче, а онда су,
у последњем тренутку, одустале и само пљунуле у
тањир. О храни треба размишљати, зар не?
Дуго ми је требало да откријем да, иако сам годинама сама, још увек нисам слободна. Патим од син
дрома бивше супруге, обузела ме је мрачна визија
будућности – слика мене како старим, сама, која
никада више неће волети. Опседају ме фантазије
како он с њом води љубав – још увек, сад – узне-
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мирава ме како добро изгледа, како је у стању да
иде даље у свом животу, јер, кад погледам себе у
огледалу, видим слику жене која не може да се пореди, једну која је прогнана на споредну страну и
замењена. Видим само Кенетову бившу жену.
Још од онога дана када ме је оставио, опсесивне
мисли долазиле су и пролазиле кроз главу, шокантне, морбидне идеје. Тога дана млела сам месо
и блеснула је искра – како би било самлети његово
месо – да ли би од њега могле да се направе добре
шницле или, боље, шпагети болоњезе – тако је ме
снат – није само кост и кожа – стварно је меснат
– могу да омиришем бели лук у његовом даху – то
је довољно да на смрт испрепада човека.
(Светла бледе до затамњења док се чује мелодија
“Звездана прашина”.)

ОСМА сцена
(Светлост обасјава Лауру и Кенета. Она гласно ра
змишља, Он, несвестан, изгледа незадовољан и забринут.)
ЛАУРА: Погледајте само како седи тамо незадовољан,
фрустриран, непопустљив, једино се плаши смрти, а опет се убија од напетости, стреса, похлепе,
пића и проклете склоности. Хранимо га, стварамо
га, допуштамо му, а само себе можемо да кривимо
кад увидимо да смо у ћорсокаку.
Дуго је био ожењен, мора да изговара њено име с
времена на време, кад спава или током секса. То
ми не смета. Скуваћу му нешто нарочито, изненадићу га, нешто ваљано, тако укусно да ће му спасти
чарапе. Рећи ће, “Чак ни Хилари не би тако успело. Јако укусно”, рећи ће, цокнуће и тражиће још
– дођавола, репете! То би било прво! Отворићемо
флашу и куцнућемо се чашама и он ће ме погледа-

ти сав поносан и пун, сит и задовољан – направио је
прави избор. Чак ћу и стан почистити и спремити –
па, морате да радите на свом браку ако желите да
функционише. Ја као да не могу да нађем снагу за
такве ствари, али скуваћу му нешто што се може
појести, макар то било последње што ћу урадити
(Кену.) Вечера ће брзо, драги.
КЛЕНЕТ: Зашто је овај стан увек такав брлог?
ЛАУРА: Извини, Кене. Поспремићу.
КЕНЕТ: Сада је прекасно, дођавола – дошао сам кући
– овде сам – хоћу да буде урађено пре него што се
вратим с посла, а не да бришеш прашину док ја
покушавам да се опустим. Шта си, доврага, радила читав дан?
ЛАУРА: Кувала сам.
КЕНЕТ: Читав проклети дан?
ЛАУРА: Ишла сам у набавку, припремала – специјалитет.
КЕНЕТ: Е па, нисам гладан.
ЛАУРА: Ниси гладан – Кене, мора да си – ниси јео.
КЕНЕТ: Нисам расположен за један од твојих напора.
ЛАУРА: Ох, хајде, можеш бар да пробаш, специјалитет!
КЕНЕТ: Ако је толики проклети специјалитет, поједи
сама. Идем негде где могу да добијем пристојну
храну – нећу да остајем с аљкавушом која не може
ни прстом да макне к’о остали свет!!!
(Он изађе.)
ЛАУРА: Знам куда је отишао, знам шта смера, шуња
се њој да га нахрани и опере му сав веш. Убићу га.
Надам се да му је скувала нешто огавно – надам
се да ће се од тога задавити – надам се да ће ра
спорити шницлу, а мали инсекти појуриће из ње
– надам се да се један велики дебели пуж крије у
салати. Надам се да је инфицирано бактеријама и
да ће повратити – надам се да је томе истекао рок
и да је зелено од плесни – надам се да он то мрзи,
мрзи, мрзи!!!
(Сноп светлости на Кена који је на предњем делу сцене.)
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ЛАУРА: Где си био?
КЕНЕТ: Ишао сам да видим Боба.
ЛАУРА: Боб! Боб! Ко је Боб?
(Затамњење. Рез на Кенета и Хилари.)
КЕНЕТ: Она зна – зна! Гојим се! То је од свих колача са
шлагом којима си ме хранила – Исусе – Готов сам
– како је могла да посумња? Био сам тако пажљив
– ниси се виђала са њом? Не, не, не би ти – то је само зато што не подносим њено кување, од њега ми
је мука у стомаку. То можеш да разумеш, зар не?
ХИЛАРИ: Ти си крупан човек – у себе треба да унесеш
добар оброк.
КЕНЕТ: Тако је, тако је! Тачно! Зашто она то не види
– све те загореле понуде – преврће их по ћумуру
– претварајући се да су њам њам – не могу да под
несем ту фарсу. Потребна ми је слобода да једем
велике оброке – здраву храну – нисам ја похлепан,
само сам гладан – боли ме кад чујем све то бројање
калорија – пијемо обрано млеко. Можеш ли да поверујеш! Мени је потребно густо, пуномасно, па
стеризовано – гриловани чипс! Ко је још икад чуо
за гриловани чипс? Они ми требају кад цврче на
масти – велики комади кромпира – бели хлеб и
маслац, а не двопек и маргарин од сунцокрета –
то је скаредно!
ХИЛАРИ: Како твој сексуални живот?
КЕНЕТ: Шта?
ХИЛАРИ: Твој сексуални живот?
КЕНЕТ: Добро.
ХИЛАРИ: Она је брза и затегнута – још увек има струк.
КЕНЕТ: Па да, ваљда.
ХИЛАРИ: Не можеш и овако и онако, чак и ти то мораш да знаш.
КЕНЕТ: Зашто она не може да буде витка, а ја да будем
дебео? Шта је то с људима – сва та конвенција – не
морамо да једемо исту храну...

ХИЛАРИ: Сувише је примамљиво за њу ако те храни
лепим стварима.
КЕНЕТ: Ех, забога, могла би мало да вежба дисциплину! Зар много тражим?
ХИЛАРИ: За мене је било превише.
КЕНЕТ: Тако си се ти мало упрасила, али бар сам ја
био нахрањен!
ХИЛАРИ: Зашто си онда све време проводио у њеном
кревету?
(Рез на Лауру.)
ЛАУРА: Стварно нисам знала да сам способна за такве
мисли, стварно је грозно – начин на који ти се прикраду када их најмање очекујеш – убилачке мисли,
јефтине и гадне. Кад би само Хилари нестала – Кен
не би могао да ми налази толико грешака – нема
Хилари с којом би ме поредио. Само да Хилари
није овде – Кен би морао да једе моје оброке – без
Хилари могли бисмо да будемо срећни – то је само зато што је она још увек – ту негде – што чини
да је ово тешко – сталан подсетник како су ствари
биле добре – како су ствари биле чисте – како су
добро биле скуване – како добро испеглане – како једноставне и како уредне – како ја желим само да Хилари доживи неки удес – ништа стварно
страшно као судар кола, али можда да се одваља
под нешто као аутобус – моментално здробљена –
да не осећа никакав бол – као неки зец на путу ноћу
– пљус – све готово – непостојање – пуцнем прстима – отишла – нема је – “Где је Хилари, питам се.
Навратила сам да је видим, а стан је био празан.”
Можда је побегла с неким бизнис тајкуном – тако би му и требало – али не могу да видим да тако
нешто може да се догоди преко ноћи. Знам да је то
погрешно – помози ми, боже, знам али не могу а
да не мислим како бих се лакше осећала. Никаква
жена-сенка која вреба из прошлости, спремна да се
сваког тренутка окоми на мене и каже шта сам јој
учинила и како је она Кена чинила срећним. Ово

> 34

морам брзо да окончам – то ми оставља гадан укус
у устима – хоћу да кажем, шта је она мени икада
учинила? Никад нисам ни помислила да могу да
будем таква због неког човека. Одувек сам мислила
о себи као о независној и слободној. Не би требало да му допустим да влада мојим данима – извини, боже, због онога што сам рекла о Хилари – она
заслужује да се одмори – ја само једноставно мислим да не могу да се носим са животом – пошто
сам таква бескорисна супруга.
(Светлост обасјава Кенета који се облачи за вечеру
код Хилари.)

КЕНЕТ: Ниси ми добро испеглала кошуљу!
ЛАУРА: Извни – испеглаћу је опет.
КЕНЕТ: Сада је касно – срање. Време, Лаура – погледај
колико је сати.
ЛАУРА: Не знам зашто идемо.
КЕНЕТ: Рекао сам ти – неваспитано је одбити позив.
Немаш никакве манире, то је твоја невоља.
ЛАУРА: Мислила сам да бисмо могли да одемо у биоскоп или останемо код куће.
КЕНЕТ: А шта бисмо јели?! Кокице из кутије или неку
од твојих брљотина?!
ЛАУРА: Могао би да ме изведеш у неки ресторан.
КЕНЕТ: Водим те ја да једемо.
ЛАУРА: У ресторан.
КЕНЕТ: И да дебело платимо кад могу да добијем феноменалну храну бадава? Уосталом, ти никад и не
једеш ништа.
ЛАУРА: Није у томе ствар. То је романтичније.
КЕНЕТ: Јеси ли видела моју дугмад за кошуљу?
ЛАУРА: Коју дугмад за кошуљу?
КЕНЕТ: Знаш ти коју дугмад за кошуљу – имам само
један пар.
ЛАУРА: Нећеш да их носиш.

КЕНЕТ: А што?
ЛАУРА: Знаш ти зашто.
КЕНЕТ: Само ми их дај, Лаура.
ЛАУРА: Не само што си безосећајан – нећу ти допустити да на нашу годишњицу носиш нешто што ти
је она поклонила.
КЕНЕТ: Понашаш се детињасто.
ЛАУРА: Не бих рекла.
КЕНЕТ: Када ћеш почети да се понашаш као одрасла
жена?
ЛАУРА: Не волим да будем жена – не свиђа ми се! Не
волим да будем прогнана у кухињу на забавама и
причам о глупостима с глупачама – хоћу да будем
тамо где си ти, с људима који се смеју и збијају шале, пију и пуше – хоћу да се укључим! Не могу да
радим ствари које тражиш од мене – нисам ја као
она твоја друга жена – нисам скројена за домаће
послове, не могу да поднесем монотоне, бескрајне
рутинске послове, те бесмислене активности – коме се јебе да ли су изгланцане кваке на вратима?!
Зашто спремати кревет – само да би опет у њему
спавао – не видим сврху – ту нема смисла! Ти ради ако хоћеш – унајми неку – унајми Хилари – било шта само да ми се скине терет с врата. Чиним
најбоље за тебе, зар не? Није то да сам лења или
глупа или некомпетентна – изгладњујем себе за тебе – смањујем дебелу задњицу и повећам сисице –
вежбам! Знам да нисам велика куварица која уме
да спреми кордон блу али покушавам – а које хвала добијем. Имаш ли ти појма као је по читав дан
балавити над куварима, фантазирајући о укусним
јелима која ми нису допуштени да се не бих угојила,
чак и када бих могла да их поједем, јеби га, не бих
могла да их скувам ни за живу главу зато што сам
тако усрана! Шта се то десило са мном? Била сам
млада и секси – ти си ме желео – сада сам оронула
олупина – шта сам учинила – где сам погрешила?
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КЕНЕТ: Ниси ти погрешила – ја сам. Никад и није требало да се разведем – Хилари се не би никада понашала овако хистерично – треба да те је срамота.
А сада крећи – закаснићемо на вечеру и боље би
ти било да не будеш смркнута кад дођемо или ће
свашта да буде, је л’ ме чујеш?
(Затамњење.)

ДЕВЕТА сцена
(Росинијев “Севиљски берберин”. Почиње увертира.
Натраг на сцену вечере. Лаура је мало пијана. Сво
троје седи.)

ЛАУРА (Обраћа се Хилари.): Колико сам само пута морала, јеби га, да слушам како си била супер, како
дивна – тешко је замислити да те је одбацио као
неко смеће.
КЕНЕТ: Лаура, убићу те! Зачепи!
ЛАУРА: Јеси ли чула? Он ће да ме убије. Мене – његову жену – жену коју воли.
ХИЛАРИ: У ствари, није он мене одбацио – ја сам њега
избацила из куће иако ме је молио да остане – зар
није тако, Кенете?
КЕНЕТ: Ех... има ли још кикирикија?
ЛАУРА: Па, волела бих да си га пустила да остане. Волела бих да сте остали заједно. Волела бих да никад нисам видела ни једно од вас.
КЕНЕТ: Превише је пила – не обраћај пажњу, често буде таква. Кад би нешто појела, схваташ?
ХИЛАРИ: Наравно – обоје мора да сте изгладнели! Баш
ружно од мене што допуштам да овако чекате – надам се да ће се исплатити – глад пре гозбе!
КЕНЕТ: Ох, наравно да хоће – међутим, до сада би морала да је готова. А шта је то, нека спора шерпа? Ха!

(Кен се смеје на своју шалу, Хилари се љубазно смеје,
али Лаура се смеје неконтролисано, као да је то
најсмешнија шала коју је икад чула. Оно друго двоје
зуре у њу док не престане.)
ХИЛАРИ: Стрпљење је врлина – немој више да једеш тај
кикирики. Покварићеш апетит. Уместо тога узми
неку маслинку.
КЕНЕТ: Ех, не, хвала – ја ћу уместо тога још једно пиће.
ЛАУРА: И ја ћу.
КЕНЕТ: Не, нећеш – има да седиш и ћутиш.
ХИЛАРИ: ДОБРО! ВЕЧЕРА ЈЕ СЕРВИРАНА!
(Хилари устане и стоји у ‘кухињи’, окренута ка
задњем делу сцене.)
КЕНЕТ: Хвала милостивом на томе!
ЛАУРА: Немој то да једеш, Кене. Хајдемо кући и ја ћу
ти смућкати неко јаје и чипс, знаш да волиш јаје
с чипсом.
КЕНЕТ: Не, твоје не волим.
ЛАУРА: Ох, хајде, молим те – лећи ћемо у кревет и мало ћемо да се шевимо уместо да нешто прегриземо.
КЕНЕТ: Преврће ми се стомак од ТЕБЕ.
ЛАУРА: Али, Кене, то је наша годишњица! Молим те,
хајдемо кући. Ја сам твоја жена. Сада.
ХИЛАРИ (Улази, носи послужавник.): Ево, стиже!!!
КЕНЕТ: Мммм – риба за предјело – сјајно! Сјајно!!!
ХИЛАРИ: Пазите на кости – и једите полако – главно
јело није ни изблиза готово.
КЕНЕТ: Треба само да поједем нешто – изгледа дивно,
Хил – Супер.
(Кенет глуми мимиком да једе. Лаура и Хилари га
посматрају док он ждере као свиња и прича пуних
уста, кашље и фрфља. Узме и Лаурину рибу. Што он
више дели комплименте, она постаје све узбуђенија.
Он почне да се дави.)
ХИЛАРИ: Кенете, Кенете! Јеси ли добро?
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ЛАУРА: Наравно да није добро – дави га рибља кост.
ХИЛАРИ: Зар не би требало нешто да урадимо?
ЛАУРА: Наравно – да га спасемо.
ХИЛАРИ: Ти га спаси.
ЛАУРА: То је твоја риба.
ХИЛАРИ: Не може да дише.
ЛАУРА: Знам.
ХИЛАРИ: Он би нешто да попије.
(Лаура искапи своју чашу.)
ЛАУРА: Моје пиће отишло.
ХИЛАРИ: Требало би да покуша то да искашље.
ЛАУРА: Само би требало да попусти – пљује на све
стране.
ХИЛАРИ: Кенете – само снажно прогутај.
ЛАУРА: Од тога ће бити још горе.
ХИЛАРИ: Не могу да га гледам.
ЛАУИРА: Не, не могу ни ја.
(Оне сакрију рукама лица и гледају у страну. Кен
се неколико тренутака бори да дође до ваздуха све
док најзад не добије напад грчења, тело му се трза снажно на столу пре него што се сруши. Мртав.
Тишина. Жене полако гледају ка његовом телу. Тихо
размишљају, забринуте и у шоку.)
ЛАУРА: Сад смо то урадиле, знаш.
ХИЛАРИ: Завршиле смо.
ЛАУРА: Јесмо.
ХИЛАРИ: Урадиле смо.
ЛАУРА: Јесмо.
ХИЛАРИ: Зажалићемо. – Хоћу да кажем, он је био добар муж.
ЛАУРА: Био је.
ХИЛАРИ: Био је баш угледан.
ЛАУРА: Био је.
ХИЛАРИ: Никада није ни прст подигао на мене свих
ових година, а ја сам чула неке страшне приче о

силеџијама, убицама, пијаницама и свињама које
злостављају децу, туку жене, арогантна копилад и
сажаљевала сам те жене – жене удате за такве мужеве требало би да имају симпатије целог света –
али ко је мене икад жалио? Све те године које је
провео са мном био је пристојан и одговоран – исплаћивао је хипотеку – доносио одлуке и НИКАДА
НИЈЕ ПОДИГАО ПРСТ! Е, па, јеби га, велика ствар! Велика ствар! Да ли би требало да организујемо забаву и прославимо и будемо захвалне за оно
што смо имале и одустанемо од наше среће, јер
смо изабрале једног који је могао да контролише
своју нарав!? Желела сам да се осећам више него
срећном и растерећеном – желела сам да осећам
опасност и узбуђење и могућност, исто тако – не
да живим животом где је најбоље што могу да кажем да немам на шта да се жалим! Рачунамо да
смо срећне зато што увек постоји неко ко је у горој ситуацији, а наш живот пролази, а онда се пробудимо и прекасно схватимо да није морало тако
да буде – наједном видиш ствари које си могла да
урадиш – особа каква си могла да будеш – зашто
само њему да буде лепо?
ЛАУРА: Зашто си се онда удала?
ХИЛАРИ: То је био логички закључак кад си заљубљена – или су нам тако рекли, а ми смо слушале те
гласове у то време. Никада се нисмо питале коме
припадају.
ЛАУРА: Хоћу да кажем, ако је он био један од тих, жесто
ко гадних људи – ако те је мучио и тукао и претио
да ће те убити, ти и даље не би могла да га убијеш
– хоћу да кажем да би те стрпали у затвор на двадесет пет година – и тако ти не можеш да убијеш
мужа само зато што те је оставио.
ХИЛАРИ: Не можеш да убијеш свог мужа само зато
што те је поткопао.
ЛАУРА: Не можеш да убијеш мужа само зато што је
био досадан.
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ХИЛАРИ: И дебео.
ЛАУРА: И похлепан.
ХИЛАРИ: И спутавао.
ЛАУРА: И старио.
ХИЛАРИ: Зато што си се тако осећала.
ЛАУРА: Суочимо се с тим, не можеш да убијеш свог
мужа.
ХИЛАРИ: Али ми јесмо.
ЛАУРА: Знам.
ХИЛАРИ: Узеће нас као пример, то је сигурно.
ЛАУРА: Поново ће увести вешање, само због нас.
ХИЛАРИ: Претпостављам да ће их уплашити што ће се
покренути све већи тренд.
ЛАУРА: У убијању мужева? Да! Наравно!
ХИЛАРИ: То није фер, реци. Можеш да убијеш жену
ако те остави.
ЛАУРА: Можеш да убијеш жену ако ти жвањка.
ХИЛАРИ: Можеш да убијеш жену ако погледа попреко.
ЛАУРА: Истог часа!
ХИЛАРИ: Да ли мислиш да ће нас сматрати срамотом
за женски род?
ЛАУРА: Па, то није оно што се очекује од нас, зар не?
ХИЛАРИ: Да ли мислиш да смо зле?
ЛАУРА: Ја не осећам да сам зла.
ХИЛАРИ: Ни ја.
ЛАУРА: Можда смо луде.
ХИЛАРИ: Зваће нас вештицама.
ЛАУРА: И спалиће нас или подавити.
ХИЛАРИ: Сада смо удовице.
ЛАУРА: Неудате – неконтролисане.
ХИЛАРИ: Ако нас и не обесе, неко ће мотрити на нас.

ЛАУРА: Па, мораћемо да се решимо овог тела.
ХИЛАРИ: Отарасити га се – изгубити га – да нестане –
не остављајући никаквог трага.
ЛАУРА: Како? Он је крупан човек.
ХИЛАРИ: Није ако га раскомадамо.
ЛАУРА: Не бисмо могле! Шта ћемо онда?
ХИЛАРИ: Да окренемо пећ на 200 степени.
ЛАУРА: Не можемо! Овај, ти ћеш то морати да урадиш
– ја сам грозна куварица.
ХИЛАРИ: А шта ћемо кад га скувамо?
ЛАУЈРА: Не знам.
ХИЛАРИ: Он је твој муж.
ЛАУРА: Ти си га прва видела!
ХИЛАРИ: Мораћемо да га поједемо.
ЛАУРА: Ја сам на дијети!
ХИЛАРИ: То је једини сигуран начин да се решимо тела
– поједемо га и онда узмемо мало неког средства за
чишћење. Какогод, само да га вода спере у клозету.
ЛАУРА: Убио би нас да је знао.
ХИЛАРИ: Е, па, не зна – и тако – мора да си до сада огладнела.
ЛАУРА: Претпостављам да сам мало гладњикава – шта
имамо за вечеру?
ХИЛАРИ: Рекла сам ти – изненађење!
ЛАУРА: Ох... да.
(Музика: Елвисова песма “Glory, Glory” из “Америчке трилогије”. Музика се полако појачавала ка крају
сцене – сада пуном снагом док Лаура и Хилари наздрављају и гледају једна у другу. Склизну у огромне
столице и тријумфално се смеше. Не померају се
док се светлост мења, а музика достиже крешендо.
Затамњење.)
Крај
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Пише > Милош Латиновић
Драматуршка белешка

Цинично-дијаболични мени

К

ључни разлог за објављивање комада Жена која
је скувала свог мужа ауторке Деби Изет у “Сцени”
је неодољиви шарм британске реторике и горка
тачност енглеског хумора. Помало смо, заглављени у
друштвеним актуелностима, политичким храбростима, старим надама и новим веровањима, заборавили
тај некада неизоставни (под)жанр сваког позоришног
репертоара. Таква врста разговора и посебно хумора
и данас делује лековито и отрежњавајуће, али и пружа
лепезу могућности глумцима да раскошно, вербално и
стилски, креирају своје наизглед једноставне ликове.
Ако се осврнемо на радњу и тематику, комад Деби Изет не очарава оригиналношћу и посебношћу, јер
комаде о мушко-женским односима, љубавним угловима и троугловима или, у коначном, о међуљудским
релацијама које имају амплитуду од обожавања, преко
досаде и замора, до игнорације и убилачких накана,
виђали смо на нашим сценама. Односи између Кенета, теди боја, и његових, попут једнојајчаних близнакиња идентичних, жене и љубавнице, нису напрегнути, стресни и инфлуентни, него доминирају циничне
ноте, опуштене рутине, благе пакости. Без обзира на
ту реторику или динамику, на суздржаност емоција и

улепшавање грубости конверзацијом, такво сенчење
или потцртавање односа у комаду Жена која је скувала
свог мужа јасно указује на “љубавни крај”.
Међутим, крај није, нити у оваквим комадима
може бити другачији од дијаболичног, те је Кенетова
наизглед опуштена и доминантна игра на две столице,
које је готово престао да разликује, постала једнако релаксирана и смирена комбинација две жене којима се
поиграва, што је за теди боја постало опасно досадно.
Тако Хилари, Кенетова жена, у тренутку док се он гуши и нестаје из њеног живота, каже Лаури: “Рачунамо
да смо срећне зато што увек постоји неко ко је у горој
ситуацији, а наш живот пролази, а онда се пробудимо и прекасно схватимо да није морало тако да буде
– наједном видиш ствари које си могла да урадиш –
особа каква си могла да будеш – зашто само њему да
буде лепо?” Кенету у том тренутку, док то питање, у
одређеном смислу логично, пада на сцену, више није
лепо. Мртав је, али и такав изазива проблем, истина не
онакав какав две жене не могу да реше. Без узбуђења
и превисоких тонова, лако ће пронаћи решење. Одврнуће пећницу на 200 степени и скуваће га, а потом,
без обзира на Лаурину актуелну дијету, појести. Крај
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Из британске поставке представе Жена која је скувала свог мужа (2016), фото: Крис Макманус

љубави. Крај односа у којем је све било познато, пуно
тога наговештеног и свима знаног, а ипак неочекиваног.
У језичком смислу комад је збиља потентан и
вишеструко “употребљив”, посебно кад је у питању, у
нашој средини, рецепцијско “читање” дијалога актера
и језика у употреби. Једноставно то је наша прича. Посебно ваља нагласити неколико занимљивих пасажа,
попут монолога о лажи, о кухињи као “рају за убице”,

или духовите јадиковке о позицији жене у друштву,
чија ерудитивност и мноштво валера управо трагају
за глумцима таквог дијапазона.
То је свакако кључна врлина комада Деби Изит
Жена која је скувала свог мужа, у преводу Ђорђа Кривокапића – у сваком случају занимљиве, једноставне
и уметнички снажне репертоарске понуде.

63. СТЕРИЈИНО ПОЗОРЈЕ
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63. СТЕРИЈИНО ПОЗОРЈЕ
Нови Сад, 26. мај–3. јун 2018.

СТЕРИЈИНЕ НАГРАДЕ
Такмичарска селекција
Извештај Жирија
Жири Шездесет трећег Стеријиног позорја – МАЈА МИРКОВИЋ, костимографкиња, председница, ТАЊА ШЉИВАР,
драмска списатељица, БРАНИСЛАВА ИЛИЋ, драматуршкиња и драмска списатељица, КСЕНИЈА КРНАЈСКИ, редитељка
и НОВАК БИЛБИЈА, глумац, видео је од 26. маја до 2. јуна 2018. године девет представа у такмичарској селекцији.
На завршној седници, одржаној 2. јуна 2018, Жири је донео

О ДЛ У К У
Стеријина награда за најбољу представу – ЈАМИ ДИСТРИКТ
Милене Богавац, режија Кокан Младеновић, Битеф
театар Београд, Центар за културу Тиват, Фестивал MASZK Сегедин, Think Tank студио Нови Сад
(Србија, Црна Гора и Мађарска). Одлука је донета
већином гласова.
Стеријина награда за текст савремене драме – МИЛЕНА
БОГАВАЦ за ЈАМИ ДИСТРИКТ, режија Кокан Младеновић, Битеф театар Београд, Центар за културу Тиват, Фестивал MASZK Сегедин, Think Tank студио
Нови Сад (Србија, Црна Гора и Мађарска). Одлука
је донета већином гласова.

Стеријина награда за режију – КОКАН МЛАДЕНОВИЋ за
ЈАМИ ДИСТРИКТ, текст Милена Богавац, Битеф театар
Београд, Центар за културу Тиват, Фестивал MASZK
Сегедин, Think Tank студио Нови Сад (Србија, Црна Гора и Мађарска). Одлука је донета једногласно.

Стеријина награда за
глумачко остварење:
БОЈАН ЖИРОВИЋ за улогу у представи ЦАРСТВО НЕБЕСКО – ЕПИКА БАЛКАНИКА, режија Јернеј Лоренци, Народно позориште Београд и Битеф театар
Београд. Одлука је донета већином гласова.
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ЈЕЛЕНА ГРАОВАЦ за улогу у представи ЈАМИ ДИСТРИКТ,
текст Милена Богавац, режија Кокан Младеновић,
Битеф театар Београд, Центар за културу Тиват,
Фестивал MASZK Сегедин, Think Tank студио Нови Сад (Србија, Црна Гора и Мађарска). Одлука је
донета већином гласова.
НИНА НЕШКОВИЋ за улогу у представи ЈАМИ ДИСТРИКТ,
текст Милена Богавац, режија Кокан Младеновић,
Битеф театар Београд, Центар за културу Тиват,
Фестивал MASZK Сегедин, Think Tank студио Нови Сад (Србија, Црна Гора и Мађарска). Одлука је
донета већином гласова.
БОЈАНА ЗЕЧЕВИЋ за улогу Емилије у представи ...И ОСТАЛИ, текст Мина Ћирић, Галина Максимовић, Неда Гојковић и Маша Радић, режија Стеван Бодрожа, Установа културе “Вук Стефановић Караџић”
Београд и Мерлинка фестивал Београд. Одлука је
донета већином гласова.
Стеријина награда за сценографско остварење – ДРАГАНА ПУРКОВИЋ МАЦАН за представу ШВАЈЦАРСКА,
текст Петар Михајловић, режија Милан Нешковић,
Народно позориште Републике Српске Бања Лука
(Република Српска, БиХ). Одлука је донета већином гласова.
Стеријина награда за костимографско остварење – ИВАНА
НЕСТОРОВИЋ за представу ЈАМИ ДИСТРИКТ, текст
Милена Боагавац, режија Кокан Младеновић, Битеф театар Београд, Центар за културу Тиват, Фестивал MASZK Сегедин, Think Tank студио Нови Сад
(Србија, Црна Гора и Мађарска). Одлука је донета
већином гласова.

Стеријина награда за оригиналну сценску музику – КАРМИНА ШИЛЕЦ за ЦАРСТВО НЕБЕСКО – ЕПИКА БАЛКАНИКА, режија Јернеј Лоренци, Народно позориште Београд и Битеф театар Београд. Одлука је
донета већином гласова.
Стеријина награда за сценски покрет – ГРЕГОР ЛУШТЕК
за ЦАРСТВО НЕБЕСКО – ЕПИКА БАЛКАНИКА, режија Јернеј Лоренци, Народно позориште Београд и
Битеф театар Београд. Одлука је донета једногласно.
Специјална Стеријина награда за драматургију – МАТИЦ
СТАРИНА за ЦАРСТВО НЕБЕСКО – ЕПИКА БАЛКАНИКА, режија Јернеј Лоренци, Народно позориште
Београд и Битеф театар Београд. Одлука је донета
једногласно.
Стеријина награда из Фонда “Дара Даринка Чаленић” за
најбољу младу глумицу – ИСИДОРА СИМИЈОНОВИЋ за
улогу у представи ЈАМИ ДИСТРИКТ, текст Милена
Богавац, режија Кокан Младеновић, Битеф театар
Београд, Центар за културу Тиват, Фестивал MASZK
Сегедин, Think Tank студио Нови Сад (Србија, Црна Гора и Мађарска). Одлука је донета једногласно.
Стеријина награда из Фонда “Дара Даринка Чаленић” за
најбољег младог глумца – НИКОЛА ШУРБАНОВИЋ за
улогу Петра у представи ...И ОСТАЛИ, текст Мина
Ћирић, Галина Максимовић, Неда Гојковић и Маша Радић, режија Стеван Бодрожа, Установа културе “Вук Стефановић Караџић” Београд и Мерлинка
фестивал Београд. Одлука је донета већином гласова.
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ОСТАЛЕ СТЕРИЈИНЕ НАГРАДЕ
Стеријина награда за нарочите заслуге на унапређењу домаће позоришне уметности и културе
Управни одбор Стеријиног позорја, на седници
одржаној десетог јануара текуће године, одлучио је да
се Стеријина награда за нарочите заслуге на унапређењу
домаће позоришне уметности и културе додели РЕНАТИ УЛМАНСКИ, глумици и ПРЕДРАГУ ЕЈДУСУ, глумцу.
Жири Удружења позоришних критичара и театролога Србије у саставу: Бојана Јанковић (председница),
Ивана Петровић и Спасоје Ж. Миловановић донео је
једногласну одлуку да Стеријину награду Округлог стола
критике 63. Стеријиног позорја за најбољу представу, која
од ове године носи име “Дејан Пенчић Пољански”, додели остварењу ЦАРСТВО НЕБЕСКО Народног позоришта
и Битеф театра Београд у режији Јернеја Лоренција.

НАГРАДА СТЕРИЈИНОГ ПОЗОРЈА
Награду публике 63. Стеријиног позорја за најбољу
представу (просечна оцена 4,77) добило је остварење
ЧРНА МАТИ ЗЕМЛА, према роману Кристиана Новака
у режији Доре Руждјак Подолски, Загребачког казалишта младих (Хрватска).

НАГРАДА “ДНЕВНИКА”
Једногласном одлуком Жирија у саставу Мирослав Стајић, председник, Нина Попов и Наташа Пејчић, Награда редакције новосадског листа “Дневник”
за уметничко остварење додељује се ЈЕРНЕЈУ ЛОРЕНЦИЈУ за режију представе ЦАРСТВО НЕБЕСКО – ЕПИКА
БАЛКАНИКА.

НАГРАДА ПРОДУЦЕНТСКЕ КУЋЕ
“SCOMEDIASCO” ЗА ЕПИЗОДУ
Жири у саставу Даринка Николић, председница, Соња Дамјановић и Теофил Панчић једногласно је
одлучио да награду поделе МИЉКА БРЂАНИН за улогу
Комшинице у представи ШВАЈЦАРСКА, текст Петар
Михајловић, режија Милан Нешковић, Народно позориште Републике Српске Бања Лука (Република Српска, БиХ) и ИГОР БОРОЈЕВИЋ за улогу Рајка у представи СВЕДОБРО, текст Стеван Вранеш, режија Немања
Ранковић, Народног позоришта Ужице.
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Разговарали > Даринка Николић и Александар Милосављевић

63. Стеријино позорје

Разговор двоје критичара
о Позорју

У

овом броју “Сцене” традиционално се осврћемо
на минуло Стеријино позорје, 63. по реду, но овaj
пут, за разлику од прошле године када смо понудили анализу појединих сегмената фестивалског репертоара, уздржаћемо се таквог приступа и препустити да двоје позоришних критичара, Даринка Николић
и Александар Милосављевић, кроз разговор саопште
своја размишљања о појединим представама, дакако
онимa које су по њиховом мишљењу најмаркантније,
о избору који је сачинио Бошко Милин, уважавајући
селекторово право на афирмацију властитих критеријума, али и о генералној атмосфери на овогодишњем
Фестивалу. На овај начин, избегавањем строге форме
критике, будући да су већ публиковани и емитовани
многобројни критичарски осврти и на појединачне
представе и на целокупни такмичарски програм овогодишњег Позорја, баш као и на пратеће фестивалске
садржаје, учинило нам се да би било боље иницирати
форму критичарске трибине, у нади да ће се у неким
од наредних бројева нашег часописа оваквим разгово-

рима придружити више критичара, верујемо специјализованих не само за театарску уметност.
Циљ разговора који су водили ово двоје критичара није, дакако, било изрицање коначних судова, али
свакако јесте покушај што целовитијег заокруживања
слике протеклог Фестивала, констатација два субјективна – а како би другачије било могуће – погледа на
оно што нам је понудило 63. Стеријино позорје.

Александар Милосављевић: Предлажем да овај
разговор започнемо одређивањем ширег контекста
који карактерише 63. Стеријино позорје и присетимо се неких од околности које су дефинисале овогодишњи фестивал. Рекао бих да задатак који је ове године постављен пред селектора, у овом случају Бошка
Милина, није био нимало једноставан. Ако је прошле
године селекторски посао на себе преузео Мики Радоњић, директор Позорја, желећи да на известан начин амортизује притиске који су неминовно очекивани
након промене концепције и повратка на Позорје као
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фестивал домаћег драмског текста, онда је ова година
заправо била својеврсна нулта тачка Фестивала, када
је практично, мада не и формално, Позорје започело
нову фазу свог постојања. Имам утисак да се Радоњић
подметнуо у осетљивом тренутку и свесно, управо
као одговорна особа у Позорју, изложио ветрометини
која је настала променом концепције. У том смислу
очекивања од селектора Милина, али и сваког другог
ко би се нашао на његовом месту, била су наглашено
велика. Тим пре што је одлука прошлогодишњег жирија – како год да тумачимо мотиве те одлуке – још
више заоштрила полемички дискурс и врло брзо са
такозване опште приче о стању у нашем театарском
животу вратила лопту на терен разговора о смислу и
судбини Стеријиног позорја. Тако се Милин нашао у
ситуацији да задовољи најшири хоризонт очекивања.
Ипак, на првом месту, он је требало да испуни основни
задатак, да афирмише идеју фестивала домаћег драмског текста. Тај задатак, по мом мишљењу, не улазећи
у квалитативно одређење његовог селекторског избора, у потпуности је испунио. Да ли се слажете с овом
почетном тезом?

Даринка Николић: Премда нисам компетентна да
процењујем избор Бошка Милина, јер сам у протеклој
сезони видела мало представа, те не познајем контекст
из ког је он начинио селекцију, а принципијелно не желећи да коментаришем квалитет било које селекције,
јер она је увек израз ауторског става селектора, могу
се сложити да је селектор испунио примарни задатак
пред којим се нашао. Он је акценат ставио на савремени домаћи драмски текст, пре свега на дела младих
аутора. С друге стране, иако сам већ нагласила да немам увид у домаћу позоришну продукцију, признајем
да ове године на Фестивалу нисам видела представе
које су померале границе и које бих доживела као успостављање нових стандарда у домаћем театру. Уоста
лом, као и на већини фестивала, и ове године је на
Позорју било и добрих, али и мање добрих представа.

Претпостављам да је то одраз наше укупне актуелне
продукције. Ви свакако имате бољи увид.

А. М.: Размишљајући о ширем контексту продукције из које је Милин селектовао, имам утисак да су
овде критеријуми генерално спуштени, да је продукција
уистину слабија, али и да смо се временом адаптирали
на нове околности, па и на смањење амбиције самих
домаћих театара. У том контексту – наглашавам, само
у том контексту – морам да реферишем на првобитну
тезу лањског жирија који је у свом саопштењу рекао да
је њихова одлука о недодељивању награда условљена
намером да скрену пажњу управо на рушење вредносног
система код нас, пристајање на снижене критеријуме.
Уверен сам да Позорје, ни прошле, ни било које друге
године, не може бити одговорно за стање у нашем теа
тарском животу; оно једино може да буде нека врста
лакмуса који детектује стање у одређеном тренутку. У
том смислу, чак и ако се упустимо у анализу квалитета
Милинове селекције, не можемо замерити – а то није
учинио ни један критичар његовог избора – што се у
селекцији није нашла нека од представа које померају
границе и успостављају нове критеријуме. Примедби на
Милинов избор је, дакако, било, као што их има сваке
године на било ком фестивалу, но нисам приметио да
му је неко замерио да је начинио кардиналан пропуст.
Подсетићу Вас, међутим, на оштре критике, упућене
својевремено Феликсу Пашићу, који на Позорје 1989.
године није довео представу Шехерезада Томажа Пандура и Словенског младинског гледалишча. Пашић је
тада имао своје разлоге и није их крио. Он је, ако се
сећате, одговорио констатацијом да комад Ива Светине не задовољава критеријуме фестивала који понајпре валоризује домете драмског текста. Шехерезада
је, шта год ко о тој представи мислио у оно доба, и како
год процењивали Светинин текст, једна од значајнијих
представа у повести југословенског театра, а показаће
се и једна од круцијалних за процену Пандуровог опуса. Таквих “промашаја” ове године није било.
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Д. Н.: Из личног, селекторског искуства, навешћу
контрапример: довела сам на Стеријино позорје једну
представу – због текста! Реч је о Вирусу Синише Ковачевића, комаду који сам гедала у режији самог аутора
(мислим у Звездара театру, не сећам се више) и у извођењу Народног позоришта Ниш, у режији Милоша
Јагодића. Ниједним извођењем, заправо, нисам била
претерано задовољна, из тог текста могло се извући
много више... Предност сам дала поставци младог редитеља... остало припада колекцији стеријанских анегдота! Стога, моја порука будућим селекторима: Стеријино позорје је, пре свега, позоришни фестивал! Што
ће рећи: ни Шекспир (да је, којим случајем, домаћи
писац) не пролази у лошем сценском тумачењу! Дакле,
слажем се с вама да Бошко Милин, у том смислу, није
начинио пропуст у селекцији.
А. М.: Иако, сложили смо се, на овом Позорју није
било изузетних искакања и епохалних представа, шта
је на Вас оставило најснажнији утисак?
Д. Н.: За мене је најпријатније изненађење врањска
представа Кеплер 452-Б.
А. М.: Морам признати, за мене та представа није
била изненађење. С једне стране, позвао сам је на фести
вал “Јоаким Вујић”, а памтим и њихову лањску продукцију са Позорја, Ружу, увелу Јелене Мијовић у режији
Милана Нешковића.
Д. Н.: Наравно! Не говорим о томе да ме је изненадило то што Врање има добру, фестивалску представу, него ме је изненадио њен сензибилитет, начин на
који је реализована, режирана, глумљена... Освојила ме
је њена интимна интонација, одмереност... Уосталом,
они су играли на метар од публике тако деликатно, без
претеривања, без икаквог пренаглашавања. Фасцинирала ме је непретенциозност а тачност њихове игре,
баш као и режије. У сваком погледу то је лепо, одлично урађена представа. И сам текст Тијане Грумић је
одлична основа управо за тако мишљену и реализова-

ну представу. Ма, на Позорју су играли као да су сами,
као да нема публике...

А. М.: Као да се једни другима исповедају...
Д. Н.: Апсолутно! Не кажем да је то најбоља представа Позорја, али за мене је била откровење.
А. М.: Слажем се с Вама. У сваком погледу Кеплер
је освежење, па и у контексту репертоара наших позоришта. Можда је један од њених пресудних квалитета
баш то што су Тијана Грумић и Југ Ђорђевић, редитељ,
иста генерација, што су пријатељи, деле исти или сличан сензибилитет, што се тако добро разумеју.
Д. Н.: Тачно! И Ружа је подразумевала снажну
интиму, играна је непосредно пред публиком, иако је
постојао ринг као својеврсна позорница, као ограђени простор за сценску игру. Али, Ружа ме на извесатн
начин није изненадила – редитељ Милан Нешковић је
већ прошле године био trade mark.
А. М.: Врањским глумцима је несумњиво значила
та сарадња, но они су и те како стицали искуства у раду са различитим редитељима и редитељским поступцима и већ су играли представе у којима се интима
испитује из различитих углова и на различите начине, мислим да су они сада, нарочито у контексту позоришног живота јужно од Београда, изузетно уигран
глумачки ансамбл.
Д. Н.: Шта је Вас у позитивном смислу изненадило на Позорју?
А. М.: Већ сам рекао да ме Кеплер није изненадио,
као ни Јами дистрикт или Царство небеско – те представе сам већ гледао, али за мене су све три биле најјачи адути овогодишње Милинове селекције.
Д. Н.: Јами дистрикт... Одлична представа! Ту
се, мислим, поклопило неколико веома важних елемената. Најпре одличан текст Миње Богавац и темперамент Кокана Младеновића, оно, дакле, што му је било
својствено у временима када је почињао. У Јамију је
то опет био онај неодољиви Кокан који брзо и тачно
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Из представе Кеплер 452 - Б, фото: Б. Лучић

мисли, а који ни тада, као ни сада, не преза да гурне
прст у око стварности и свакодневици, који непогрешиво погађа у центар онога чиме се бави. Обрадовала
сам се таквом Кокану, јер он је увек тачнији и бољи
када ради тако, него када “филозофира”. Рецимо, На
Дрини ћуприја је одлична, моћна представа, али у њој
има доста подвлачења и “цртања” смисла (шта-је-редитељ-хтео-да-каже), док је Јами дистрикт сјајан пример синергије писца и редитеља. За мене је управо то
Кокан, онај којег памтим из његових младих дана, а
Дрина је, барем ја тако мислим, Кокан који би да буде
филозоф, који редитељски надограђује властити редитељски сензибилитет, самим тим га и спутава, каналише... У Јами дистрикту се види колико је он добар редитељ, колико он осећа сцену. Драго ми је што је баш

за ову предсатву добио награду, наравно, и што је баш
за овај текст награђена Миња Богавац.

А. М.: Мислим да није нимало случајно што су
управо ови квалитети Кокана Младеновића као редитеља, које помињете, афирмисани баш у раду на тексту
Миње Богавац, јер и он је брз, силовит, као да је написан у једном даху, бескомпромисно, оштро, директно,
мимо сваке калкулације са оним што, када говорите о
Кокану, дефинишете појмом “филозофирање”.
Д. Н.: Очигледно је да му је Мињин текст савршено “легао”, да је најбоље провоцирао ону његову аутентичну редитељску “жицу”. Идеалан спој!
А. М.: Имам утисак да овде није у питању само
савршени спој текста и редитељског поступка, него
и истинска креативна сарадња комплетног ауторског
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и извођачког тима, аутентично узајамно прожимање
свих елемената уметничког позоришног дела. Отуда
и радионица као методолошки принцип на основу ког
у последње време углавном настају представе Кокана
Младеновића, па и Јами дистрикт, отуда и таква “органска” сарадња са Мињом, отуда и такав снажан ауторски печат ових изванредних глумица, отуда и Марко Грубић не само као музичар који на сцени уживо
интерпретира властиту музику него и као равноправни актер... Имам утисак да је Јами дистрикт – а ово
свакако није прва Коканова таква представа – резултат
његовог редитељског сазревања...

Д. Н.: Све заједно је на сцени деловало као бомба.
А. М.: Не помињете Царство небеско Јернеја Лоренција. Зар Вас ова представа није дотакла?
Д. Н.: Имам проблем с том представом. Искрено,
мени се она допала. Баш тако – допала ми се. Међутим, чини ми се да је Царство небеско само Лоренцијева естетизација. Не знам шта је он ту заправо режирао.
Имао је добре глумце који у првом делу говоре личне
исповести, и то чине одлично. Говоре и песме, и то је
одлично. Мене, међутим, мучи питање зашто је Лоренци уопште узео ту тему, зашто се њоме бавио, шта је
кроз њену обраду желео да нам каже, који свој став да
афирмише. Представа није понудила одговоре на ова
питања, то је суштина мог проблема с том представом.
А. М.: Овде видим два питања. Прво, зашто је узео
ту тему, друго, шта је урадио бавећи се том темом. Када анализирамо шта је Лоренци урадио, заправо шта
је радио као редитељ, не мислим да су у првом делу
представе у питању само исповести глумаца, него редитељ успоставља најшири, интимни оквир рецепције
мита који је у крајњој инстанци дефинисао значење
(карактер) овдашњег појма “царство небеско”. Ту се,
дабоме, појављује и епска песма као најелементарнији
медиј за преношење садржаја мита. У другом делу Лоренци остаје у сфери интиме, али сада, опет заједно са
глумцима, испитује садржај интиме једне од могућих

транспозиција митске матрице, овај пут пропуштене
кроз “филтере” свакодневице разних “корисника” или
интерпретатора мита, рецимо типичног београдског
фрајера који објашњава зашто је закаснио на Косово, у
бој. Истовремено, међутим, редитељ истражује и просторе потенцијалног одјека мита у интими самих актера митског наратива, рецимо мртвог Лазара и његове
удовице Милице. Из овако постављених “шта” и “како”,
долазим до оног “зашто” и намеће ми се претпоставка да је Лоренци намеравао да покаже како све могу
да функционишу митови, у овом случају племенити
митови који су до нас доспели посредством врхунске
епске поезије. Дакле, Лоренци редитељски успоставља
систем, реализује концепт, усмерава глумце на начин
који им омогућава да из властите интиме постепено
почну да откривају интиму главних актера мита. Мени
је његов редитељски поступак био сјајан. Он се није,
попут Виде Огњеновић у Је ли било кнежеве вечере, бавио феноменом злоупотребе мита од стране политикантске свести, он није проблематизовао интерпретацију мита у сфери политичке димензије стварности,
него се задржао у аутентичним просторима митског,
и у њима проналазио елементе за реконструкцију односа друштвене стварности и архетипског.

Д. Н.: Слажем се, потпуно, па ипак ми се чини да
је све то само реторичко питање. Мислим да Лоренци
суштински не проблематизује питање злоупотребе мита на ширем плану. Добро, он то и не мора да учини,
није обавезан то да учини, али мени управо недостаје
проблематизовање мита и његовог утицаја на друштво.
Код Лоренција, који је очигледно усхићен и задивљен
епском народном песмом, који је евидентно тронут
њеном лепотом па и узвишеношћу, све ипак остаје у
сфери интиме, на појединцу – од исповедних исказа с
почетка представе, до краја, када се мит транспонује
у интиму Лазара и Милице. Естетизација, условно речено, једна је од главних редитељских одлика Јернеја
Лоренција, и то код њега ценим и поштујем, но с моје
тачке гледишта у Царсту небеском све остаје само на
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пукој естетизацији. Ничег новог ту нисам видела, ничег што би ме одвело даље од онога што већ знам и
што, у крајњој линији, сви већ знамо о рефлексијама
наше народне епике. Све је остало у оквирима који и
иначе одређују мој доживљавај наше епике. Дакле, све
је то лепо. Понављам, међутим, да се мени ова представа допала, али објашњавам зашто према њој ипак
имам дистанцу.

А. М.: Предлажем да се начас вратимо представи
Кеплер 425-Б. И Тијана Грумић се у овој драми бави
интимом. На другој страни је Јами дистрикт као сурова прича о друштвеној стварности нас, који живимо
у својеврсном резервату, а ево сада смо разговарали
и о Царству небеском као представи у којој постоји и
моменат потенцијалне политизације интимне сфере

која се, барем код Лоренција, на известан начин отима митској матрици. У том контексту, Кеплер је апсолутно апартна, интимна прича, у којој Тијана готово
артурмилеровски постиже извесно уопштавање и успоставља релације између појединца и звезда на небу, увек, међутим, остајући дубоко у интими својих
драмских јунака...

Д. Н.: Да, то је по свему крајње једноставна, лична
и на први поглед обична прича, али код Тијане Грумић
постоји јасна вертикала која интимни план чврсто повезује са неким небеским Кеплером...
А. М.: Занимљиво ми је баш то што се млада списатељица бави интимом својих јунака у овим временима, у овој друштвеној и политичкој динамици, свесно
избегавајући такозвани друштвени ангажман.
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Д. Н.: Тијана осећа да смо део тог космоса и да он
некако утиче на нас, али очигледно је не занима да се
бави општим друштвеним аспектом тих утицаја, него је интересује оно што се догађа у људима и између
њих у микрозаједници, у микрокосмосу породице и
најинтимнијем кругу.
А. М.: Не чини ли Вам се да је Кпелет неоправдано био маргинализован на Позорју?
Д. Н.: Апсолутно неоправдано. Нисам регистровала негативне ставове поводом Кеплера, али чини ми
се да је врањска представа остала на маргини Фестивала, да јој није посвећено довољно пажње. Можда је то
баш зато што су списатељичин тон и њена прича гледаоцима деловали одвећ обично, нарочито у контексту
ангажмана Јами дистрикта. Можда ми већ деценијама интензивно живимо у драматичним друштвеним и
политичким околностима, па смо изгубили рефлекс да
препознамо приче о такозваним обичним људима чије
судбине не одређује политика, ратови, покољи... али
мени изузетно пријају и тон и визура Тијане Грумић.
Мене је та представа бескрајно дирнула.
А. М.: На Позорју су ове године приказане две режије Милана Нешковића.
Д. Н.: Посебно ме је узбудила Швајцарска. Пре
свега ту је сјајна сценографија. Нешковић је све њих,
актере драме, спаковао у кутију, пустио их да раде то
што раде, да бесомучно понављају исте радње и акције, али јасно је показао и да бега из те душегупке
заправо нема. Та Швајцарска из наслова драме Петра
Михајловића звучи као узвик с краја Чеховљеве Три се
стре: “У Москву, у Москву...!”, но овде, као, уосталом,
и код Чехова, спаса нема. Заувек ће остати затворени
у тим боксовима. Њихови животи су зацементирани.
А. М.: Подсећам Вас и на ону линију – видео пројекцију која се на крају представе завшава као лавиринт
из којег, као што кажете, бега и спаса нема.

Д. Н.: Та сценографија је била сјајна метафора из
које је све започињало и у којој се све и завршило; она
је обележила ову заиста узбудљиву представу.
А. М.: Слажем се да је сценографија била једно
од темељних исходишта редитељске идеје, но са овом
представом имам другу врсту проблема. Тај проблем
тиче се појаве коју све чешће уочавам и у другим нашим позориштима. Све је у бањалучком позоришту
Нешковић сјајно замислио и редитељски спровео, али
на крају сам остао под снажним утиском да је његов
редитељски поступак непримењив у тамошњем театру.
Не ради се о томе да су бањалучки глумци лоши или да
нису разумели редитеља, шта он од њих очекује, него
ми се чинило да они напросто немају одговарајући сензибилитет, да не поседују адекватно глумачко искуство
за овакву врсту редитељског проседеа. Учинило ми се
као да је овде примењен редитељски поступак претходно планиран за неки други ансамбл. То ми је, ето,
сметало и ту сам видео основни проблем Швајцарске.
Д. Н.: А мени би, у тако замишљеној представи,
управо засметала снажнија глумачка боја! То што је
није било, сматрам додатним квалитетом ове представе.
А. М.: А Нешковићева Ожалошћена породица?
Д. Н.: Е, ту сам опет ја имала проблем, већ у први
мах био је везан за сценографију. Сцена је била предимензионирана, све је било некако гломазно и пренаглашено. Можда то тако Руси очекују, можда је то
њихов захтев, не знам. Знам, међутим, да није било
добро што је ова Ожалошћена породица играна на великој сцени СНП-а. Били су исувише дистанцирани од
гледалаца. С друге стране, немам искуства са играњем
Нушића у другим срединама, али заиста имам утисак
да њега најбоље и најефектније могу да играју баш наши глумци. Русима као да није легао. Много тога ми
је остало нејасно у тој представи.
А. М.: Бојим се и мени.
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Д. Н.: Морам да признам да нисам добро комуницирала ни са шабачком Хајком на вука, а ни са ужичком представом Сведобро.
А. М.: Да, било је много приче о Хајци, поготово
што су многи, па и сами Шапчани, очекивали да ће
Милин позвати Рубиште. Обе представе сам позвао
на “Јоакима Вујића”. Признајем, и мене је Бошко изненадио. Но, ако ћемо се, ипак, бавити типично чаршијском “калкулантском анализом” селекције, онда
могу да претпоставим – а са Бошком никада не бих
разговарао о томе – да је можда имао дилему да ли да
позове две Коканове представе, Јами дистрикт и Рубиште, па је отуда предност дао Хајци. Не знам, заи
ста. Знам, међутим, да сам Сведобро позвао на “Јоакима

Вујића” због сензибилитета и текста и представе. Мени је било значајно што сви јунаци ове драме Огњена
Обрадовића вуку трауме као последицу бруталности
која је карактеристична за наш живот из деведесетих
година прошлог века, и то потпуно јасно оцртава судбину сваког драмског лика, па ипак писац је пажљиво
избегао да у било ком тренутку, без обзира на то како
се радња драме одвија – а ту и те како има драматичних момената – у комаду пласира бруталност.

Д. Н.: Они су, као, уосталом, и ми, оштећени деведесетим годинама.
А. М.: Тога, међутим, на сцени нема. Ако већ не
можемо у нашој свакодневици да се ослободимо трау-
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ма из 90-их, ако и данас, на известан начин, проживљавамо ренесансу тог и тадашњег мрака, учинило ми се
да је значајно да на “Јоакиму” видимо и представу у
којој нема насиља. Оно индиректно, постепено, испливава на површину, само се укаже као јасна, очигледна
последица свега што се у душама и у свести тих људи полако таложило и наталожило до мере да и даље
трује наше животе. Допало ми се и то што је Немања
Ранковић пажљиво режирао овај комад...

Д. Н.: Да, али сам имала проблем са општим ме
стима, а у драми и на сцени их има толико... Све ми је
деловало као херц-роман!
А. М.: Тачно, има општих места, баш као што општа
места садрже и други позоришни, филмски или књижевни описи живота из тога периода. Насиље, бруталност, разноврсни облици агресивног понашања постали
су најчешће употребљавана шифра којом дефинишемо наше искуство, али и искуство генерација које нису биле ни рођене 90-их, премда га млади људи данас
и те како осећају. Има, међутим, још нешто, а могло
би да се тиче и нашег разговора о овогодишњем Стеријином позорју. Свесно правим дигресију. Признајем
да ме је у стеријанској селекцији изненадило одсуство
представе Моја ти, јер то је и одличан текст Олге Димитријевић и изванредна представа Атељеа 212. Моја
ти, баш као и Ново доба Вука Бошковића, али и Сведобро, на први поглед су лаки, питки комади, примери
финих и ефектних драмских “математичких решења”;
но у другом њиховом плану јасно пулсира субверзивност, а слутимо – у некима од њих више, у другима
мање – оштрина погледа на свет који не пристаје на
“математичка” решења. Чини ми се да су млади или
релативно млади писци одустали од најдиректнијег
“клинча” са овом и оваквом стварношћу, али нису ретерирали када је реч о постављању прецизне дијагнозе
о садашњем времену које је, као што видимо, још једно
од оних која су искочила из зглоба. Да ли бисте поменули још неку представу из такмичарске селекције?

Д. Н.: Не бих, мада констатујем да су неке представе ове године платиле данак игрању на погрешним
сценама, но то се дешава сваке године и често на го
стовањима.
А. М.: А селекција Кругови?
Д. Н.: Мене је фасцинирала представа Зид, језеро
Душана Јовановића у супериорној режији Милоша Лолића. Добро се сећам и оне давне Душанове представе.
И она је била феноменална, па се дивим Лолићу што
се уопште подухватио те режије. Храбро и одлично!
Како је само решио простор, како је држао концентрацију изванредних глумаца – све је држао чврсто, није
пустио да исцури ни један тренутак, није се упуштао
у дигресије. Све је било набијено енергијом, прецизно
и, ма колико тема била заиста тешка, феноменално.
А. М.: Слажем се, моћно!
Д. Н.: И Људи од воска Мате Матишића у Кициној
режији добро су почели...
А. М.: Штета што трећи чин није редитељски штриховао. Било би много ефектније, снажније...
Д. Н.: Да, а добро, одлично је почело...
А. М.: Сјајно вођена и развијана идеја о писцу ко
ји покушава да држи све елементе свог стваралаштва
под контролом – од привидне и духовите дигресије на
самом почетку, о томе како је рокер постао списатељ,
преко средишњег дела где писац одбија да се бави темама које, ма колико да су му блиске, ипак припадају
дневнополитичкој димензији и сфери приватних обрачуна његових земљака, па до завршног дела када га
смрт у виду умируће особе заправо натера да пише
оно (и онако) како је то она замислила.
Д. Н.: Но, тај трећи део је заправо проблематичан.
Предуг је, заморан, драмски непродуктиван, а Кица ту
није интервенисао, пустио је да се то вуче...
А. М.: Чак и ако је Матишићу као писцу било важно да на плану мотивације развије све токове, реди-
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тељ је ипак могао да увиди да нас је представа већ узела под своје, те да су све приче које воде до централне
тачке сувишне...

Д. Н.: Да, али је, након сјајног почетка, брзо скренула у фолклор и етно параду, што је било сценски
ефектно, али значењски... Штета!

Д. Н.: Штета, слажем се да у представи има много “цртања” и подвлачења смисла и значења, но видели смо неке одличне, чак изванредне глумце. Рецимо Горана Грбића, Ану Бегић и Ксенију Маринковић.
Одлични су!

А. М.: Да се на крају вратимо – на почетак, на концепт Стеријиног позорја. Не чини ли Вам се да је актуелна ситуација помало шизофрена: Позорје се темељи
на домаћем драмском тексту, а то је, као што знамо, и
фестивал позоришних представа...
Д. Н.: Тако је и некада било, али је увек предност
давана представама, што је значило да ма колико драмски текст био у фокусу, селектори су пре свега водили
рачуна о томе да текст буде приказан на позоришно

А. М.: А Чрна мати земла?
Д. Н.: Изванредна прича, драматична, сурова...
А. М.: Трилерска...

> 56

релевантан начин. Од селектора, дакле, зависи како ће
установити основни критерјум, односно његов задатак
је да пронађе праву меру између квалитета драмског
текста и квалитета конкретне инсценације.

А. М.: Бошко Милин је свесно, намерно, ово Позорје отворио за младе писце...
Д. Н.: Тачно, на овогодишњем Позорју није било бардова...
А. М.: На известан начин је детектовао тренутак
смене генерација у нашој драмској литератури...
Д. Н.: Можда ће управо неки од овогодишњих
учесника ускоро постати бардови.
А. М.: Да ли сте неке од њих препознали као будуће бардове?
Д. Н.: Да, Тијану Грумић. Мислим да је она расна списатељица. Данас нема ничег новог, али код ње
препознајем другачији сензибилитет и другачију боју
и размишљање. Наравно, ја већ обожавам Мињу Богавац. Волим Мињину директност, њен стил, њену духовитост, оштрину... Она је за мене већ бард.

А. М: Желео бих на крају овог разговора са Вама
да поделим један од својих примарних утисака са овогодишњег Позорја и да чујем Ваше мишљење о томе:
Без обзира на то ми памтимо Позорја, ове године поново је конституисана позитивна фестивалска атмо
сфера, напокон је дефинисан нови круг Позоријанаца
– махом млади људи који свакако не памте некадашња
издања овог фестивала, не знају за некадашњу атмо
сферу, уосталом одређену амбијентом какав се и могао
очекивати од југословенске манифестације, и сада, у
постојећим околностима, граде нови модел. И, чини
ми се, да уживају.
Д. Н.: Тачно, атмосфера постоји. Заиста је било
пуно младог света, поново млади учествују на Округлим столовима, јављају се за реч, исказују мишљење,
афирмишу идеје, у сваком погледу су активни. Опет
је било разговора о Позорју, о представама, о позоришту, што је веома важно. За мене је то изузетно охрабрујуће. На сцену је ступила генерација нових клинаца и од онога што су затекли, од онога што постоји,
они праве амбијент који им је удобан, у којем се све
боље сналазе. То је заиста добро! Не знам да ли је то
почетак тренда, али надам се да ће потрајати.
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Из представе Зид, језеро, фото: Б. Лучић
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Разговарала > Оливера Милошевић

63. Стеријино позорје

Три (награђене) грације:
Јелена, Исидора, Нина

П

У представи Јами дистрикт играју
три изузетне младе глумице – Јелена
Граовац, Исидора Симијоновић и
Нина Нешковић, које у енергичним
наступима, са обиљем сценског
покрета и кореографија стварају
позоришну магију која опчињава
гледаоце, насмеје их до суза,
а затим “разбије” суровошћу и
потпуним распадом људских живота
жртвованих на олтару нације.

редстава Јами дистрикт, настала по тексту Миње
Богавац у режији Кокана Младеновића, добила
је чак седам награда на 63. Стеријином позорју.
Јака, опора, као снажан ударац у стомак, то је прича
о мржњи, лажном моралу, злоупотреби вере, историје и нације, као и погубном утицају национализма
на животе људи.

Представа је толико снажна пре свега због мае
стралног предавања улогама. Јелена Граовац и Нина
Нешковић добиле су Стеријине награде за најбоља глумачка остварења, а Исидора Симијоновић награду за
најбољу младу глумицу на 63. Позорју.

Јами дистрикт је необична представа. Какав је био
процес њеног настанка?
Јелена: Кокан, Миња и Марко су стварање тла
представе започели од деконструкције појма нације,
као једине преживјеле творевине 19. века која своје
значење прогресивно билдује и данас. Будући да смо
представу радили у Београду и њени аутори (већином)
живе на Балкану, последицама тог појма бавили смо се
у оквиру онога што се догађа овде. Догађаји у представи
су фикционални, али нестварно наликују стварности.
Прича о три народа који једнаком страшћу присвајају
дистрикт Јамена, темељи се на стварним последицама
стварних догађаја. Јами дистрикт није прича о рату
него о манипулацији политикама раздвајања, о непрекинутим реинкарнацијама деструкције, о идејама
које настоје прикрити праву стварност живота. А то је
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Јелена Граовац

Исидора Симијоновић

љубав. Све приче и ликови које играмо Нина, Исидора и ја настали су кроз наш процес дељења онога што
о свему овоме мислимо и осећамо, а кроз безбројне
импровизације о ономе што нам дводимензионална
стварност сервира свакога дана; кроз импровизације
смо заправо дотицали теме мржње, страха, параноје,
разарања. Миња је писала “изнутра”, као што иначе пише, у процесу, у позоришту. Из живог организма који
је (некад и неспретно) настајао на сцени, сваког дана
је у своје шарене биљежнице записивала оно што ће
следећег постати текстови и материјали за представу.
На тај начин сцене су нас водиле једна другој, док се
представа на крају није обликовала у оно што се требала обликовати.
Исидора: Врло брзо ме је обузео тај процес. Увукао у себе, потпуно. Све мање ми је било битно шта се

Нина Нешковић

фото: Б. Лучић

догађа около. Волим тај осећај. Он увек води добрим
резултатима.
Нина: Процес је био интензиван, инспиративан и
узбудљив. У почетку смо се бавили импровизацијама
у којима смо, вођене Коканом, отварали питања и износили наше виђење појма нације. После сваке пробе
добијале смо домаћи за наредну, на томе бисмо сутрадан заједно радили и тако правили сцене. Са нама на
пробама била је и Миња, која је писала текст узимајући
понешто из импровизација. Слобода коју нам је Кокан
дао да стварамо и да то буде заиста нешто наше, један
је од највећих квалитета ове представе.

Та представа сте вас три. Многи су вас први пут виде‑
ли у “Јами дистрикту” и остали запањени количином
онога што свака од вас, и све три заједно, све време
“грувате” током представе. Ту нисте касични парт‑

> 60

Из представе Јами дистрикт, фото: Б. Лучић
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нери. Свака солира на своју тему а, с друге стране,
делујете као заједница. Каква је то врста сценског
партнерства у овој представи?
Нина: И то је изашло из процеса. Након свих импровизација које смо радиле на почетку стекле смо
сигурност и поверење једна у другу. После тога је само било важно пустити се и уживати у ономе што смо
направили. И на премијери, када смо биле најнесигурније, знале смо да ништа лоше не може да се деси јер
увек су друге две ту да играју за све три.
Исидора: Врло узбудиљива је наша игра. Нас три
током представе не разменимо ниједан поглед. Зато смо
морале да се ослонимо на друге начине комуникације,
далеко тананије од значајног погледа. Ослушкујемо се
и реагујемо на то што чујемо и осећамо.
Јелена: Исидора, Нина и ја играмо свака своју
галерију ликова, представнике српске, босанске и хрватске стварности коју креирамо у представи. То што
се међу нама током сат и педесет минута не дешава ни секунд контакта, додира и дијалога, један је од
стејтмента којим је представа обликовала свој језик.
То је језик испуцавања, агресије, потчињавања. Језик
неслободе којим се у представи бавимо. Језик кавеза.
У кавезима у којима живе ликови које играмо, свака
од нас три има безграничну слободу. А она почиње од
унутарњег слушања партнерке на сцени с којом заправо ни у једном тренутку не водимо дијалог. Врхунац
тог не-контакта је сцена туче, макљаже, коју играмо
без додира и без погледа. У томе има нешто контрадикторно крхко. Чак и њежно.
Како бисте описале партнерке које играју у пред‑
стави. Ко су оне?
Јелена: У годину и по дана интензивног играња
и путовања с представом, заједно смо прошле много тога. Поштујем пут и једне и друге. Огледамо се у
различитостима. Дивно је играти са њима. “Звери” су
од глумица.

Нина: Исидора и Јелена су дивне, инспиративне
партнерке са којима је свака представа, какве год околности биле, лака, лепа и успешна. Исидора и ја се познајемо пре Јамија и управо је она била моја спона с
екипом. Предложила ме је за кастинг представе, и на
томе сам јој неизмерно захвална. Привилегија је кад
на послу можеш да уживаш у сваком сегменту. Нама
се то десило.
Исидора: Тешко ми је да на ово питање одговорим сажето. Превише смо се упознале да бих то могла да сведем на ниво лексиконског одговора. Оне су
пре свега различите, особе и глумице. Управо те наше различитости су једно од богатстава ове представе.
Шта за сваку од вас значи бити глумица и када тај
занат постаје уметност?
Нина: Мислим да је потребно много рада на себи, искуства, знања да бих могла да одговорим на ово
питање. Тек сам на почетку, не осећам се позваном да
причам о томе.
Исидора: Веома је тешко проценити шта је у глуми
уметност, а шта није. Глумац је увек на дужности. А
његова дужност је да примећује, доживи и анализира
свет око себе, како би једног дана био способан да живот удахне неким речима.
Јелена: Глума постаје уметност кад о занату више не размишљаш и када то што он можда јесте постаје нека врста средства артикулације онога из чега
заправо радиш, оног изнутра, оног што се увек пита,
чуди, воли и води испочетка. Ако је занат нешто што
је “познато”, уметност је за мене оно што је непознато. Шта за мене значи бити глумица? Живјети неки јако љубавни живот са собом, и дијелити га са другима.
Како сте одлучиле да глума постане ваша професија?
Јелена: Био је то љубавни зов када сам имала 16.
С лакоћом сам одлучила да будем глумица. Етапе мог
пута нису биле лаке. Али глума јесте моја тема.
Нина: Не сећам се да је то била одлука, мислим
да је дошло спонтано и без много промишљања шта то
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заправо значи. То је било у периоду када је тај избор
значио искључиво игру и радост. После је било касно да
се питам. Упис на академију био је само корак, а глума
као начин мишљења и изражавања постала је део мене.
Исидора: Нисам сигурна ко је ту кога изабрао.
Глума мене или ја њу. Све је водило ка томе да постанем глумица.

Колико сваке од вас има у улогама које играте?
Нина: Када лик који тумачим нема много сличности са мном, занимљивије је заиста разумети, оправдати га. Али, увек је све из мене и у мени.
Исидора: То “ко сам ја” јесте питање које нас
узалудно прогања, јер Ја расте и мења се сваког дана.
Добра улога најбоље је ђубриво за боље Ја.
Јелена: Не знам ни ја, много. Максимално.
Шта је задатак позоришта?
Исидора: Да вам поставља питања, дуго након ап
лауза. Да након представе изађете макар мало друга
чији него што сте ушли.
Јелена: Пробијање стварности у живот. Креација
у дијељењу и љубави. Не бих то назвала задатком, више нечим из чега се креће у креацију.
Нина: Задатак позоришта је да запита, испровоцира, наведе на размишљање. Ако после представе
нико не остане равнодушан, и има о чему да говори,
онда све то има смисла.
У каквој средини сте одрастале, ко су били ваши
узори?
Нина: Моји узори су одувек били моји родитељи
и старији брат. С обзиром на то да немају везе са мојим
занимањем, од њих сам научила шта значи бити човек, преузети одговорност и ствари радити до краја,
најбоље што можеш.
Исидора: Не верујем у идоле. Верујем да људе
чини скуп врлина и мана. Самим тим идеализовати
некога до те мере да желиш да будеш као он, сматрам
потпуно погрешним приступом. Некад ме људи фас-

цинирају на филму, некад у продавници. Некад ме то
само узбуди, а некад помислим да бих могла да покушам неку сличну врлину да развијем и код себе.
Јелена: Географски, одрастала сам већином у Ри
јеци, али и у Војводини, Љубљани, Загребу. Мајка ми
је психијатрица, отац се бави правом и некретнинама,
мој млађи брат студира на поморском факултету у
Ријеци. Били су ми огромна подршка у оном што сам
слиједила као своје. Из неког свог унутрашњег про
стора тешко се идентифицирам с једним градом, мје
стом одакле сам или мјестом у којем живим. Немам
то у својој терминологији. Данас живим на Зларину,
сутра на Брионима где радим нову представу. Тако је
и са средином у којој сам одрасла. Нисам имала конкретне узоре, оно што ме вукло и привлачило биле су
снажне енергије људи које сам сретала, без обзира на
то чиме се баве.

Глума је и суочавање са другим идентитетом. Како
то суочавање изгледа у вашем случају?
Исидора: То увек подразумева и суочавање са со
бом. Да би другога разумео потребно је да се не кријеш,
не оправдаваш и не осуђујеш.
Јелена: Ни ми који се “суочавамо” немамо један
идентитет. Један идентитет је сламка за коју се ловимо да бисмо имали дојам да држимо на окупу непре
стану љепоту промјена у нама. Не мислим да у глуми
постајем нетко други. Пуштам се да будем све што у
том тренутку, креирајући улогу, имам потребу бити.
Нина: И ја мислим да је то увек најпре суочавање са собом.
Како се припремате за конкретне улоге, како штимује‑
те свој инструмент (себе) да добро функционише на
сцени?
Исидора: Још увек немам устаљен систем, различито се припремам за различите представе. У сваком
случају важно је да си сигуран и концентрисан, као и
да владаш својим телом.
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Јелена: Свака улога и процес тражи нешто друго.
Ослушкујем шта то јесте па то слиједим. За неке улоге
припремала сам се на трчању. Не зато јер је улога то
од мене “тражила”, него ми је одговарао унутрашњи
простор који је на трчању растао, из којег бих кренула у дијалог с оним што стварам. Некада је то пјевање.
Некада простор тишине. Јако су ми узбудљиве потребе
мог инструмента у сваком новом процесу. Штимујеш
се док не уђеш у лакоћу.
Нина: То је процес који се дешава свакодневно.
Трудим се да сваког дана нешто ново научим, прочитам, сазнам. Да напредујем и будем боља у односу на
себе. То, наравно, подразумева и физичку активност.
Тренинг је незаобилазан део сваког мог дана.
Шта за вас три значи појам храброст – у животу и
на сцени?
Јелена: Храброст? Не знам да ли у стварности
коју креирам тај појам постоји. Да ли храброст значи
слиједити себе? Пуштати се ономе што је ту, без идеје
и слике о животу, раду, љубави? Или је то нормално?
Исидора: Никад не знаш када храброст може да
ти затреба. Али треба да знаш када је неопходно да
храброст изабереш уместо комфора.
Нина: Ја немам одговор на то питање.
Будућност?
Јелена: Будућност ће доћи из онога што је сад, а
сад је љубав. Огромна љубав.
Нина: Гостовања са Јами дистриктом којима се
неизмерно радујем, и друге представе на које сам такође поносна: Смрт фашизму, О Рибарима и Слободи.
То је најскорија будућност.
Исидора: Једна реч. Тешко питање.

Из представе Јами дистрикт, фото: Битеф театар
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63. Стеријино позорје, сценски дизајн

Сценски простор као жариште

У

марту 2018. Стеријино позорје објавило је избор
представа које ће бити приказане у такмичарској
селекцији фестивала. Том приликом селектор
Бошко Милин указао је на значајну тенденцију управа наших позоришта да на своје сцене поставе праизведбе текстова младих писаца и због тога је неке од
њих изабрао у програм фестивала. Овакве тенденције
су пожељне и потребне јер могу да буду генератор виталности нашег драмског позоришта. Из тог разлога
занимљиво је размотрити какав је позоришни израз
изнедрен у процесу рада младих сценских стваралаца на новим текстовима и за какво се позориште они
боре. С обзиром на то да се овај текст бави сценским
дизајном односно дизајном сценског простора у представама, увек је драгоцено подсетити се речи Огњенке Милићевић о истраживачким напорима значајних
светских театара који “и онда када преиспитују класику – Штајн, Ронкони, Планшон, Брук, Ефрос, Крејча,
Стрелер, Свобода, Рекалкати, Дамиани – или кад креирају нову драматургију – Гротовски, Вилсон, Чајкин,

Брук, Барба – у ствари изнова формулишу сценски
простор”.1) Можемо дакле тврдити да се успостављањем
специфичног начина употребе простора ствара полазиште за успешно позоришно истраживање. На овом
месту споменућу и речи Мете Хочевар, архитекте и
сценографкиње, једне од најзначајнијих југословенских
позоришних стваралаца која је била гост на неколико
догађаја у оквиру пратећег програма овогодишњег Позорја. Њене речи чини се готово увек говоре о појавама
које су толико очигледне, али из непознатих разлога и
позоришни ствараоци и гледаоци често их заборављају.
Представа је аудио-визуелни догађај. “Свака изречена
мисао стиже од глумца до гледаоца двојаким путем –
најмање једанпут. То саопштавање или “зрачење” једном је директно од глумца ка гледаоцу, други пут од
глумца преко простора до гледаоца. Однос између тих
зрака је она напетост која својим мењањем твори чујну
1) Приредила Огњенка Милићевић, Простор – драмско лице, Стеријино позорје, Нови Сад, децембар 1980, стр. 2.

67 >

Из представе Швајцарска, фото: Б. Лучић
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не свечане тоалете (дуге хаљине, венчаница, смокинг
одела), седећи у низу једни до других на платформи
постављеној на просценијуму, саопштавају публици
сопствени однос и искуство о теми Боја на Косову, а
затим се полако преображавају у ликове. Развој приче о припремама за велики бој прати и продирање у
дубину простора позорнице што кулминира сценом
хорске изведбе учесника боја у самом дну позорнице,
чији гласови све снажније реверберирају простором
најваљујући страхоте које следе. Други део представе
обухвата време након боја, а формирани сценски про
стор указује на то да се налазимо у фиктивном царству
небеском у којем су удружени погинули и преживели.
Сценограф Бранко Хојник у оба дела представе користи бело платно за означавање неба, геометризовано
у форми, расипајући одблесак светла по глумцима као
да наговештава илузионизам везаности за фикцију постојања тобожњег царства. Целокупној визуелној слици доприноси то што сценска техника није сакривена.
Расвета је постављена на под око простора подијума за
игру глумаца, микрофони и аудио систем за повезивање инструмената протежу се преко сцене и својим
сировим обликом креирају контраст глумачкој игри
која је често заснована на статичности тела у седећем
положају и коришћењу једино погледа, гласа и мимике за изражавање дубоког бола и патоса.
Јами дистрикт Милене Богавац у режији Кокана
Младеновића је копродукција Битеф театра Београд,
Центра за културу Тиват, Фестивала MASZK Сегедин
и Тинк танк (Think Tank) студија Нови Сад. Представа која је премијерно изведена и више пута одиграна
у непозоришном простору Тинк танк студија, у аутор
ском тиму нема сценографа4) али свакако користи
различита сценска средства за обликовање аудиовизуелне сценске слике. Простор на позорници сцене
“Јован Ђорђевић” је организован као тространо гледалиште на практикаблима, са слободним простором
4) Осим редитеља, у ауторском тиму су аутор оригиналне музике
Марко Грубић и костимограф Ивана Несторовић.

за игру глумица у средини и музичким бендом као
њиховом подршком у позадини. Тема представе бави
се измишљеним догађајем – проналаском доказа да
на тромеђи Србије, Босне и Хрватске постоје остаци
најстаријег палеолитског насеља у историји човечанства што покреће низ апсурдних реакција и утркивање
припадника трију народа односно њихових властодржаца у томе која нација има највеће право да се прозове најстаријом. Представа осмишљена као фуриозни
колаж различитих ситуација у извођењу три глумице,
где свака представља глас једне нације, кроз сонгове
и скечеве, који су често осмишљени као “липсинковање”5) кадрова телевизијског програма емитованих на
видео пројекцији, преноси пародичну слику догађаја.
Томе доприносе костими мајмуна, добитнице Стеријине награде за костимографију Иване Несторовић, које
глумице носе на почетку представе, као и реквизити
преувеличаних димензија (шприц за узорковање крви и реплика остатака костију првог човека из Јамене). Извођење музике уживо, коришћење микрофона
у драмским и музичким секвенцама и агресивни дизајн светла, константно подстичу публику да активно
гледа и слуша и коначно покуша да “свари” апсурдну
причу која јој се сервира.
... и остали у продукцији Установе културе “Вук
Стефановић Караџић” Београд је пример представе
која се ослања на низ позоришних условности у намери да у што чистијем облику пренесе поруку о свеприсуству неправде према мањинама у нашем окружењу.
Редитељ Стеван Бодрожа у четири одвојене приче користи исту групу глумаца приближних година, који,
уз суптилно осмишљене, једноставне костиме Владиславе Јолџић, успевају да одиграју ликове различитих
годишта, нациоаналних припадности, друштвених статуса, физичких способности и то у сценском простору
сценографа Милана Миладиновића, дефинисаном искључиво једним елементом – зидом, косином, кубусом
5) Липсинк (lip sync) – усна синхронизација
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и видну слику изречене мисли. То је позориште”2). Наведене речи још су јасније ако их допунимо Метиним
објашњењем3) полазишта при осмишљавању сценографије која треба да пронађе међупростор између про
сторних чинилаца (архитектура, глума, кореографија,
технолгија) и звучних чинилаца (глас, текст, музика)
представе како би изразила предмет приче.
Представа Швајцарска Народног позоришта Републике Српске Бања Лука, према тексту Петра Михајловића у режији Милана Нешковића, одиграна је на
сцени “Јован Ђорђевић” Српског народног позоришта.
Први утисак је доминатно под утицајем несвакидашње
сценографске двоетажне структуре која испуњава комплетан простор порталног отвора. Сценографкиња Драгана Пурковић Мацан, награђена Стеријином наградом
за сценографију ове представе, изделила је изграђен
сценски фронт на пет боксова. Фрагментарна изведба
текста подељеног на пет прича о људима заглављеним
у свакодневици преживљања, чије неуралгичне тачке
захваћене као каквим запаљењем стално доживљавају
погоршање стања и предсказују катастрофу, утицала је
на идеју о сценском простору. Сходно томе креиран је
простор од боксова као стешњених простора егзистенције (соба, купатило, парк, кафана, судница) без врата
и прозора, димензионисаних тако да у неким случајевима не дозвољавају глумцима да се потпуно исправе. Мали простор још више налгашава игру деперсонализованих ликова која се одвија кроз “фронталну”
глуму, неприродно гласан говор и наглашене физичке
радње, а дизајн светла, који је често сведен на употребу
неконвенционалне сценске расвете – висилице, неонке и архитектонску равету постављену у скривачима,
боји простор у хладне тонове и заокружује свеукупну
суморну атмосферу. У појединим тренуцима у пред2) Ibid., str 82.
3) У склопу циклуса Разговори о сценском дизајну, 24. маја 2018. у Сцен
ској лабораторији “Борислав Гвојић” на Факултету техничких наука у Новом Саду, одржан је разговор са Метом Хочевар насловњен
Преображаји. Разговор је водио професор Радивоје Динуловић.

стави се појављују елементи неуобичајених димензија
као што су реквизити попут тегле “нутеле” или тега за
бодибилдинг који руше балансиран однос поменуте
глумачке игре у малом простору, па се поставља питање да ли су неопходни. С друге стране судница постављена неприродно високо у простору даје коментар
о односу судског система и правима “поштеног малог
човека” који има несрећу да се нађе пред њим, а све
то кроз црнохуморни дискурс који је успостављен у
представи. Проток времена између сцена које су често
изузетно кратке и делују као пасажи обележен је видео пројекцијом назива дана у недељи на “поклопцима” неактивних боксова, а повремено се преко целог
фронта сценографије појављује и видео материјал са
садржајима из живота на нашим просторима који се
крећу од сеоске свадбе, преко туче ђака, до свињокоља
и “моделинга”. Дизајн звука је обележен употребон музичких секвенци америчких музичких класика, попут
песама “Stand by Me” и “What a Wonderful World”, које
су превише иконичке и везују нас за идеју о Америци
као земљи снова, што се испоставило као плеоназам у
односу на идеју представе о Швајцарској као идеалу,
па је занимљиво компоноване пасаже аутора Петра
Билбије (уједно је и аутор видеа) са урбаним балканским елементима нажалост оставило у другом плану.
Царство небеско у копродукцији Народног позоришта Београд и Битеф театра је представа која тематски обрађује један од најзначајнијих догађаја за срп
ску нацију, Бој на Косову, па редитељ Јернеј Лоренци у
свом концепту “располућује” представу на две целине:
пре и после боја. Први део одвија се на сцени “Пера
Добриновић” у којем је просторни однос позорнице и
публике конвенционалан, док се други игра на позорници сцене “Јован Ђорђевић”, на којој је формирано
вишестрано гледалиште, а унутар њега је издигнут подијум покривен белим платном, уз чије су ивице са четири стране постављени клавири и столице за глумце.
У првом простору прича почиње у садашњем времену у којем глумци, у костимима налик на универзал-
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и рампом. Можда је најсупешнији пример прва прича у којој је зид једини елемент који дефинише место
одигравање сцене (преграђена соба у стану) али и метафора за лош однос и препреку у разумевању мајке
и сина. Грађење сценске слике елементима који су
ослобођени визуелне стилизације и конкретизације, у
представи о свима добро познатој причи и актерима,
у великој мери је ослоњен и на одличан текст четири
младе драматуршкиње: Мине Ћирић, Галине Максимовић, Неде Гојковић и Маше Радић. С друге стране
сценски простор представе Хајка на вука Огњена Обрадовића, у режији Наташе Радуловић постао је презагушен тежњом сценографкиња Нађе Антић и Нере
Вуловић да изграде атмосферу заборављене, сеоске
кафане. Украси са светлећим ЛЕД тракама који висе
са косе таванице, наглашене материјализације (дрвене греде, покидане тканине, зарђали метал), сувишни
су, посебно у односу на режију која се темељи на че
стом понављању појединих реченица из дијалога и исто тако честу употребу снажних музичких лајтмотива
и сонгова. Уз таложење великог броја сценских средстава у току представе тешко је било пронаћи фокус
у перцепцији приче коју гледамо.
Извођењу представе Београдског драмског позоришта Утопљена душа, по тексту Александра Југовића,
у режији Бобана Скрелића, погодовало је смештање
сценског простора, ограниченог косом равни, с једним
једром, и гледалиште које се ниже у смакнутим редовима, без промене нивоа, на позорницу сцене “Јован
Ђорђевић”. Сценски простор и гледалиште које посматрамо као његов интегрални део оживљавају осећај да
се заједно са актерима налазимо на пароброду Италија
којим песник Владислав Петковић Дис иде на своје последње путовање. Приликом извођења представе Народног позоришта Ужице Сведобро, према тексту Сте-

вана Вранеша у режији Немање Ранковића, публика
је, седећи у гледалишту исте сцене Српског народног
позоришта, била потпуно одовојена од приче о животу
жене средњих година у њеној кући ван града. Простор
куће је, осим превеликим дистанцама и димензијама
саме позорнице, био одвојен од гледалишта и зеленим
појасом који представља двориште куће, а велики број
сцена које се одвијају међу ликовима који су у блиском
односу (другарице, партнери) остале су заробљене на
густо изграђеном сценском простору сценографкиње
Маријане Зорзић Петровић.
Сценски простори у представама 63. Стеријиног
позорја осмишљени су и делују на два начина. Једну
групу чине представе чије жариште јесте на позорници која доживљава метафорични преображај у про
стор драмске приче, као што је случај у представама...
и остали, Хајка на вука и Сведобро. Другу групу чине
представе чији активни простор захвата позорницу и
гледалиште, а жариште је променљивог положаја, што
можемо повезати са представама Швајцарска, Царство
небеско, Јами дистрикт и Утопљене душе. Подразумевано је да је идеја сваке представе конфорнтирање
приче са публиком, међутим, мера у којој ће простор
и све што се у њему налази (глумци, декор, реквизити, сценска техника, публика) бити активни део позоришне приче је различит. Кроз представе приказане
на овогодишњем Позорју видели смо у којој мери млади позоришни ствараоци користе могућности побуђивања сценског простора и да ли им је блиско схватање
простора представе као система “неких стања неких
кретања, неких програмираних атмосфера”6) за који
се залаже Мета Хочевар, чије је сценографско и теоријско дело основно полазиште за писање овог текста.
6) Приредила Огњенка Милићевић, Простор – драмско лице, Стеријино позорје, Нови Сад, децембар 1980, стр. 86.
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Пишу > Николина Ђукановић и Милена Кулић

Позорје младих

Позоришно призивање сунца

О

вогодишње Позорје младих отворено је представом Ловац у житу, коју су извели студенти Класе
глуме на мађарском језику Академије Уметности
Нови Сад. Селинџер и његов роман Ловац у житу врло
лако постају парадигма када говоримо о концепцији и
смислу представљања уметничких академија у оквиру
63. Стеријиног позорја, те не изненађуе што је управо
ова представа одиграна прва. Студенти из Новог Сада,
Москве, Београда, Косовске Митровице, Бања Луке и
Осијека – представили су не само своје испитне представе и пројекте већ идеологију младости позоришта,
која, попут живота Холдена Колфилда, јесте игра која
се игра по правилима. Све док има игре, позориште ће
постојати као егзалтирани покушај за досезањем суматраистичке идеје, потрага за оптимизмом и лепотом,
за светлошћу и вером, епифанија и раскош талента. То
је оно што су студенти на Позорју младих испричали,
почев од Академије уметности Нови Сад.
Специфичним драматуршким поступком искоришћен је књижевни предложак Селинџеровог романа

и представљена је архетипски грађена прича о млађем
добу –тинејџерским данима једног дечака. Иако рачуна са многим комичним претеривањима и карикирањима, и тек кад посегне за преувеличавањима ма
које врсте, представа пружа сазнање о свакидашњици, али овај роман је у позоришном смислу било могуће интерпретирати и на други начин. Ова представа
у режији Роберта Ленарда важан је део зиданице игре
и љубави према театру, резултат талента и рада, као
и пажљивог промишљања театарског израза и онога
што нам позориште омогућује. Као и до сада, Класа
глуме на мађарском језику Академије уметности Нови Сад однеговала је истанчан однос према покрету и
гласу, те је ова представа, поред многих текстуалних
прожимања, мозаик добро усклађених покрета и добрих музичких елемената и као таква је намењена свим
слојевима публике који су спремни да пређу црвену
линију те покажу своју индивидуалност. Уколико то не
учинимо онда када се то од нас очекује, као у роману
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Ловац у житу, можда престанемо да будемо људи – а
да нас нико не обавести о томе.
Студенти Класа глуме на српском језику новосадске Aкадемије уметности, коју води проф. Борис
Исаковић, одиграли су Живот провинцијских плејбоја
по тексту Душана Јовановића. На самом почетку истакнута је идеја о српској комедији дел арте која је
многе у публици насмејала, верујемо и заинтригирала. Колико год звучало необично, ова представа је одлично разиграла многе елементе који су у овом контексту почели да асоцирају на Шекспира или Држића.
Представа је овим поступком добила нови квалитет,
самим тим проширила је видике младим глумцима и
охрабрила их да се поигравају са позоришним врстама и жанровима.
Руски институт позоришне уметности ГИТИС Мо
сква и ове године је постигао успех на Позорју младих.
Одабиром три мање позната комада, студенти друге
године глуме суочили су се са Брехтом и Островским
и свим драматуршким замкама које се могу наћи код
ових писаца. Класа Владимира Андрејева Алексејевича представила се, најпре, избором сцена из текстова
Александра Островског. Реч је о текстовима Врело срце
и Нису мачки стално Покладе. Брехтов комад Човек је
човек, иако остављен за крај, можда је ипак био средишњи део овог наступа. Писац који рачуна на аналитички ум гледалаца, а чулност и уживање заговара
само као уживање у спознаји, у овом комаду је представљен са примесама аристотеловског традиционалистичког поимања трагедије. Видели смо комад који
за тему има судбину малог човека и његов микросвет,
који, када се преведу на макроплан, заправо су основни чиниоци људске егзистенције. Иако је редитељски
концепт умногоме скривен иза глумачке вештине, морамо споменути да је од фрагмената ова три текста
скројено занимљиво и привлачно сценско штиво. Судећи по реакцијама гледалаца, у потпуности је било
по мери стеријанске публике. Уосталом, с правом, јер

ова представа погађа управо у оно што је био и циљ –
у суштину позоришта.
И ове године се на Позорју младих могао видети
Нушић као стална инспирација професора и студената, али и професионалних позоришта Србије. Студенти Факултета савремених уметности Београд приказали су сцене из више његових дела које нису смисаоно повезане, али су заокружене појавом глумца који
игра Нушића и као такав уводи нас у представу и опрашта се од нас. Представа је својеврсни омаж Нушићу.
Студенти друге године глуме (класа проф. Божидара
Ђуровић) играли су свима познате и омиљене сцене
из Народног посланика, Ожалошћене породице, Сумњивог лица, Покојника и Др-а, као и не толико игране, из
Света, Аналфабета и Миша. Млади глумци нису били оптерећени архаизмима, нити су осавремењавали
комаде, већ су играли с мером. Лако, неоптерећујуће
и забавно – често је то и једино што тражимо од позоришне представе!
Академија уметности Београд приредила је спектакл. Пред препуном салом Културног центра представили су се студенти треће године глуме у класи проф.
Оливере Викторовић Ђурашковић. Играли су жанровски различите одломке познатих драмских текстова.
Богат костим и богата сценографија, толико добро
урађени да је гледаоцима било жао што нису сваки одломак гледали као целовечерњу представу. Од Марије
Стјуарт до Ћелаве певачице глумци су се вешто шалтали кроз захтеване жанрове. Успешно су нас увукли
у представу те је публика лако могла заборавити да
гледа студентску представу, већ можда више дело неког професионалног позоришта.
На овогодишњем Позорју младих учествовала
је и НОВА академија уметности Београд, класа проф.
Љубише Ристића. Чини се да је наступ ове академије
обележен зрелим редитељским осећањем, те смо имали прилику да погледамо две представе два млада редитеља. Најпре, изведена је представа Нови станар
у режији Уроша Нововића, те Јерихонска ружа у ре-
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жији Ајдина Хузејровића. Било је значајно погледати
два млада редитељска рукописа и два остварења која
имају сву потребну динамику и поетичност, а редитељи
су успели да сваки лик у себи садржи бар траг психолошке истине и аутентичан локални колорит, посебно
у другој представи. Ни о једној од ове две представе,
као ни о другим појединачним наступима на Позорју
младих, не можемо говорити а да то у исто време не
буде и податак о тренутном стању у нашем културном
животу. Ово је, дакле, један случај међу младим позоришним ствараоцима који говори да је безразложно
неповерење у младе људе – како редитеље тако и глумце. Обе представе заслужују похвалу за своје учешће
на Позорју младих јер показују озбиљну посвећеност
и упућеност у грађу, натопљену свежом маштом, која
у свет збиље долази из неког другог света.
Студенти Факултета уметности Приштина – Косовска Митровица имали су задатак да пронађу аутентичног човека (модел из живота) и да, у сусрету са њим,
кроз разговор дођу до тема које ће обрађивати. Једно
ставније речено, требало је да нађу неког довољно интересантног за имитацију. Ипак, задатак је био нешто
сложенији, јер је захтевао да се студенти у другој фази рада удаље од модела и надограде свој лик помоћу
различитих метода и то је заправо вредно. Неки глумци су изабрали комичне, неки трагичне, а неки чак и
досадне моделе, што је опет допринело самој представи због шароликости ликова. На самом крају пуштани
су аутентични снимци као доказ документарног рада,
али и показатељ колико су студенти домаштавали. Ова
представа је занимљив, доследно спроведен концепт.
Стиче се утисак да су студенти заиста уживали у процесу али и током игре и било би интересантно чешће
виђати овакве задатке формиране у представу.
Студенти треће године глуме Академије умјетности Бања Лука (класа Велимира Бланића) извели су
Софоклову Антигону и одушевили публику. Можемо
помислити да је Хегел био у праву када је у трагедији
ставио нагласак на радњу и сукоб пре него на патњу и

несрећу. У исти мах, постоји једна посебна врста несреће која не произилази директно из људских поступака, а која, без сумње, може деловати трагички. Мислимо на ону несрећу која сугерише идеју судбине.
Могло би се рећи да је, када је реч о овој представи,
Хегелово образложење проста рационализација идеје
судбине, те су патња и несрећа, које не проистичу из
људских поступака већ из људских уверења, ипак део
трагичког слоја у Антигони. У овој представи изостаје
хор, али његова улога није изгубљена, похрањена је у
одређеним поступцима и музичким деоницама који су
важан део представе. Глума младих стваралаца била је
натопљена емоцијом, пажљиво промишљена и савладана, те можемо рећи не само да су глумци разумели
оно што играју већ да су самостално налазили одређена решења, након дугог процеса и проучавања онога
што се у њима налази. Наступ ове Академије морамо
похвалити због посвећености и смелости студената да
се суоче са овим делом и покажу да је Софокле, ипак,
наш савременик.
Чувена Коса је на Позорје младих дошла са Универзитета “Синергија”, у изведби студената треће године глуме у класи Ивана Јевтовића. Са сећањем на
прву београдску Косу у Атељеу 212, ова представа, у
целини говорећи, смео је потез, управо због трага минулог успеха који нам стоји као мера за меру, као помоћ
при (пр)оцењивању сопственог труда, рада и талента.
У представи је учествовало више од петнаест студената, па се на тај начин пројекат издвојио на смотри студентских представа, успевајући бројношћу да направи
моћну представу. Синергија је могла да буде задовољна: изнела је најзахтевнију представу на Позорју младих, изазвала лепе реакције у гледалишту, док су сви
заједно певушили Дај нам сунца.
Умјетничка академија Осијек одлучила је да се
представи целовечерњом дуодрамом. Кисик Ивана Вирипајева није једноставан комад за играње јер је прича временски испрекидана, са много понављања, драма писана више асоцијативно. Глумци из класе проф.
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Роберта Рапоње морали су брзо да прелазе из приче у
причу, понављања да говоре на начин који неће уморити
публику и да нијансирају нарацију и дијалог прецизно
како би публика могла да прати фабулу. Сама прича је
једноставна: ожењен човек заљубљује се у девојку због
које убија своју жену да би слободан могао да настави живот са овом другом. Интересантан је начин писања. Он описује себе и своје виђење ситуације и све
оно што му људи говоре. Исто тако она описује себе и
надовезује се на његову причу. Кроз све то провлаче
се елементи Библије која нам намеће морална начела, правила по којима смо научени да живимо. Главни
лик та морална начела доводи у питање, јер чему живот ако нас гуши? Ако је ваздух оно што није морално,
да ли треба поступити морално и како наставити без
ваздуха? Млади глумци су комплексан комад играли
с лакоћом и сигурношћу.
На овогодишњем Позорју видели смо и студенте
Факултета драмских уметности Београд. Најпре, класу
проф. Душана Петровића, која је играла Јастучка, што
је заправо испитна представа друге године позоришне режије Стефана Гајића. Секвенце из Мекдониног
комада изведене су убедљиво – при томе мислимо на
сваког члана глумачке екипе – необичним изношењем
сложене драмске приче са елементима црне комедије,
породичне, политичке драме и сатире. Након тога,
погледали смо пет монолошких епизода тј. скица за
лик, а потом исповести и имитације. Иако је ове године Факултет драмских уметности представљен једном
испитном обавезом, можемо рећи да се озбиљношћу
и зрелошћу вежби истакао и одлично показао. Оваквим извођењем студената проф. Душана Петровића
и проф. Марије Миленковић званично је завршено
овогодишње Позорје младих, које је – поред главног
програма Стеријиног позорја – било вредно пажње,
тумачења и аплауза. Треба имати у виду да, негујући
Позорје младих, негујемо наду у бољу позоришну сутрашњицу, уметнички и етички напредак, који нам је
и више него потребан.

Из представе Кисик, фото: М. Блашковић
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Пише > Марина Миливојевић Мађарев

Сећање
Владимир Стаменковић, уметнички директор и
селектор Стеријиног позорја, 1977–1981.

Нацрт за будуће театролошко
истраживање

Т

ек што се завршило 63. Стеријино позорје напу
стио нас је наш драги професор и колега, критичар и театролог Владимир Стаменковић. Овом
приликом нећемо писати пригоднo сећање. Овде је на
делу намера да се уради нешто што се чини смисленије – покушај сагледавања пет селекторских годинa
Владимира Стаменковића (од 1977. до 1981). С обзиром на превирања којима је данас изложено Позорје
и оно чему тежи, изузетно је важно да разумемо период који се сматра звезданим годинама Стеријиног
позорја. Каква су била Позорја која нам се данас чине “звездана”?

Историјски увод – Чему селектор?
Око Стеријиног позорја вазда су се водиле жестоке полемике и битке – једна од најжешћих тиче се
селекције и селектора Стеријиног позорја будући да је
од самог почетка Позорје замишљено као кровна манифестација позоришне уметности у СФРЈ и културе као
важне полуге кохезије на унутрашњем, и промоције на
спољашњем плану. Како се инсистирало на суверени-

тету земље и кохезији хетерогених народа, акценат је
стављен на националну – југословенску културу, коју у
драмском театру репрезентује домаћи драмски писац и
позоришни ансамбл. Питање ко учествује на фестивалу
и ко је добио награду, постало је осетљиво и могло је
да унапреди позоришни живот, али и да унесе раздор.
Стога не чуди да је естетски, па и политички осетљива
одлука “ко је најбољи”, у првим годинама поверавана
оцењивачким (уметничким) комисијама. Када комисија доноси одлуку, постоји добра шанса да се избор
сагледа из више углова, али и да се одлуке доносе административно и круто или по систему “кључева” и
“трговине”. То за последицу има да су сви и задовољни и незадовољни, односно да Фестивал суштински не
доприноси развоју театарског живота. Селектор је, насупрот комисије, истурени појединац. Он сâм доноси
одлуке (како год је до њих дошао) и својом каријером
и професионалним дигнитетом стоји иза одлуке те је
отуда мотивисан да фестивалску селекцију направи
најбоље што може, имајући у виду да су превиди и промашаји могући, баш као и храбри визионарски потези.
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Селектори који су претходили Владимиру
Стаменковићу и уметнички директори
Стеријиног позорја
Први селектор, уједно и уметнички директор 9.
и 10. Позорја био је Миленко Шуваковић, редитељ из
Новог Сада. Селектору су од 1971. године у послу помагале републичко-покрајинске класификационе комисије које су вршиле предселекцију1). Шуваковићеве
селекције остаће упамћене по Ожалошћеној породици
ЈДП-а у режији Мате Милошевића и изведбама драма Јована Христића Савонарола и Халелуја. Наредних
шест фестивала селектори су се смењивали годину за
годином и нису потписивани као уметнички директори. Били су то Слободан Селенић (позоришни критичар и писац, Београд), Петар Селем (редитељ, Загреб),
Смиљан Самец (књижевник, Љубљана), Матеја Матевски (књижевник, Скопље), Јосип Лешић (редитељ, Сарајево) и Славко Јан (редитељ, Љубљана). Овај списак
указује да је у избору првих селектора био присутан
“републички кључ”. Позорје је у то време било прилично критиковано јер, како то бива када се у питање
струке и уметности умеша бирократски кључ, заправо
нико није био сасвим задовољан. Стога је начињен трећи
заокрет: стручњаку и уметнику од ауторитета дато је
да буде селектор и уметнички директор Фестивала на
четири године. Био је то Георгиј Паро. Овај редитељ из
Загреба био је први селектор са могућношћу да селекцији подари лични печат. Његове изборе памтимо по
првим поставкама данас антологијских драмских комада југословенског простора: Тераса Јована Христића
(НП Београд), Представа “Хамлета” у селу Мрдуша
Доња, опћине Блатуша Ива Брешана (Театар ИТД, Загреб), Беле ракете лете на Амстердам Витомила Зупана
(ЈДП), Маратонци трче почасни круг Душана Ковачевића (Атеље 212), Јане Задрогаз Горана Стефановског
(ДТ Скопље) и Хасанагиница Љубомира Симовића (НП
1) 60 година Стеријиног позорја (документарна грађа), прир. Алексан
дра Коларић, Стеријино позорје, Нови Сад 2015.

Владимир Стаменковић, фото: ЈДП

Београд). Уз значајне нове комаде на Позорју су приказане и представе које најављују нов приступ режији
драмског текста, где редитељ није само “невидљиви
интерпретатор” писца већ драмска представа постаје
аутономно уметничко дело. Један од таквих примера
је Покондирена тиква у режији Дејана Мијача (СНП).
У време Георгија Пара ван конкуренције на Фестивалу
је изведена и представу за децу Плави зец (група аутора, Позориште “Бошко Буха” Београд).
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Након Георгија Пара, селектор на годину дана
био је глумац и редитељ Стево Жигон. Из данашње пер
спективе бар четири представе из његовог избора важне
су за историју нашег театра: две по текстовима Душана
Јовановића – Жртве моде бум-бум, СМГ Љубљана у режији писца и Играјте тумор у глави и загађење ваздуха
у режији Љубише Ристића и извођењу Словенског људског гледалишча Цеље. Прва представа је уврштена у
селекцију јер је тада важило правило да првонаграђена
на фестивалу МЕС Сарајево учествује у такмичарској
селекцији Позорја, а друга је била селекторов избор.
Из Жигонове селекције треба издвојити још две представе: ново тумачење Стеријине комедије Женидба и
удадба у режији Дејана Мијача (НП Сомбор) и праизведба другог Симовићевог комада Чудо у Шаргану
у поставци Мире Траиловић и извођењу Атељеа 212.
Нама данас може деловати невероватно да те године
Симовић није добио Стеријину награду и да награда за
нови драмски текст није додељена. Са данашњег становишта ова крајње проблематична одлука можда је део
опште приче да доброг домаћег драмског текста нема.
Поставља се питање на основу којих критеријума се
у оно време тврдило да је Стеријино позорје у кризи,
да се на њему приказују “прашњава лица и естетике”
и да нема домаће драме? Из личног селекторског искуства од пре две године можемо претпоставити да је
недодељивање награде за нови драмски текст доприносило ширењу тих идеја. У таквој ситуацији Стеријино позорје позива Владимира Стаменковића да, као и
Георгиј Паро, буде и селектор и уметнички директор.
Но пре него што пређемо на анализе пет селекторских
година Владимира Стаменковића, треба истаћи да је
за 63. године постојања фестивал имао само четири
селектора који су били и уметнички директори. Поред Миленка Шуваковића, Георгија Пара и Владимира
Стаменковића, то је био и Иван Меденица. Чини нам
се да би било корисно утврдити која је разлика када
фестивал има и селектора и уметничког директора,
или само селектора. Компаративна анализа допри-

носа развоју фестивала четири уметничка директора
могла би бити корисна за даљи развој Стеријиног позорја. Међутим, то је посебна тема и зато се враћамо
нашој главној теми – анализа пет селекција Владимира Стаменковића.

Селекције Владимира Стаменковића
Прва година Стаменковићевог селекторског рада била је 22. година Стеријиног позорја. Рекли смо да
је постојало генерално осећање да је претходна година била слабија, што је за онога ко ступа на позицију
селектора релативно повољна ситуација. Ако узмемо у обзир буџет фестивала, пажњу јавности и општа
очекивања, постојала је реална могућност да селектор
направи запажену селекцију. Заиста, прва Стаменковићева селекција оцењена је као напредак за Позорје.
Нови уметнички директор и селектор програма
Владимир Стаменковић, у првој години свог мандата, направио је добар избор. У томе му је, наравно,
у доброј мери помогла и овогодишња продукција у
југословенским театрима, али исто тако и његово
опредељење да на Позорје не позива само најбоље
представе, већ и представе које делимично покрећу...
Милутин Мишић, “Свадба и гости”, NIN, 1. мај 1977.
Погашени су рефлектори овогодишњих 22. југословенских позоришних игра (...) фестивала за који
одмах можемо да кажемо да се, ако не баш винуо,
оно бар одвојио од прошлогодишњег и прошлогодишњих нивоа. Дакле, Позорје 1977. године даје наде да ће југословенска позоришна култура вратити
ранији углед и да се на фестивалу и око њега неће,
као раније, често спомињати дилема да ли Позорје
треба да буде тријенале или бијенале – да ли да се
одржава сваке треће, или сваке друге године. Двојбе
нема – традицију дугу 22 године треба наставити.
Слободан Божовић, “Светионик нашег драмског
стваралаштва”, Вјесник, 4. мај 1977.
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Овогодишње Стеријино позорје, као двадесет и
друго по реду било је компоновано на оштроумном
кључу: да се покаже не само шта постоји као утврђени,
непоколебљиви театар, него и неке тек наслућујуће
вредности, у којима се можда садржи сва будућност
нашег савременог и модерног позоришта.
Мирко Милорадовић, “Какво позориште
имамо”, Комунист, 2. мај 1977.

Како је селектор унапредио фестивал? Ова селекција је показни пример како се прави успешан,
запамћен избор. Од селектора се очекује да доведе
најбоље представе но Стаменковић је отишао даље. За
њега је било значајно не само да изабере најбоље него
да доведе представе које праве “помак” у позоришној
естетици. Овде треба објаснити шта се подразумева
под “најбољим”, а шта под “помаком”. Када говоримо
о великим фестивалима који имају за циљ да промовишу “најбоље” у mainstream позориштима, онда су
то “највидљивије” представе које задовољавају идеју
естетског своје средине па су стога репрезентанти позоришта такозваног главног репертоарског тока. Када
се проблематика овако сагледа, схвати се да за избор
“најбољих” заправо и није потребан селектор, те да посао може обавити и комисија или, још боље, анонимни гласови гледалаца. То ће мање-више тачно представити општи утисак о сезони и избору “најбољих”
представа. Невоља с таквим селекцијама није одмах
видљива, али је сасвим извесна: фестивал ће, уместо
“селекције која покреће”, добити ревију лањске позоришне моде, што може бити корисно за публику малог града, али није добро за фестивал који пледира да
има шири значај, јер такав мора да предвиди шта ће
убудуће бити важно и утицајно. Селектор је, дакле,
потребан управо због “помака”, а он се увек прави
у односу на mainstream и нужно открива аутентичан
осећај селектора за друштво у коме живи и уметнике
који у том тренутку стварају. Владимир Стаменковић
био је грађански оријентисан интелектуалац, критички одређен према социјалистичком режиму и скеп-

тик. То се види и у његовим селекцијама у којима су
се најзначајније представе критички односиле према
мањкавостима социјалистичког друштва. Представа
која је била најбоља, истовремено и “помак” те сезоне, био је Киклоп ХНК Загреб.
Из текста Какво позориште хоћемо? Драгана Кла
ића, објављеног у часопису “Сцена” поводом тек завр
шеног Позорја, јасно се види вишеструки значај те
представе. На плану организације Киклоп је у једном
пројекту окупио три ансамбла (балетски, оперски и
драмски). Колико је то тешко најбоље знају они који
воде тако комплексне куће, код нас су то НП Београд и
СНП Нови Сад. Друго, реч је о поставци драматизације
литерарног дела цењеног хрватског аутора. Коста Спаић
је драматизовао роман и тако постао редитељ-аутор
који је успео да нарацију претвори у драмску радњу и
моћне позоришне слике. На Стеријином позорју ова
представа играна је ван класичног сценског простора,
чиме је још више наглашен њен амбијентални утисак.
Додатни гламур даје и дужина трајања представе, тако
да публика у односу на време, простор, слике, радњу и
звук има осећај да је током целе вечери потпуно обузета театром. Усуђујемо се да претпоставимо да је за
Стаменковића било значајно и то што је Киклоп монументалношћу и позоришном храброшћу подсетио
на велике представе познатих европских редитеља
које су тих година гостовале на Битефу, а о којима је
он писао позитивно.
За ову селекцију важна је и драматургија фести
вала. Након спектакуларног почетка Стаменковић је
Фестивал увео у мирније воде. То је добро за Позорје,
али не и за уметнике који наступају доцније, јер гледаоци њихове представе, свесно или несвесно, пореде с
првоизведеном. Показни пример је представа Народног театра Битољ Марина свадба Владимира Костова,
у режији Љубише Георгијевског, рађена по сличним
принципима као и Киклоп, али у скромнијим условима. У својој средини представа је оцењена позитивно и привукла је велику пажњу, али када је дошла
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на новосадски фестивал, па још кад је одиграна после Киклопа, оцењена је много слабије но на другим
извођењима. Завршница Фестивала припала је комедијама Чаруга Ивана Кушана у извођењу Театра у го
стима и Дундо Мароје у режији Мирослава Беловића и
извођењу ансамбла ЈДП-а, што се показало као добро
у смислу фестивалске драматургије јер је подигнута
температура пред крај Позорја. Осећању пуноће Фе
стивала допринела је стилска хетерогеност главног
програма и богатство пратећих програма, о чему детаљно сведочи књига Александре Коларић 60 година
Стеријиног позорја – документарна грађа. Посебно је
важно истаћи да ни те године није додељена награда
за најбољи драмски текст. Таква одлука жирија сигурно је поспешивала приче које проблематизију учинак
Стеријиног позорја и инсистирају на томе да постоји
криза домаће драме. С данашњег становишта, када се
погледа који су драмски текстови тих година промовисани на Позорју, заиста није јасно на какву кризу се
мислило. Скоро сваке године на Југословенским позоришним играма био је изведен барем један текст који
се данас сматра антологијским и на коме данашњи
студенти позоришних академија уче историју драме
на овим просторима. У сваком случају, ова ситуација
створила је “глад” за новим писцем, новим текстом,
чиме је учињена припрема за промену која ће наступити следеће године.

Стеријино позорје 1978. године – Нови
писац, нови драмски текст!
Након успешно окончаног 22. Позорја ново је дочекано с повећаним интересовањем и пажњом. Фестивалу је присуствовао већи број иностраних критичара
који су се активно укључили у дискусије на Округлим
столовима, што је подигло фестивалску температуру.
Укључила се и телевизија организацијом Хроника Стеријиног позорја тако да је и шира јавност могла са занимањем да прати Позорје. Претходне две године није
било награда за текст па је била појачана жеља да се

пронађе нови писац. Часопис “Сцена” бележи да су
те године конкурисале 32 нове драме, а Стаменковић
пред Позорје изјављује: “У последње две године јавио се
нови талас позоришних писаца и театри су принуђени
да им отворе врата у све већој мери. Међутим, то отварање није још увек са пуним срцем. Театри, наиме,
желе да постигну успех по сваку цену, па траже само
проверене писце. А писци, пак, да би били извођени,
понекад и калкулишу са тим укусом театарских људи
и то их озбиљно оптерећује у стваралаштву.” (Владимир Стаменковић, “Писци”, Недељне новости, Београд
5. март 1978).
Селекција Позорја 1978. године биће запамћена по драми Камен за под главу Милице Новковић, за
коју је млада списатељица добила Стеријину награду
за драмски тест и постала прва драмска списатељица
награђена на Позорју. Милицу Новковић често сматрају и првом драмском ауторком која је учествовала на Позорју, али, истини за вољу, она то није била.
Прва жена чија је драма изведена у такмичарској
селекцији Позорја је Мила Марковић. Српско народно
позориште је 1963. године извело њен комад Интимне
приче у режији Миленка Шуваковића. Драмски текст
Миле Марковић добио је једногласне негативне оцене критике и ова драма, као и списатељица, потпуно
су заборављени. Следећа је, са сличним резултатима,
Мирјана Матић-Хале са текстом Велики вал у режији
Давора Младинова и продукцији ЗКМ Загреб, 1966.
године. Отуда слободно можемо констатовати да је
Милица Новковић прва драмска списатељица која је
остварила трајнији утицај на Позорје, српску драматургију и прва награђена ауторка. Питање за будуће
истраживаче гласи зашто је било потребно да прођу 23
године од оснивања Позорја, и 18 од оснивања Катедре за драматургију у Београду, да би се код нас појавила прва запажена списатељица. И зашто су драмске
списатељице дошле тек након што су успехе постигле глумице, костимографкиње, па и редитељке и управнице. Занимљиво је и да су прве успешне драмске
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списатељице промовисане у Атељеу 212 који је водила
управница Мира Траиловић.
Новковићева је уочена као млада списатељица
која у нашу драмску литературу доноси нову тему –
смрт патријархалног села. Прва успешна драмска ауторка дебитовала је комадом који се бави судбином
чланова патријархалне сеоске породице. Кроз форму
поетског реализма Милица Новковић пише комад о
односу оца и сина, мушкарца и земље, описује патњу
жене која не може да роди, несрећу човека који не
може да пронађе своју жену, љубав, срећу... Снажна
емоционалност комада, нова тема и ново, младо лице, након две године које су деловале суморно, барем
што се драмског писања тиче, учинили су да Милица
Новковић буде прихваћена са одушевљењем и добије
Стеријину награду за први изведени драмски текст.
Велику пажњу на овом Позорју изазвала је и представа Пучина ЈДП-а у режији Дејана Мијача (Стеријина награда за режију), коју је међународни жири критике оценио као најбољу, а у Мијачу видео редитеља
европских домета. Ово Позорје било је успешно и за
београдска позоришта. После дуго времена београдска
представа Камен за под главу у режији Миленка Маричића и извођењу Атељеа 212, проглашена је најбољом
на фестивалу, а Петар Божовић добио је Стеријину награду за улогу Новака Вучетића.

1979. година – Ауторска селекција?
Ова селекција највише се памти по томе што је
комад Ослобођење Скопља изведен чак у три поставке.
Душан Јовановић је комад написао вероватно између
1976. и 1977. године. Драму су прво одбијала професионална позоришта, да би је Љубиша Ристић поставио
у радној заједници која је назив добила по комаду, у ствари била је испостава КПГТ-а који је током лета 1978.
прибежиште нашао у Загребу, под окриљем Центра за
културну дјелатност Савеза социјалистичке омладине.
Те јесени представа је изведена на Битефу, након чега је уследио већи број извођења. Своју инсценацију

овог текста редитељ Слободан Унковски поставио је у
Драмском театру Скопље, а представа је награђена на
Фестивалу малих и експерименталних сцена Сарајево.
Љубиша Георгијевски је Ослобођење Скопља поставио
у СНГ Љубљана. На основу наведеног рекло би се да
је тадашње Позорје потпуно окренуто новом домаћем
тексту који доноси свеж, нов угао гледања на рат, окупацију и револуцију (на којој се темељила идеолошка
конструкција СФРЈ) и тиме мења друштвени наратив.
Но, ваља знати да је уз три поставке истог текста Јовановић на Позорју био присутан и као редитељ комада Краљ Бетајнове (Местно гледалишче љубљанско),
Љубиша Ристић режирао је и представу по комаду
Слободана Шнајдера Камов, смртопис у ХНК Загреб,
а Слободан Унковски инсценирао је рани Крлежин комад Легенда у НП Зеница. Када се селекција сагледа
у том контексту, види се да је она формирана, у том
часу, око најпотентнијих редитељских естетика четири водећа редитеља млађе-средње генерације. Иако
се текст Ослобођење Скопља чинио доминантан, било
је очигледно да селектор акценат ставља на редитеље
који негују сопствене ауторске поетике те да промена
наратива у великој мери потиче од редитеља. У овој
компактној, јакој и јасној селекцији две праизведбе
новог текста, Савременик Радослава Павловића (“Под
разно”) и Кенгуров скок Живка Чинга (МНТ Скопље) делују неприметно, попут одрађивања домаћег задатка
“промоције новог домаћег текста”, што говори у прилог нашој тези да је 24. Позорје етаблирало пре свега
редитеље млађе-средње генерације.
Селекција у којој су се нашле чак три поставке
истог комада била је неочекивана и проглашена је
“ауторском селекцијом”. Реакције су биле различите
– од потпуног одушевљења до скепсе и питања куда
иде југословенско позориште и како ће се то одразити на социјалистичко друштво? За овакву селекцију
важно је и што је жири, чији је председник био угледни критичар старије генерације Ели Финци, заједно са
представницима млађе-средње генерације театролога
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и уметника (Мирјана Миочиновић, Горан Стефановски, Марин Царић и Зовне Шедлбауер), био спреман
да подржи селектора тиме што је највећи број награда
дао поставци Љубише Ристића, док су остале награде
припале другим представама Ристића, Јовановића,
Георгијевског, Унковског. Насупрот Финцију, председник управног одбора Позорја Јосип Видмар жестоко
је иступао против Ристића и Јовановића. Изјавио је да
је Позорје обележено болешћу. Знамо, међутим, да је
Видмар, невољно, предао награду Љубиши Ристићу,
чиме је de facto уздрман естетско-идеолошки оквир за
који се залагао. Можемо само да нагађамо шта би било и са селектором, и са уметницима, и са самим Позорјем, да је те године жири био естетски ближи Видмару и да на његовом челу није био Ели Финци који је
естетски, али и политички био довољно “јак” да стане
иза храбрих одлука селектора и својих млађих колега.
Много је писано о позоришном феномену Ослобођења Скопља и сигурно ће се још писати, јер он савршено одражава дубоку трансформацију у којој се у том
тренутку налазио драмски текст, позориште, култура
и друштво СФРЈ. Ту се намећу бројна питања. Како је
комад од умало забрањеног постао један од најутицајнијих у овом периоду? Како су томе допринели фестивали Битеф, МЕС и Стеријино позорје? Шта то говори
о промени атмосфере у Југославији, годину дана пре
смрти Јосипа Броза Тита? Посебно велика тема била
би анализа комада Ослобођење Скопља. Шта се добија
кад се револуција сагледава из угла дечака – да ли се
тиме она ослобађа одређене идеологије и да ли ступа на
друштвену позорницу нова под кринком дезидеологизације? Посебан аспект је однос према револуционару
и његовом телу те однос према телу жене у контексту
промене односа према женском телу у југословенској
кинематографији и позоришним представама осамдесетих година. Посебно би био занимљив однос према Ослобођењу Скопља Владимира Стаменковића као
критичара и Владимира Стаменковића као селектора
Стеријиног позорја. Овим питањима овде се нећемо

бавити, али хоћемо Ослобођењем Скопља – у контексту
селекције Позорја 1979. године.
Критичар часописа “Сцена” Душан Поповић у
тексту Ауторска селекција проглашава овај Стаменковићев избор најауторскијим до сада, па се чак пита и да ли је у ствари својом ауторском селекцијом
Стаменковић пренебрегао право стање ствари у позоришту у Држави, те да таква селекција даје погрешну
слику. Вратимо се на прву селекторску годину Владимира Стаменковића. У првој години његовог мандата
Фестивал је отворен Киклопом Ранка Маринковића у
драматизацији и режији Косте Спаића. Једногласно је
оцењено да је ова представа велика и значајна на много начина и да је обележила сезону и Позорје. Наредне
године многи су Позорју замерали што нема представе попут Киклопа. Имајући у виду шта се све догађало
с комадом Ослобођење Скопља у нешто више од годину дана, јасно је да је текст постао метафора за трансформацију и позоришта и друштва, па је селекторова
повећана пажња сасвим логична. Сматрамо да је Стаменковић оваквим селекторским потезом истовремено објединио све три мисије Позорја (промоција нове
драме, афирмација најбоље представе, подршка помака
у позоришту) и јасно ставио до знања да време када су
представе лако могле да буду забрањене (рецимо скидање с репертоара представе Кад су цветале тикве у
ЈДП-у) дефинитивно пролази и долази време када ће
сваки покушај забране драме и/или представе произвести супротан ефект – њихову огромну популарност.

Година 1980. – Тишина
Јубиларно 25. Стеријино позорје 1980. године
одвијало се под сенком сазнања да је Јосип Броз Тито
тешко болестан. Иако је друштво било под дубоким
утиском, на годину дана утрнуло и обамрло, па се то
одразило и на театарски живот, на Стеријином позорју
није било политички провокативних представа ни отворених конфликата. Селекција је била мирна и скоро
нетипична за Стаменковића. Састављена је углавном
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од нових тумачења класике. Пажњу критике, публике
и стручног жирија привукла је представа Швабица НП
Сомбор у драматизацији Милоша Лазина. Први пут на
Позорју појављује се редитељка Вида Огњеновић са
представом Госпођа Олга Милутина Бојића, у којој је
драма из живота београдског грађанства померена у
правцу комедије. У селекцији су биле и две драме настале на основу словеначке народне баладе о лепој Види: Лепа Вида Ивана Цанкара у режији Милета Коруна
те нова драма Рудија Шелига Лепа Вида. Сва пажња
је била усмерена на комад Дивље месо Горана Стефановског у режији Слободана Унковског. Ову поставку
су жири и актери Округлог стола критике прогласили
за најбољу, Стефановски је добио Стеријину награду
са текст, Унковски ванредну Стеријину награду за резултате у тражењу оригиналних редитељских решења,
Мета Хочевар за сценографију, Елена Дончева-Танчева за костим, док је Благоја Чоревски лауреат глумачке награде. Позорје је још једном испунило своју мисију – промовисало је новог, младог писца, овај пут из
Македоније. Радња комада смештена је у сиромашно
предграђе Скопља уочи и током Другог светског рата.
Поново је у питању ново сагледавање историје, али сада
без проблематизовања комунистичког покрета, акценат
је на људским и породичним драмама у компликованим, трагичним историјским околностима. Међутим,
поред очигледног тријумфа представе Дивље месо, селекцију и селектора обележиће и необично “одсуство”.
Реч је о представи Корешподенција.
Многи успешни селектори Стеријиног позорја
нису позвали понеку представу која се очекивала на
фестивалу. Кад говоримо о Стаменковићу, то је Корешподенција или Цинцари, проза Борислава Пекића у
драматизацији Борислава Михајловића Михиза. Премијера је била 5. фебруара 1980. у Атељеу 212 и, по
циклусима, представа је требало да припадне четвртом Стаменковићевом селекторском циклусу, што није
био случај. Владимира Стаменковића је 1982. заменио
Далибор Форетић, који је две године стару представу

уврстио у селекцију Позорја. То је био преседан у односу на добру праксу Фестивала за који се у обзир узимају представе настале између два селекторска циклуса, евентуално долази у обзир представа коју је исти
селектор претходне године пропустио да позове. Овај
Форетићев потез деловао је као озбиљан “фаул” у односу на уваженог колегу и довођење у питање његовог
ауторитета. Испоставило се да је жири Стеријиног позорја “оправдао” овакву Форетићеву одлуку тако што
је Михизу дао награду за адаптацију, Данилу Стојковићу глумачко признање, а Милени Ничевој Костић
награду за костим.

Година 1981. – Политички или
ангажовани театар?
У првој години након смрти Јосипа Броза, 1981,
догодио се почетак велике политичке, друштвене и економске кризе у СФРЈ. На Стеријином позорју поново
се распламсавају сукоби отворени две године раније.
Душан Јовановић је у селекцији са представом Слуге
и драмом Карамазови, Љубиша Ристић има представу Миса у А-молу, а Георгијевски Гробницу за Бориса
Давидовича. Кад разматрамо концепцију селекције,
поново је акценат на редитељским поетикама које се
одмеравају на различитим приступима истом текстуалном предлошку – овај пут реч је о драматизацији
романа Данила Киша Гробница за Бориса Давидовича.
Од овог Позорја појављује се нова тема – стаљинизам
и информбиро, а оне ће бити изузетно актуелне током
осамдесетих година прошлог века. У југословенском
театру у употребу улази синтагма политички театар.
Стаменковић је проглашен за заговорника ове врсте
позоришта. У прилог тој тези наводно сведоче представе из његовог избора: две поставке Гробнице за Бориса Давидовича, једна у НП Зеница у режији Љубише
Георгијевског, и друга, Миса у А-молу, у поставци Љубише Ристића у Словенском младинском гледалишчу
Љубљана, Карамазови или Преваспитавање срца Душана Јовановића у режији Звонета Шедлбауера у Ка-
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мерном театру 55 Сарајево. Било је критичара који су
сматрали да овакво, политичко позориште поткопава
темеље социјалистичке Југославије и изражавали су
озбиљну забринутост, па и бес. Да ли је њихова забринутост била реална и у каквом су односу били распад
СФРЈ и ангажовани театар?
Синтагму политички театар често су пласирали
они који су били изразито против таквог театарског
приступа, а пре свега против Јовановића и Ристића, а
под политичким театром нису мислили на ангажовано позориште него на политикантски театар који, наводно, проблематизује идеје социјалистичког самоуправљања и афирмише анархистичке идеје радикалне
левице. Као пример таквог става служи текст Душана
Поповића објављен у “Сцени” поводом Позорја 1981.
године. “Упоређивање поступака и начина на који је
тема стаљинизма приказана на овогодишњем Стеријином позорју са сличним од пре више него десет година у драми Драгослава Михаиловића Кад су цветале
тикве и уопште са антикомунистичком и антисоцијалистичком конструкцијом драме каква се у то време
јавила с Другим вратима лево Александра Поповића,
показује да Јовановић и Ристић представљају већ давно познате шаблоне и да у томе нису пронашли ништа
ново. Конструкције и шаблон драматизаторског поступка Драгослава Михаиловића, Александра Поповића, Душана Јовановића и Љубише Ристића у њиховим реакционарским драмским текстовима и сценским
поставкама одавно су виђени много вештије изведени
у оној врсти америчких филмова који су са великом
приљежношћу ангажовани на дискредитовању антиимперијалистичких покрета и социјализма у свету, који
су против човека, његове слободе и будућности.” О
чему пише Душан Поповић и зашто га наводимо? Душан Поповић врло добро уочава везу између побуне
која се збивала 1968. и дешавања на крају седамдесетих и осамдесетих, али оно што не уме (или можда не
жели) да везу правилно (тј. позитивно) именује. Није
реч о антисоцијалистичкој и антикомунистичкој кон-

струцији, реч је постмодерни која са Ристићем-Јовановићем-Унковским-Георгијевским улази на велика
врата југословенског театра. Њихов позоришни рад у
том тренутку имао је све квалитете постмодерне: однос према ауторству и идеји аутора, однос целине и
делова, однос према идеолошким матрицама, однос
према гледаоцу... Изразити репрезент постмодерне у
нашој литератури управо је Гробница за Бориса Давидовича Данила Киша и било је сасвим логично да редитељи који инклинирају ка постмодерни бирају ово
дело. Тачно је да постоји “нека тајна веза” између покрета с краја шездесетих и постмодерне и тачно је да
се стара идеолошка матрица растаче под налетом нових идеја. Ослобођење Скопља и Миса у А-молу савршено кореспондирају са идејама у успону и зато су ове
представе тако подржане и имале толико успеха у свету
више од било којих других наших представа. Ристићев
и Јовановићев КПГТ је тих година ишао на велике турнеје по САД, Западној Европи и Аустралији, а не само
по Југославији. Представа Ослобођење Скопља снимљена је у Аустралији, Раде Шербеџија добио је награду.
Такво смо позориште имали тада и оно је било резултат развоја Југославије од педесетих од седамдесетих
година 20. века. То су могли да препознају они који су
пажљиво пратили савремене европске и светске токове
и у њима учествовали (Мирјана Миочиновић, Владимир Стаменковић, Јован Ћирилов, Мира Траиловић,
Драган Клаић). Чак и модерниста попут Елија Финција
могао је да разуме овај “vibe”. Избор селектора Владимира Стаменковића, ма колико био радикалан (а
био је!) и ма колико се чинило да не даје “објективну”
слику тадашњег позоришног живота (веровато и није
била), био је исправан јер је одлука била “увремењена”. Текст Душана Поповића, који је сасвим сигурно
писан искрено и с пуно страсти и уверења, сведочи
како тврда партијска линија суштински није хтела да
прихвати постмодерну и стога је била ужаснута оним
што долази, неспремна да реагује квалитетним именовањем и анализом, што би омогућило “увремењену”
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реакцију на промене. Ипак, ове теме и мотиви захтевају темељније истраживање и зато се вратимо селекцијама и селектору.
Стаменковић је у својим каснијим текстовима
синтагму политички театар одбацивао као погрешну и инсистирао на позоришту које је снажно уроњено
у сопствено друштво. На тај начин треба посматрати
и комад Слике жалосних доживљаја тада младе списатељице Деане Лесковар, која је управо на овом Позорју
доживела звездани тренутак. Деана Лесковар је друга
драмска списатељица која је освојила Стеријину награду
и прва која је након почетног успеха још једном ушла у
селекцију Позорја (Три чекића...). Као и њена претходница, Милица Новковић, и Деана Лесковар појавила
се са комадом који говори о трансформацији заосталог, патријархалног села, с тим што она радњу комада
ставља у време пре, током и након Другог светског рата, показујући како се рурално и патријархално село
постепено трансформисало у урбано и декадентно те
каква је у том процесу била улога социјалистичке револуције. Комад је комплексан и представља својеврсну фреску 20. века у патријархалној забити чији су
актери груби и сурови сељаци у првој генерацији, у наредној беспоштедни борци у народноослободилачкој
борби, да би њихови наследници постали декадентни
уметници који живе од прављења скулптура посвећених народноослободилачкој борби, а без икакве вере
у идеале из којих вуку своје “дивиденде”.
Тиме што је у своје селекције уврстио позоришне
комаде две даровите младе списатељице, Стаменковић

је подстакао одбацивање стереотипа о родној подели послова у позоришту (по коме жене могу/треба да
буду пре свега глумице) и отворио простор за продор
драмских списатељица које ће битно утицати на позоришни живот у Србији крајем XX и почетком XXI века.

Закључак
У овом тексту дате су само скице, оквир за будуће истраживање које би се тицало наслеђа Владимира Стаменковића у Стеријином позорју. У разматрању
наслеђа сматрамо да није примарна анализа представа,
јер то није ни могуће – у пет година било их је скоро
четрдесет, и чему би служила анализа представа које
нисмо гледали и које нећемо моћи поново да видимо.
Важно је, међутим, констатовати какво је наслеђе овог
великог и значајног театролога и селектора: фестивалска селекција као замајац позоришног живота, значајна
улога селектора у том процесу, проблем ангажованог
позоришта и његовог односа према друштвеним кретањима, однос театра према драмском писању, феномен слободе и граница слободе у савременом театру.
У другачијем друштвеном и позоришном окружењу
селекторски избори Владимира Стаменковића могли
би, можда, да буду и другачије одређени, а неке његове одлуке чак и неодговорне, но друштвене промене и
развој нашег театра дали су му за право; показало се
да је својим избором ишао у сусрет променама а његових пет година уметничког директоровања с правом
сматрамо звезданим тренуцима Стеријиног позорја.

СЦЕНСКИ ДИЗАЈН
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Пишу > Јелена Јанев и Милица Стојшић

Радионица са Метом Хочевар:
Текст као повод за простор

З

а већину студената архитектуре или сценског дизајна из региона први сусрет са Метом Хочевар,
једном од најзначајних сценографа на простору
бивше Југославије и добитницом четири Стеријине
награде, представља њена култна књига Простори игре1). Оригинално објављена 1998. године, безброј пута
фотокопирана и позајмљивана, поменута књига остаје
кључно дело за проучавање сценске уметности. Непретенциозно, у форми сажетих, поетичних запажања,
обогаћених једноставним али читким цртежима, Мета Хочевар успева да нам приближи сложене концепте
у промишљању простора. Ауторка односу тела и про
стора, приче и места, личног и колективног, приступа
целовито, уз наглашавање садејства сценских средстава у грађењу сценске слике.
Иста линија целовитог промишљања простора,
времена и приче, обележила је и гостовање Мете Хочевар у Новом Саду и Београду током маја 2018. године. Била је гост шесте сезоне Разговора о сценском
дизајну, под називом Преображаји, серије предавања
посвећене деловању у проширеном пољу архитектуре, која су током сезоне 2017/18. реализована у оквиру програма Сценске лабораторије “Борислав Гвојић”
1) Хочевар, Мета, Простори игре, Југословенско драмско позориште,
Београд 2003.

Факултета техничких наука у Новом Саду. О свом специфичном схватању односа између архитектуре и сценографије говорила је и у разговору организованом у
склопу Отворене школе сценског дизајна #4, који је, уз
изложбу њених сценографских радова у галерији Колектив у Београду, био део пратећег програма овогодишњег Стеријиног позорја.
У разговору са Радивојем Динуловићем, архитектом, сценографом и редовним професором на Одсеку за уметност и дизајн Факултета техничких наука у
Новом Саду, Мета Хочевар се осврнула на органску везу
архитектонског и сценографског бављења простором.
На питање зашто је напустила архитектуру, професију
која оставља трајно сведочанство о постигнутом, зарад ефемерности позоришта, кратко одговара: “Било
је интересантније.”2) Наглашава, пак, значај искуства
које је стекла као архитекта и о сценографији прича
као о некој врсти лабораторије за архитектуру – зато
што се сценографија руши, у њој је могуће ризиковати, испробати просторне односе, и то искуство применити у архитектури. Две дисциплине, сматра, деле
2) Разговор са Метом Хочевар, разговор водио Радивоје Динуловић,
Сценлаб разговори 2017/18. Преображаји: проширено поље архитектуре, Сценска лабораторија “Борислав Гвојић”, Сцен, Факултет техничких наука, Нови Сад, мај 2018. године
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тројство простора, времена и текста: “Ја увек говорим
о простору као хронотопу (простор-времену) […] Прича је мерило колико времена гледам ту сценографију.
У архитектури то време је трајно.”3)
Користећи архитектонско образовање и искуство
пројектанта у архитектури као полазишну тачку, Мета
Хочевар значајно је променила југословенску сценографију. “Испражњен, очишћен сценски простор, одређен
са неколико кључних елемената (платно којим прекрива позорницу у Крлежиним Легендама или денивелација пода у Златним ципелицама Смолеа), покренути
просторни планови, концентрација на нове материјале
и сценска техничка средства, начин употребе светла
и читав низ креативних поступака које је развила […]
постали су и остали тема сценографских разматрања
и данас.”4) Њен прочишћен приступ простору може се
схватити у духу источњачког поимања празнине, као
нечега што дефинише функцију – празнина суда је “оно
што га чини судом, оно што даје функционалност његовој глини”5). Празнина простора дефинише његову
употребу, а сваки елемент на сцени присутан је да би
нам пренео причу, да би учествовао у догађају, не ради
лепоте и естетског ужитка, и свакако не да би простор
испунио: “Простор је доказ за причу. Он причи даје
статус стварности. Причи верујем због простора. Чак
и тако невероватне приче у правом простору постају
вероватне, па тако измишљен простор, због приче која
се у њему збива, постаје стваран. […] То је позориште.
Простор је посуда за причу.”6)
Иако је сваки од појединачних догађаја био прилика да се одговори на нека од питања покренутих у
књизи Простори игре, али и поставе сасвим нова, ве3) Ibid
4) Динуловић, Радивоје, Сценографија и костимографија на Стеријином позорју од 1956. до 2004. Часопис Сцена, бр. 1, Нови Сад, 2005.
5) Пасквалото, Ђанђорђо, Естетика празнине, Клио, Београд, 2007,
22.
6) Хочевар, Мета, Простори игре, Југословенско драмско позориште,
Београд, 2003, 13.

роватно најдрагоценији део сусрета са ауторком је
тродневна радионица намењена студентима мастер и
докторских студија сценског дизајна, одржана у Сценској лабораторији Факултета техничких наука у Новом
Саду. Међу учесницима радионице било је сценских
дизајнера, архитеката, сценографа, вајара и редитеља.
Током три дана трајања радионице, од 23. до 25. маја
2018, студенти су прошли све етапе у настајању сценског дела – од писања и интерпретације текста, преко
конципирања простора, до тражења сценских средстава којима се њихове приче могу изразити у простору
и времену. Деликатан приступ креативном раду Мета
Хочевар користи и када преноси знање и подстиче на
стварање, без давања рецепата, са пуно ослушкивања
индивидуалних сензибилитета и склоности. Радионица
је била својеврсни експеримент, први пут испробана
метода коју је Хочеварова, иначе професор емеритус
на љубљанској Академији за позориште, радио, филм
и телевизију, с лакоћом и радозналошћу применила.
Причајући из сопственог искуства, ауторка је истакла да стварање сценографије, односно редитељски
поступак, започиње темељним проучавањем текста и
размишљањем о простору приче и, пре свега, простору за одређени дијалог.7) Прва фаза радионице била
је писање оригиналног текста, уместо рада на основу постојећег. Задатак који је подразумевао писање
текста инспирисаног личностима Мире Ступице или
Љубе Тадића, био је велики изазов учесницима радионице јер је већина исувише млада да би познавала
њихове биографије и опус. Овакав одабир теме није
био случајан, јер је инструкција да текстови настају
на основу субјективних импресија о великим глумцима учинила да се отвори простор за освајање личног.
Иако су студенти имали полазишну тачку, нису били
ограничени фактографијом, што им је омогућило да
7) Разговор са Метом Хочевар, разговор водио Радивоје Динуловић,
Сценлаб разговори 2017/18. Преображаји: проширено поље архитектуре, Сценска лабораторија “Борислав Гвојић”, Сцен, Факултет техничких наука, Нови Сад, мај 2018. године
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ликове обликују према сопственим сензибилитетима
и професионалним интересовањима. Хетерогеност
групе била је видљива у резултатима, који су варирали од анегдота из замишљеног детињства Љубе Тадића,
преко лирски обрађених филозофских разматрања, до
формалне структуре драмског текста са Миром Ступицом у главној улози.
Други корак подразумевао је дистанцирање од
сопственог текста, којем је сада требало прићи у улози драматурга, редитеља, односно сценског дизајнера. Мета Хочевар покретала је разговор о просторима које одређени текст инспирише, са нагласком на

разумевање какав утицај имају на причу. “Да ли ми
вода треба као плаво, као мокро, као талас или да се
у њој удавим?”, пита Хочеварова, дајући пример како
текстура, покрет, дубина, димензија, композицијско
смештање по вертикали или хоризонтали не постоје
као самодовољна естетска егзибиција сценографа, већ
као суштински елемент грађења приче. Велика слобода
дата у процесу обраде текста учинила је да различити
предлошци органски пређу у следећу фазу – реченице
или реплике лако су постајале просторне метафоре,
док је менторка радионице, постављајући права питања, инсистирала на прочишћености концепта. Њен
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савет био је да се у овој фази не размишља о реалним
ограничењима у реализацији простора, већ да се поставе права питања која ће га одредити. Изазов је био
осмислити сценски дизајн који сугерише конкретан
догађај, остављајући посматрачу могућност за учитавање сопственог наратива. У потрази за одговором на
питање Која је прича простора?, вези текста и простора
придружена је и временска димензија – драматургија
простора испричана кроз визуелне метафоре и сценске знакове, тако је постала суверени наратив. Трећи
дан радионице био је резервисан за наставак истраживања кроз просторни модел – макету, који је, уз текст
и цртеже, био представљен на завршној презентацији
намењеној наставницима.
Менторски рад Мете Хочевар издваја инсистирање на целовитом промишљању сценског дизајна,

који није занатски дефинисан одговор на текст обрађен
по одређеном рецепту, већ је недељиво тројство приче, простора и времена. Већини учесника радионице
текст није примарно средство изражавања, али су, пролазећи кроз процес формирања наратива и његовог
смештања у простор и време, уз зналачки дефинисан
степен слободе, успели да дату тему осете као своју,
и створе сопствена текстуална и просторна решења.
Превазилазећи јасно успостављене одговорности и улогу архитекте или сценографа, отворена је могућност
да се о простору размишља као о драмском лицу, баш
као што ауторка пише у Просторима игре. Важније од
материјалних резултата радионице било је доживети
енергију Мете Хочевар, њену радозналост, отвореност
ка игри и експерименту, као и страст према професији
коју време није ублажило.

Мира: Драгана Пилиповић, фото: А. Пештерац
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Шира слика

У

претходним бројевима Сцене констатовали смо да у репертоарима
наших позоришта за децу доминирају наслови познатих бајки. Кроз
текстове драматурга, драмских писаца и редитеља који раде у позоришту за децу, дошли смо до сазнања да разлог за овакву репертоарску
политику лежи у закону понуде и потражње (карте за представе за децу
купују одрасли, а они воле познате наслове) и у чињеници да бајке имају
значајну образовну вредност. Чули смо и другачије мишљење. Представници млађе генерације писаца сматрају да бајке уљуљкују децу и младе
у стереотипне представе о улогама мушкарца и жене и да је непходно у
позоришту за младе проговорити о стварним проблемима са којима се
суочавају. То је нарочито неопходно за представе намењене тинејџерима које више не интересују представе за децу, а у позоришту за одрасле
не налазе инспиративне теме.
Након оваквих сазнања морали смо да поставимо питање каква су
исуства у региону. Да ли је наш случај усамљен или је то шире заступљена појава чији смо ми (не)свесни део. Важно је знати и који су примери
добре праксе у “комшилуку” и како тамошња позоришта за децу креирају
своје репертоаре. Једном речју, да би се стање код нас боље разумело,
потребна нам је шири слика. Зато смо позвали Игора Третињака да напише каква је ситуација у позоришту за децу у Хрватској, а Нику Архар
за анализу позоришта за децу и младе у Словенији, те да нам препоруче
добре наслове који могу бити занимљиви и нашим позориштима. Игор
Третињак је асистент на програму за луткарство Одсека за позоришну
уметност на Уметничкој академији у Осијеку и помно прати позорште
за децу у Хрватској. Ника Ахар је театролог из Словеније.

93 >

Пише > Игор Третињак

Сaвремена хрватска
драма за децу и младе:
Између двe ватре

Х

итно тражимо ауторе позоришта за децу и то
већ дуже од петнаест година!, изјавио је 1989. године на Првом франкфуртском ауторском форуму позоришта за децу и младе немачки позоришни
аутор и управник Фолкер Лудвиг1) (Volker Ludwig),
наставивши да их тражи, претпостављамо, до данас.
За разлику од немачких позоришта за децу и младе,
управници у Хрватској нису се претргли од потраге за
ауторима, обликујући позоришну сцену кроз неколико парадокса у којима најгоре пролазе управо домаћи
драмски аутори.
Позориште за децу и младе последњих година
раздвојило се на два дела. Један део усмерио је фокус
на циљану публику, а други на изворе новца – родитеље и педагоге. Иако бисмо очекивали да се првим
путем упуте градска позоришта финансирана новцем
грађана, а да други постане пут нужде приватним позоришним дружинама, тренутно стање негира очеки1) Wolfgang Schneider, Kazalište za djecu, Zagreb, Mala scena, 2002, str. 28.

вања – велика градска позоришта, посебно загребачка:
Казалиште “Трешња”2), Градско казалиште “Жар птица”3) и Загребачко казалиште лутака4), већ неко време
граде репертоар на бајкама за децу и драматизацијама
наслова из лектире5) за нешто старији узраст. Репертоарску игру “на сигурно” додатно укопавају редитељском
и извођачком неинвентивношћу која преживљава на
“класици” и застарелом сценском рукопису. У таквом
простору нема места за драме савремених драмских
писаца за децу и младе.
2) Више о репертоару – https://www.kazaliste-tresnja.hr/predstave/
(страница посећена 26. 6. 2018)
3) Випе о репертоару – http://zar-ptica.hr/repertoar/ (страница посећена 26. 6. 2018)
4) Луткарска позоришта у Хрватској дуги низ година окретнута су
деци, због чега смо их уврстили у овај рад. Више о репертоару –
https://www.zkl.hr/hr/group/4/Predstave (страница посећена 26. 6.
2018)
5) У последње две сезоне позоришта су премијерно поставила чак
пет Андерсенових бајки и осам наслова из лектире.
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На другој страни налазе се позоришне дружине попут КД “Пинклец” у Чаковцу, Театра Poco Loco у
Загребу и УО ГЛЛУГЛ у Вараждину те поједина градска позоришта ван Загреба – Градско казалиште лутака Сплит, ГКЛ Ријека те Дјечје казалиште Бранка
Михаљевића у Осијеку (које је мало посустало у последњој сезони). Иако у економски неповољнијој ситуацији6), та позришта готово на свим нивоима показују
већу промишљеност и храброст – од публике којој се
обраћају, преко тема и редитељског рукописа, до извођења у целини. Тако се на њиховим репертоарима
све чешће појављују представе за “најнезахвалнију”
публику којој је позориште силно потребно – тинејџере те представе које се граде на актуелним проблемима деце и младих, док се на попису редитеља налазе
млађи редитељи који уносе нове поетике и идеје. Но
ни те позоришне средине не решавају проблем домаћих драмских аутора, будући да предлошке представа проналазе у властитим ауторским идејама или
страним (драмским) текстовима.
Без обзира на закрчен пут до сцене, драмско пи
смо за децу и младе прилично је плодно, што показују
(и) бројке пријављених драмских текстова на једино
такмичење за драмски текст за луткарско и позориште
за децу “Мали Марулић” – између 40 и 50 текстова.
Такмичење организује ГКЛ Сплит, уједно организатор
фестивала хрватске драме за децу “Мали Марулић”.
Овај фестивал, уз ASSITEJ-ев Фестивал професионалних казалишта, кључне су тачке стања позоришта
за децу и младе у Хрватској. Погледамо ли попис награда на та два фестивала, уочавамо да су драмски
текст и драматизација више пута остајали ненаграђени7). Тај тренд није плод хира појединих жирија, већ
верна слика стања на позоришним даскама на којима

се последњих година управо драматизација, која је добрим делом истиснула домаћи драмски текст, показује
највећом бољком.
За разлику од фестивалских жирија, такмичење
“Мали Марулић” не прескаче драме, већ их награђује
те објављује у зборницима8) . Иако велики део текстова оживи тек на папиру, аудитивни живот одређеном
броју текстова сваке године пружи Хрватски радио у
облику радио-игре, а са годинама расте број драма које
су добиле своје сценске изведбе, као и број позоришта
која их изводе9). Док ширење у позориштима ствара
оптимизам, у добром делу текстова осећа се снажан
утицај аудитивности радија, па се из драмског израза истискује сценичност. То је нарочито присутно у
“луткоказима” који су пречесто наслоњени на дијалоге
(статичан разговор), уместо на дидаскалије (чињење),
иако се зна да лутка не воли да прича, већ да сценски
живи кроз акцију, изглед, покрет, преплитање с аниматором, сценом, светлом, звуком...
И док на изведбеном плану текстовима мањка
сценичност, темама недостаје храброст и прилагођавање савремености. За разлику од европске и светске
драме за децу која покушава да се рве са властитим и
универзалним табуима, од сексуалности, преко језичких табуа до насиља, дискриминације, рата и смрти10),
домаћа драма знатно је дискретнија у том погледу, а
представе које тематизују табуе обично су кратког века, уз редовно гунђање како их је немогуће продати.
Редак изузетак је представа Преко седам мора, преко

6) Непостојећи или мањи буџет, мањи број потенцијалне публике...

9) Више o извођењима погледати у предговору online зборника – https://
www.gkl-split.hr/stranica/on-line-zbornik-nagradenih-tekstova-natjeaja-mali-marulic (посећено 26. 6. 2018)

7) Попис награђених на Фестивалу професионалних позоришта видети
на – http://www.assitej.hr/festival-profesionalnih-kazalista/ (stranica
posećena 23. 6. 2018), a нa “Maлoм Maрулићу” oвдe – https://www.
gkl-split.hr/marulic-predstave/arhiva (страница посећена 23. 6. 2018)

8) Засад су објављена двa зборника: Zbornik nagrađenih tekstova natječaja
za najbolji dramski tekst za lutkarsko kazalište i kazalište za djecu Mali
Marulić, 2009–2011, GKL Split, Split, 2012. i Zbornik… 2014–2016,
GKL Split, Split, 2015. и један online зборник https://www.gkl-split.
hr/stranica/on-line-zbornik-nagradenih-tekstova-natje-aja-mali-marulic (посећено 23. јуна 2018)

10) Manon van der Water, Theatre, Youth and Culture: A Critical and Historical
Exploration, New York, Palgrave Macmillan, 2012, str. 73–74.
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ГКЛ Сплит, Сом на циломе свиту, фото: промо

седам гора Позоришне дружине “Пинклец”, која топло, духовито и разиграно проговара о актуелном
но негираном проблему деце избеглица11). Ауторка
текста Јелена Ковачић и редитељка Аница Томић и
иначе у својим представама паметно и промишљено проговарају о жаришним проблемима хрватског
друштва и младости, попут малолетничког насиља,
те о темама које се у јавности обично заобилазе, по11) Више о представи: http://kritikaz.com/vijesti/kritike/36710/Toploi-zaigrano-o-junacima-%C4%8Diji-crte%C5%BEi,-na%C5%BEalost,ne-o%C5%BEivljavaju (посећено 27. 6. 2018)

пут анорексије или живота у помањкању, у чему су
готово усамљене.
Када говоримо о помањкању, на тематски трон
последњих неколико година засела је усамљеност, преписана из света у којем живимо, а чији су драмски узроци различити – од одумирања острва (Оља Савичевић Иванчевић, Сом на циломе свиту12)) до презапо
слености родитеља (Јасмина Калеј, Квантни клинци13))
12) http://www.gkl-split.hr/stranica/on-line-zbornik-nagradenih-tekstovanatje-aja-mali-marulic (посећено 26. 6. 2018)
13) Исто.
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и патње за изгубљеним родитељима (одличан, но још
увек неизведен текст Хане Вечек Магнус14) те Дечак
који је сањао море15) Селме Париси).
Иако деца данас добрим делом живе у свету компјутерских игара и виртуелности, драмски писци то
још нису у довољној мери уписали у своје текстове.
Изузеци су Квантни клинци који шетају паралелним
световима те Крадљивица кључева16), коју је ауторка
Марта Мековец де Калвај (Calvaho) сместила у чудесан
Clustrum, градећи причу кроз тематску апстракцију17).
Тематска константа су текстови који у себе уписују слој дидактике, више или мање га скривајући.
Нина Хорват бави се темама блиским данашњој деци
и младима, попут проблема алкохолизма у Д(н)о дна,
но дидактичност је у њеним текстовима често квалитативни тег, док Јасна Жмак дидактичност фино и густо
скрива игром (Писма на крају шуме18)).
Једна од сценски најживљих ауторки је Оља Савичевић Иванчевић, чије су драме успешно оживеле
на даскама ГКЛ-а Сплит – од позоришног хита Мој
пријатељ Мачкодлак, преко Сома на циломе свиту, до
Шпорког Шпире и Непослушне Тонке, где се обрачунала са униформношћу света. Актуелне теме и проблеме
ауторка заогрће згодним заплетима, који су испуњени шармантним дечјим јунацима и духовитим (језичким) досеткама, стварајући један од најзанимљивијих
савремених драмских опуса за децу.
С друге стране позоришне рампе налази се редитељка Рената Карола Гатица (Carola Gatica), једна од
ретких која се усуђује да на сцену постави представе за
14) Исто.
15) Исто.

младе. У њима се бави важним тинејџерским темама
попут развода родитеља (Пола-пола, Театар Poco Loco,
КД “Пинклец” и Театар Exit19)) и живота уроњеног у
виртуeлност (Суперјунаци, Театар Poco Loco и КД “Пинклец”20)), иако те представе нису настале на текстовима
домаћих аутора. Трећу у низу, Наш одгој, Гатица је режирала у ХНК-у Ивана пл. Зајца по нарученом тексту
Ведране Клепице, чиме је квалитетној драматичарки
и драматургињи отворила врата позоришта за младе.
Управо више квалитетних и етаблираних драмских писаца недостаје хрватској драми (и позоришту)
за децу и младе, јер успркос бројкама, продукцији у
целини недостаје квалитет али и осавремењивање. Ако
жели да се придружи динамичним позоришним срединама у истраживању могућности позоришта за децу и
младе (битка с игром на сигурно великих загребачких
позоришта у старту је изгубљена), драмско писмо за
децу и младе мораће да се осавремени на више нивоа,
почевши од напуштања класичне линеарне структуре
и “спознајног путовања”, јер свет њихове циљане публике давно их је напустио. Позориште се мора својој
публици прилагодити и тематизовањем света у којем
живимо (виртуeлност, друштвени медији…) и суочити
с табуима с којима се деца и млади срећу у стварном
животу. Када се појави неколико (јаких) текстова који
ће се деци обратити на овај начин, и врата позоришта
ће се, верујемо, отворити.
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Пише > Ника Архар

Текстови, њихова улога и
драмско писање у позоришту за
младе у Словенији

Ш

Превео са словеначког > Милан Мађарев

крипац у који је запало драмско писање у позоришту за децу и младе можда није ништа
необично. Привлачност омиљеног књижевног
наслова и аутора или вечите класичне бајке остају
значајни чиниоци приликом избора који праве одрасли кад су у питању позоришне представе за децу. Та
клопка “понуде и очекивања” несумњиво се спаја са
помањкањем квалитетне домаће драматике за децу и
младе. Али на другој страни поставља се логично питање у коликој мери и у којим случајевима се осећа
мањак домаће драматике.
У оба институционална луткарска позоришта,
Лутковном гледалишчу Љубљана (ЛГЛ се удружило са
Гледалишчем за отроке ин младе у сезони 2009/2010.
тако да покрива луткарско и драмско стваралаштво)
и Лутковном гледалишчу Марибор, луткарски језик
за најмлађе и публику из вртића покреће пре свега
опширна селекција класичних и савремених бајки.
Савремене ауторске адаптације бајки и инспирација
сликовницама у великој мери повезане су са тенденцијом да се истраже савремене извођачке рецепције
и иновативне изражајне могућности, које фокус са те-

кста померају ка визуелном, музици и звуку, анимацији различитих облика лутака, објеката и простора,
понекад чак и у избегавању говора.
Померање ка савременом, слободном разумевању
луткарства, којe укида строгу границу између луткарског и глумачког, смешта се у преплету разноликих
позоришних језика и жанрова. То одговара и општој
оријентацији да се истражују могућности динамичних и
за комуникацију са младима занимљивих позоришних
форми, као и утицаји на целокупно подручје извођачких приступа и процеса у стварању играних представа за старију децу (али не искључиво и не увек – то се
види у оба институционална луткарска позоришта).
Улога текста није нужно полазна тачка извођачког процеса. Управо супротно; драматизација или адаптација
у складу са извођачком идејом чине се чак примереније, као што су то и различити облици извођачких
сценарија, пројекти и ауторски пројекти, који су настали “по мотивима” или “на основу слободне инспирације” на бази пројектних идеја, где текст настаје у
току стваралачког процеса у сарадњи редитељско-драматуршко-глумачке екипе. Важност ових текстова је
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да су у великој мери снажно повезани са конкретним
извођењем и његовом сценском идејом. Чини се да је
овакав приступ, који аутора и рађање текста укључује у
сам процес извођачког мишљења, чак и примеренији,
јер текст не заузима примарни положај у развоју и целокупном саобличавању свих изражајних средстава.
Поред тога, луткарски предлошци су посебно захтевни
у односу на специфичности самог медија.
Када у глобалу сагледамо институционално и неинституционално позоришно стваралаштво, закључујемо да је, поред сликовница и бајки за млађе (како домаће тако и стране књижевности) омиљена и поезија.
Представе за нешто старију децу настају на основу
драматизација различитих прича за младе и романа
(углавном страних), док ауторски пројекти потичу од
појединачне теме, ситуације или посебног занимања
стваралаца (интерактивна играоница, звучност, технологија итд.) које црпу из драмских и литерарних дела,
а полазне тачке за мотиве налазе у филмовима, чак и
у компјутерским игрицама. Ако изузмемо ауторске
адаптације, можемо запазити да само мањи део представа настаје као упризорење туђих драмских текстова. Изненађује да нема много ни драматизација словеначких савремених омладинских књижевних дела.
Последњих година писање за позориште намењено
публици у развоју скоро сасвим је нестало из расправа о позоришном стварању за младе. Лутковно гледалишче Марибор је Конкурс за оригинални (луткарски)
драмски текст, којим су желели да подстакну оригинално драмско писање за луткарски медиј, последњи
пут расписало 2015. године. Комисија је у извештају
написала да преовлађују текстови за децу (3+), али су
лоши по стилу или садржају, често су морализаторски,
а констатована је и немаштовитост, недостатак разумевања дечјих генерација и свести о могућностима
луткарског позоришта. Лутковно гледалишче Љубљана
је последњи конкурс за драмски текст за децу и младе
расписало на фестивалу Злата паличица 2011, када су
Јера Иванц, тадашњи уметнички вођа ЛГЛ и Изток Ва-

лич, вођа некадашњег Гледалишча за отроке ин младе,
у разговору током фестивала изјавили да су драмски
текстови за младе већином неодговорајући и да је позоришту потребан драматург који би развијао текст са
аутором. Потцењивање драмског писања за младе, дидактична оријентација, непознавање младе публике, уз
могуће незанимање признатих драматичара за такву
врсту рада и мањак подршке за развој нових драмских
текстова доприносе ситуацији у којој оригиналних домаћих драмских дела за младе скоро да нема.
Можда је богатство предлога у облику бајки, сликовница и ауторских пројеката на бази визуелно-покрет-звук представа за најмлађе заиста до те мере извођачки инспиративно (иако и ту често налетимо на
понављање омиљених аутора и илустратора), али недостаје разноврснија селекција код литерарних или
идејних предлога за основношколску и средњошколску
публику. И за ту популацију је приметан труд у тражењу што занимљивијих актуелних текстова, али ипак
позоришта често остају у сигурној зони предвидљивих
избора приказивања препознатљивих и признатих литерарних дела, што се нарочито односи на репертоарска позоришта која већином праве једну дечју драмску
представу у сезони (ни то увек), привлачећи разне циљне групе гледалаца. Управо генерације старије школске
деце и адолесцената, којима је већ пословично најтеже
се позоришно приближити, такве су да изискују већу
захтевност у избору текстуалних предложака и позориште које им се обраћа на свежем и савременом језику актуелног времена, ван домена литерарне класике.
У наставку представљам неколико примера разноврсних и квалитетних оригиналних драмских текстова
који су доживели и успешну позоришну реализацију.

Небојша Поп-Тасић: “А шта ако…”
Један од најнеочекиванијих и најрепрезентативнијих текстова сигурно је А шта ако… Небојше
Поп-Тасића у режији Марка Булца, у Лутковном гледалишчу Марибор (5+, премијера 1. октобра 2015).
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Драмско-луткарска представа (користи се и одређење
луткарска представа, иако нема класичне анимације
лутке) темељи се на преиспитивању дечјег света игре
без савремених играчака, где се на празној сцени уноси покрет али и текстуално разгибано те разиграно позориште, које динамично и са много маште игра “игре из прошлости”. Представа уводи конфликт између
два детета и двојице одраслих – између деце данашњег
доба и деце из прошлости – о могућности игре. Класичним играма из прошлости, које акценат стављају
на спретност и маштовитост тела и ума, старији брзо
увуку у игру двоје млађих, течно прелазећи с једне игре на другу да би у неким играма у заједничку забаву
укључили и публику.
Поп-Тасић је добио Бршљанов венец, признање
Удружења драмских уметника Словеније за уметничке
домете 2015. године (између осталог и за текст), а на
9. бијеналу луткарских стваралаца Словеније добио је
награду за игриву употребу језика у А шта ако…, док
је представа добила и награду за режију те посебну
награду за релевантност колективне извођачке гесте.
Набрајање свих није арбитрарно, већ је доказ промишљенег и целовитог поступка, који текст, извођачку идеју, припрему и извођење неодвојиво спаја у кохерентну целину.

Драга Поточњак: “Сви јунаци скупа”
Драга Поточњак, глумица и ауторка више драмских текстова, у тексту Сви јунаци скупа преплиће одрастање у модерном друштву са бајковитим светом
словеначке народне традиције. Догађање се фокусира
на групу од шест основношколаца током припрема за
телевизијски квиз, где ће се опробати у познавању словеначког приповедања и телесних вештина. Најмлађи
међу њима, десетогодишњи Франце, телесно је слабији
и мање спретан, али се истиче интелектуалним и социјалним способностима. Текст убедљиво оцртане ликове поставља у спретно изабрану ситуацију амбивалентне пријатељско-такмичарске атмосфере. Та мла-

далачка виталност и суочавање мисаоног и телесног
у садржају нуди и продуктивно извођачко исходиште,
које је редитељ и кореограф Бранко Поточан (8+, Словенско младинско гледалишче, премијера 21. фебруара 2015) у пуној мери искористио уз динамичан позоришни покрет (ефикасно искоришћен и у функцији
драмских односа) и промишљеном кореографијом на
функционалном сценографском елементу дворишног
игралишта које је инспирисано урбаном дисциплином
савладавања препрека – паркуром.
У реалистичку слику младалачког живота текст
укључује ликове из бајке словеначког приповедања (у
сленг младих уплиће се архаични говор словеначког
приповедања) као наслеђе вредности и врлина, које су
данас можда већ помало заборављене, пре свега као
тачке ослонца које савременој младежи даје снагу и
самосвест те их надахњују за примерене процене и деловање. Ти ликови се прво појављују као припремна
грађа за квиз, затим у Францетовим сновима, где његови пријатељи заживе као ликови из бајке (са којима
децу повезују и имена), и на крају и у телевизијскем
квизу, где се деца морају преобући у костуме јунака
из бајке. Прелаз од сазнања, преко фантастичног одломка ка реалном преоблачењу и персонификацији,
смислено развија целокупну трансформацију дечјих
драмских ликова, пошто деца уз помоћ јунака из бајке
односно у вези са традицијом превладавају међусобне
несугласице и заједнички се супротстављају манипулативном вођењу ТВ квиза.

Ира Ратеј: “Позориште од Ж до А”
Ира Ратеј, драматуршкиња, засновала је Позориште од Ж до А као комични образовни текст о позоришту иза кулиса. У Драми СНГ Марибор ову драмску
представу режирала је Ивана Ђилас (6+; премијера 26.
септембра 2015). Драмски ликови А и Ж ушуњају се
кроз службени улаз, потајно лутајући по просторима
позоришта и притом наилазе на различита лица – гардероберка, инспицијент, реквизитер, кројачица, мајстор
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светла, тонски мајстор, технички шеф, шаптачица итд.
– уз чију помоћ упознају позоришне професије и шта
је све потребно за позоришну представу. Чињеница да
су у позоришту тајно, да су се изгубили и истражују нове просторе и њихове тајне, уз сценографску поставку,
омогућавају флуидне пролазе између призора са брзим
променама у костиму и масци, па се глумци измењују
у улогама различитих позоришних делатника. Текст
и представа развијају ситуацијску, текстуалну и кара
ктерну комику. А и Ж су помало неспретни и сметени
ликови, очарани свиме што упознају у позоришту, позоришни радници су изразито распричани, екстровертни, енергични, чак и представљени карактеристичним
поступцима клишеа. Таква поставка драмских ликова
омогућава да са њима А или Ж ступе у живахан дија-

лог, у коме разговарају о свом раду и положају у позоришту и представљају се привлачном карактеризацијом као мало необичне и скрајнуте личности. За то
време гледаоци сазнају штошта о позоришту и позоришном раду, али у супротности са некаквим предавањем улаз у позоришни свет је степенован из различитих перспектива ликова, перипетија, занимљивих
анегдота, чак и притужби позоришних радника, који
истраживача воде све до директорове канцеларије на
највишем спрату. Сласт тајне, забрањеног лутања по
позоришту, атмосфера отворених очекивања због нових открића, изненађења у сусретима те успостављање
чаробног односа према позоришту, сасвим обједињује
напето узбуђење и поштовање за сложеност позори
шне организације и колективни стваралачки процес.
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Тамара Матевц: “Оverdose”
Позориште за средњошколце и адолесцентска
популација као заинтересована позоришна публика
можда су највећи изазов за ствараоце. Позоришта се
приближавају овој популацији и њиховим активним
укључивањем. Пример за то је поставка Олује у глави
(ЛГЛ, 12+; премијера 24. априла 2018), коју је редитељ
Примож Екарт засновао на драмском тексту Brainstorm
Неда Гласиера и Емили Лим. Оригинални текст је настао у лондонској продукцијској кући Company Three у
сарадњи са тринаест глумаца адолесцената. Словеначка
поставка преплиће лична искуства и приче словеначких младих између 14. и 19. године који такође играју у
представи. У Словенском народнем гледалишчу, Драма
Љубљана, текст за представу Желим да… (режија Јуш
А. Зидар, 10+; премијера 6. маја 2016) склопљен је на
бази драмских призора које су на конкурс послали тинејџери и развијали их кроз вишемесечне радионице.
Overdose Тамаре Матевц је један од ретких текстова који препознаје актуелни свет младих, њихове
доживљаје третира озбиљно и одговорно те обрађиваној тематици приступа са великом осетљивошћу. Проблемска поставка у Лутковнем гледалишчу Љубљана
(14+, режија Марко Чех; премиера 29. фебруарја 2012),
коју је касније ауторка приредила и за радиофонску
игру, изазвала је велику полемику и бурне реакције
неких педагога и родитеља; отворена расправа о злоупотреби дроге још увек важи за откривање табуа који
подстичу страх и бригу и у рецепцији се креће између
могућности дијалога и нечега од чега младе желимо
да сачувамо, да их томе не излажемо. Текст и представа одричу се било какве васпитне наметљивости, нудећи моћну причу и интензивну исповест адолесценткиње, средњошколке Муре, која својим искуством и
доживљајем широко отвара питања различитих, пре
свега непријатних, осећања у свету у коме се открива
њена рањивост као и моћ и воља за промишљањем и
суочавањем са тешкоћама.

Монодрама се одвија на градском сметлишту
(представу су поставили у Тунелу, специфичној позорници, која је део ЛГЛ-а. У ствари, у тунелу у брду
испод љубљанског града, у малом и влажном простору
са температуром 13° Ц), где је Мура нашла свој кутак
приватности и мира. Тамо се нашла у потресном тренутку неизвесности, док чека телефонски позив, јер
су њеног доброг пријатеља нашли у несвесном стању
због предозирања хероином. Њени фиктивни дијалози и монолози су покушај личног преиспитивања и ра
зумевања свих за њу важних особа, односа, догађаја и
осећања, суочавање са властитим животом кроз изненадни потрес због могућег губитка пријатеља. Несно
сни тренутак напетости разоткрива не само њено комплексно доживљавање света већ и саме себе као обриса другачијих перспектива њених пријатеља (сама се
тешила преждеравањем, Вики је своју утеху нашла у
трчању, Сале је експериментисао са дрогама због “ширења свести”, а заједно су имали и бенд). Бес и жалост,
осећај издаје и љубави претварају се у исповест о животу, која различите облике зависности (преждеравање
храном, трчање, дроге) приказује као манифестацију
темељних и универзалних осећања, с којима се лако
повежу и до конкретног доживљаја успостављају везу
сви гледаоци. У очекивању позива преплићу се фрагменти о самој себи, пријатељима, породици, радости
у планирању летњег распуста са пријатељима те суочавање са непријатним и амбивалентним мислима и
осећањима. У различитим регистрима говорног и емотивног, у њихању између свакодневног говора, интензивност унутрашњег доживљања који је преплављује,
у ироничним пасажима текста показује аутентично
расположење без поједностављивања и са динамичним
променама, које и форму монодраме успостављају као
изузетно примерен начин осветљевања тако моћног,
интензивног и релевантног садржаја за младе.
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Кинески класични плес Фен Мо
у рефлексији Кантове естетике

П

озоришни облици кинеске класичне културе су
примери изузетности у свету позоришне уметности. У представама пекиншке опере, на пример, захваљујући игри равнотеже, феномену ширења,
као и изостављања, раду на предизражајности; кинески
извођачи ће кроз форму сценског израза гледаоца довести до доживљаја узвишеног.
Кинески класични плес говори позоришним језиком о трансцендентним појавама утемељеним у практичном искуству. Гостовање у Српском народном позоришту (18. јануара) Плесне академије Пекинг, која
је извела класичан кинески плес Фен Мо, упућује савременог гледаоца да се запита какав све утицај има
плесни покрет у сценском изразу на перцепцију самог гледаоца.
Гостовање је уприличено као плод сарадње министарстава за културу двеју земаља и амбасаде Кине
у Србији, као и Народног позоришта Београд и Срп
ског народног позоришта. Плесна академија основана
је 1954. и постала је врхунска интернационална високообразовна институција у области плеса.

Слика у простору
Плесачи Плесне академије Пекинг извели су представу Фен Мо, за коју кажу да показује лепоту традиционалне кинеске културе. Кроз пет слика представа
показује важне моменте кинеске традиционалне културе. Ти делови су Буђење, Проток, Инстинкт, Ослобађање и Форма и формалност, и утемењени су на калиграфији, сликарству и уметности. Инспирисана кинеским сликарством, ова плесна представа обједињује
покрет, музику и боју.
Представа је инспирисана изреком “Ако сликар
може дочарати пет боја само коришћењем мастила,
сматрамо да је ухватио суштину. Али уколико је сликарев ум усмерен на тих пет боја, суштина ће му измаћи”. Плесачи кинеског позоришта верују да, ако је
помоћу мастила могуће насликати различите облике и нијансе боја на слици, и помоћу тела је могуће у
простору дочарати различите ритмове и форме. Ову
идеју реализују сценским средствима (реквизита, сценографија, костим, музика, анимација...) и чине је ја
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сном помоћу покрета, без обзира на културу којој гледалац припада.
Начин на који је конципирана и изведена представа Фен Мо указује на врхунску осетљивост за једноставно и узвишено. Покрет који следи императив да
код гледаоца изазове рефлексну реакцију и осећање
лепоте у доживљајној истини, прича причу о љубави
и смрти и свим питањима морала који су садржани у
те две теме. Форма плеса која је изабрана за причање
ових кратких прича појачава рефлексну реакцију.

Музицирање телима
Условност у грађењу нужног допадања у плесном
позоришту одређена је избором сценских средстава
у грађењу сценског језика. Традиционални елементи
– лепеза, рукави, коса, сунцобран, сукња... доприносе представљању привржености, изузетности, љубави
или туге.
Сунцобран као средство гради трансцендентни
однос између плесача и гледаоца или покрета плесача и перцепције гледаоца. Однос љубави који плесачи представљају кроз покрет бираним, минуциозним
средствима, у промени ритма и у садејству са музиком
делује на рефлекс гледалаца и допадање чини нужним.
С обзиром да је плес инспирисан сликарским делом и да почива на кинеској изреци о релацији боја-сликар-слика, овај визуелни аспект представе чини основу
за грађење сценског језика. Осим покрета који је изражен кроз боју анимацијом боје и простора на платну, као сценографских елемената који ритмом граде
сценски језик у садејству са плесом, музиком и светлом, и покрет плесача у сценском оквиру представља
боју. Способност кинеских плесача да музицирају телима, као и њихова спремност да усавршавају сопствено
тело као инструмент помоћу ког граде артикулисани
сценски језик, говори о врхунској дисциплини која се
негује у овој плесној школи.
Лепеза коју плесачи користе и коју покретом кроз
ритам отварају или затварају, представља оружје у бор-

би или заклон или елемент за ширење покрета плесача који делује на перцепцију гледалаца. Ширење као
принцип који су утемељили извођачи оријента, свесно
користе и кинески плесачи у представи Фен Мо, како
би помоћу ширења плесни покрет снажно деловао на
рефлекс гледалаца.
Принцип ширења очитава се у елементима кости
ма као што су рукави, сукње, капе и додаци костима
који обликом и бојом доприносе ширењу плесног покрета. Употреба лепезе и њено ширење у одређеном
ритму гради радњу кроз покрет захваљујући приципу
ширења. Сунцобран као реквизит у рукама кинеских
плесача трансцедира љубав као есенцију односа два
плесача у игри покрета њихових тела.
Употреба дијагонале као активног принципа у покрету тела плесача, али и организацији сценске радње и
успостављању односа између ликова у функцији приче,
такође је принцип који користе творци кинеског пле
сног позоришта. На тај начин дубина сцене рефлектује
активност односа међу ликовима и догађајима који су
представљени. Помоћу дијагонале у сценском простору гради се ритам који гледалац перципира као назна
ку сукоба и тиме се појачава дејство сценске радње.
Дијагонала усмерава на контраст, а захваљујући њему
могуће је јасно показати сукоб у односима између ликова или назначити развој њихових односа.
Положај тела трибанги који је утемељило индиј
ско катакали плесно позориште, препознатљив је елемент у обуци кинеских плесачица. Трибанги у преводу
значи “три лука”. Индијске плесачице, као и кинеске,
користе овај положај тела да би деловале на рефлекс
гледаоца својом гипкошћу. Лепота покрета кроз овај
положај изазива нужно допадање.
Ротације тела плесача које су изражене на свим
плановима доприносе грађењу угаоне инерције и представљају стил којим се изражавају комплексни односи
између ликова. Ротацијом тела гради се сукоб на минуциозним покретима, а они, захваљујући ритму, изазивају снажан рефлексни доживљај. Тензије у покрету
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тела граде склад и доводе природу односа међу ликовима до крајњих граница стилизованости.
Плесно позориште има универзални сценски
језик који гради израз кроз покрет користећи елементе
симбола како би говор тела гледаоцу учинио јасним.
Ови симболи препознатљиви су у употреби мача, лепезе или сунцобрана. Традиционална кинеска култура препознаје у овим симболима вредности које јасно
читају и припадници других култура.
Несвакидашњост догађаја очитава се у начину
грађења сценског језика плесне представе која кроз
синтезу покрета и звука детерминише игру садржаја
и форме. Квалитет покрета изражен у промени ритма, гради лепоту као форму сврховитости, али се њена сврха не огледа у користи, већ у узвишености. Ово
сазнање повезује кинеско плесно позориште са естетиком Канта1) јер указује на значај форме која и у покрету гради узвишеност.
Имануел Кант је утемељивач европске естетике
на чијем тумачењу почива схватање односa форме и
садржаја, односно тумачење лепоте облика и лепоте
доброг и узвишеног. О хармонији укуса, као и о складу између лепог и доброг, али са строгим гледањем на
нужност повезивања стања у субјекту са објектом, Кант
даје путоказ који темељи модерну уметност. Склад између субјекта и објекта и хармонија душевног саглашавања, само су архаичан начин да се објасни модеран
дискурс дејства уметничког дела на гледаоца.
У кинеском плесном позоришту елеганција или
стидљивост Кинескиње, као и слобода и снага Кинеза, показани су плесом помоћу којег играчи причају
кроз архетипове кинеске културе. Ту су садржана важна правила која изједначавају лепо са умом, што је
принцип Кантове естетике.
Осликавање доброг кроз форму плеса подразумева врхунско владање свим плановима тела као и
свесно грађење сценског језика на нивоу симбола од1) Immanuel Kant (22. 4. 1724–12. 2. 1804)

носно условности сценског израза. Условност сценског
израза усвојена је у западном позоришту тек пошто су
позоришни истраживачи двадесетог века уочили ову
условност у позоришу оријента. Удаљавање од реализма
коришћењем сценске условности доводи до субјективног сагласја уобразиље са разумом. Оваква сагласност
постиже се помоћу покрета и једино закони покрета,
било да је у питању тело, покрет сценографије или ритам као покрет музике, имају могућност да делују рефлексно на гледаоца те да помоћу форме граде узвишено. Слобода израза омеђена је нужношћу појма који
се тумачи, као и физичком могућношћу тела извођача
или простора или времена у ком се покрет изводи. Сагласје између појма, израза сценског језика и перцепције гледаоца гради узвишеност чија форма превазилази границе реализма. Овакво сагласје трансцендира
Митови Балкана, Народно позориште “Тоша Јовановић” Зрењанин, 1992.
идеју и гледаочеву перцепцију помоћу плеса извођача
постављеног у оквир који је дефинисан појмом. Такав
покрет у законима простора и времена гради хармонију
у координатном систему времена-простора која чини
да у перцепцији гледаоца тело музицира. “Позориште
које плеше”2) је израз за свеобухватно трансцендирање
свега видљивог на сцени са перцепцијом гледаоца у
форми одређеној дефинисаним појмом. Тако плесни
језик постаје универзалан објекат за субјективно сагласје између идеје и перцепције.
“Лепо, узвишено и чулно” као Кантове основне
појмове препознајемо у идеји, теми и гледаочевој перцепцији, што се огледа и у Мејерхољдовој “директној
линији” од текста, преко режије, до гледаочеве перцепције. Кинеска плесна представа Фен Мо полази од
појма рефлексије да је узвишеност сликарског израза
могуће преточити у плесни облик представе у сцен
ском времену-простору. Овакво полазиште које посматрамо као рефлексију Кантове естетике представљања
одређује форму и садржај уметничког израза, овај пут
кроз покрет. Форма која чини израз могућим чини га и
2) Израз Всеволода Емиљевича Мејерхољда (9. 2. 1874–2. 2. 1940)
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препознатљивим. “Свака форма предмета чула (не само спољашњих чула већ посредно и унутрашњег чула)
јесте или облик или игра; у овом другом случају или
игра многих облика (у простору мимика и плес), или
проста игра многих осета (у времену)” (Кант, 2013,
стр. 49–50).
У плесној представи Фен Мо однос човека и природе игра важну улогу. У источној култури однос према природи је есенција уметности. Однос плесача кинеског плесног позоришта према природи као извору
инспирације и есенцији уметности представљен је у
форми човековог боравка на реци, или планине пуне птица, или као двоје љубавника испод сунцобрана.
Ове слике граде у гледаоцу хармонију са собом самим
кроз елементе сценског језика изражене кроз покрет.

Кинеска пекиншка плесна академија Фен Мо

Закони разума, дакле, помажу у тумачењу сцен
ског израза али не одређују форму којом ће неки израз бити постављен. Форма је рефлексија садржаја а
појам одређује однос једног и другог, а не закон разума.
Перцепција гледаоца нужан је циљ којим је одређена
узвишеност намере и могућности одабраних средстава
да те намере буду представљене. У кинеском плесном
позоришту рефлексија узвишеног одређује сценски
језик и избор средстава. Она није само последица традиционалног тумачења кинеског културног наслеђа,
него је универзалан принцип који кроз сценски израз
постаје незабораван.
Цитирана литература:
• Кант, Имануел, Критика моћи суђења, Oktoih, Београд 2013.
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Пише > Габриела Теглаши Јојкић
ИНФАНТ 2018.

Рита Гоби
– кореографкиња за 21. век

П

роглашењем победника и уручењем награда у Великој сали новосадског Културног центра, 2. јула
2018. завршен је 45. интернационални фестивал
алтернативног и новог театра – Инфант. У конкуренцији од 11 представа (из Француске, Израела, Шпаније,
Словеније, Македоније, Мађарске, Русије и Србије),
Нови Сад је током шест дана фестивала понудио програм који се савршено уклапа у визију манифестације
која проналази и промовише нове позоришне језике.
Једногласном одлуком жирија – Јелена Мијовић, драматург Атељеа 212, Иван Правдић, професор Академије уметности у Новом Саду, Весна Драгојлов, која
се бави граничним облицима електронске уметности,
награда за најбољу представу уручена је Рити Гоби за
Волитант, мађарске компаније Гоби денс, за врхунско извођење и представу у целини. Ова представа,
како је наведено у образложењу жирија, показује “чудесне могућности минимализма у свим позоришним
сегментима, а само једно тело изузетне Рите Гоби,
ослобођено је родне одређености”. Сваки њен покрет

је строго контролисан. Трајање само једног, наизглед
обичног и, чини се, безброј пута виђеног покрета, извлачи из ње силну енергију коју ова интерпретаторка
и кореографкиња несумњиво има. Снага којом изводи
ове “наизглед обичне и безброј пута виђене покрете”
долази из Ритине унутрашњости. Изолована од свега што спутава, Рита Гоби је апсолутна владарка свог
тела и простора. Једно треперење шаке понавља се и
траје, али како и сама каже “понављањем исти покрет
добија други смисао”.
Код ове плесачице игра сваки део тела. Једнаким
интензитетом, 40 минута играју прсти, сви мишићи,
миче се влас косе. Смишљено, вођено, с разлогом и поруком. Усамљена, као Умирући лабуд Маје Плисецкаје
или Уљане Лопаткине, Рита Гоби прави нову врсту соло плеса, врсту римејка за 21. век. Кроз своје писмено
тело њена апстрактна кретња утиче да публика током
представе не тражи ни смисао, ни објашњење, него се
до краја диви сложеној кореографији и фасцинантном
извођењу. Прецизно и компактно кретање у простору,
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уз огромну дисциплину, препознаје се у сваком тренутку. Врхунски професионализам и раскошан таленат Гобијеве превазилази алтернативно извођење пружајући јасну визију о плесу у будућности.
Једноставност сценографије и уплитање тек неколико светлосних извора дизајнерке Павле Беранове, на супротној је страни у односу на тело играчице
и компликованост корака. Изражени, свакодневним
вежбањем створени мишићи, јасно се показују на одличном необојеном светлу. Једина на позорници, Рита ставља публику у стање транса. Држи је у потпуној
позорности све до самог краја и мрака у сали и не до
звољава присутнима да им мисао оде у другом правцу.
Електронско-акустична музика Давида Сегоа
подсећа на Морзеову азбуку. Промене ритма и паузе
прати Ритин перфектан слух.
Представа Волитант је уврштена у листу Aerowaves Twenty18 и добитник је награде “Рудолф Лабан”
у Мађарској. Добила је и специјалну награду на фе
стивалу “10 Sentidos”, одржаном у Валенсији у мају
2017, а следе гостовања на фестивалу Коресподенс у
Лиону и пут у Токио.
Друга награда за најоригиналније истраживање
једног од сегмената позоришног језика додељена је
представи Девојчица са жицама Словенског народног
гледалишча и Мувинг Мјузик театра из Македоније.
За изузетну експресивност на граничном подручју између позоришта и осталих уметности, трећу награду
поделиле су две представе – Поздрави га и пољуби ми
га позоришне трупе “Артопија” из Македоније и У изградњи израелске позоришне трупе “Даваи”.
“На овогодишњем Инфанту имали смо прилику
да видимо нова кретања у позоришту, са много елеме-

ната оригиналности и иновација у позоришном контексту, добро осмишљених и режија и текстова”, рекла
је у име жирија Весна Драгојлов и похвалила селектора фестивала Симона Грабовца и његове сараднике
из Културног центра Новог Сада. У част награђених,
изведена је представа Интима Породице бистрих потока из Србије.

* * *
Рита Гоби је плесачица, кореографкиња и инструкторка плеса која непрекидно истражује стилове
и језике покрета. Рођена је у Новом Саду, где је завршила Нижу балетску школу у класи Габриеле Теглаши, а дипломирала је на Мађарској плесној академији.
Учесница је бројних међународних радионица и специјализованих програма. Каријеру је започела радећи
са неколико плесних компанија у Мађарској, као и
са филмским редитељем Миклошем Јанчом. Плесну
компанију ”Гоби” оснива 2006. Професорка је плеса
на стручној уметничкој школи ”Агнеш Немеш Нађ” и
редовно одржава радионице плеса у Мађарској и на
различитим интернационалним фестивалима. Њене
кореографије, иако базиране на интуитивности и експерименталности, конструисане су од низа репетитивних, минијатурних покрета, искривљених елемената и
гротески што се све заједно постепено и консеквентно
трансформише у другачије стање. Плесачица се поиграва деловима свог тела, наклоњена је минимализму,
испитивању телесности и његових граница. Начин на
који ствара је аналитичан, футуристички и затегнут.
Њен наступ увек почива на личном искуству и најчешће је пропраћен живом музиком или учесником
из неког другог уметничког поља.
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Пише > Миливоје Млађеновић
54. фестивал професионалних позоришта Србије “Јоаким Вујић”

Против мртвила рђаве
свакодневице

Ј

Одлуком да “Јоаким Вујић” буде
одржан у Новом Пазару, Заједница
професионалних позоришта афирмише
идеју опозориштавања средине
несвикле на стабилан театар, а
селекција 54. фестивала публици
је показала представе које измичу
“мртвилу, препуштању судбини,
односно рђавом току културне
свакодневице, репертоарским
лутањима и све очигледнијем
кокетирању с комерцијализацијом”.

едан од најзначајнијих позоришних фестивала у Србији, Фестивал професионалних позоришта Србије
“Јоаким Вујић”, први пут је одржан у Новом Пазару.
Домаћин 54. издању ове театарске манифестације било је Регионално народно позориште, уз финансијску
подршку Министарства за културу Републике Србије
и Града Новог Пазара. Тако је Заједница професио-

налних позоришта Србије, одлуком да се позоришно
огледање српских позоришта приреди у Новом Пазару, практично изашла у сусрет жељи Нихата Бишевца,
градоначелника Новог Пазара, који апострофира да је
Новопазарцима нарочито стало до тога да ова регија досегне “равномернији развој у сваком смислу, поготово
у културном”. На мисију фестивала у опозориштавању
једне средине несвикле на стабилни театар подсећа
и Сеадетин Мујезиновић, управник Регионалног позоришта у Новом Пазару, парафразирајући мисао да
“место колико год било велико, без позоришта не може бити град”. Да ће Фестивал додатно афирмисати
Регионално позориште, уверена је Ивана Недељковић,
директорица Пулс театра у Лазаревцу, донедавно председница Заједнице професионалних позоришта Србије.
Тако је и било, из вечери у вече, од 7. до 14. маја – показало се да је у живописном и узаврелом новопазарском свакодневном и духовном раму, идентификовану потребу за позориштем потребно још истакнутије
и перманентније охрабривати. Организација Фестивала “Јоаким Вујић” стога је изузетно битан и успешан
догађај. Новопазарцима ипак предстоји непрестана
борба за стабилност репертоара и едукацију публике.
У том смислу, посета и учешће публике у разговори-
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ма за Округлим столом о овогодишњој фестивалској
селекцији, више је но добар знак.
Селектор фестивала Александар Милосављевић
је као општу одлику продукције српских позоришта
у периоду између два фестивала описао као “мртвило, препуштање судбини, односно рђав ток културне
свакодневице, репертоарска лутања и све очигледније
кокетирање с комерцијализацијом”. На срећу, успео
је да нађе седам представа које изнад тог запаженог
“баналног нивоа забаве померају постојеће границе”.

* * *
Прве фестивалске вечери виђен је својеврсни театар о театру у театру позоришта домаћина. Та метатеатарска творевина била је згодан увод у фестивалска
збивања. Најмање три равни стварности преплићу се у
представи Жак и његов господар (Милан Кундера/Давид
Алић, Регионално позориште Нови Пазар): стварност
Жака и његовог безименог Господара, стварност ликова
о којима они приповедају, те стварност на позорници
на којој они гледају упризорене ликове Жакових љубавних згода из прошлости, и најзад, увек заводљива,
стварност нас самих као гледалаца.
Видели смо театар о театру у театру у којем се
границе представљених стварности не маркирају нападно, и то није проблем. Тешкоћа у комуникацији
повремено настаје услед могућег преобиља позори
шних знакова, а можда и због запенушане бујице приповедања. Сврсисходније би било да је приповедање
било само у функцији показивања природе драмског,
како се прича претвара у драмско: како приповедно
постаје догађајно. Тада би проницљива редитељска
намера младог, али знањима о драми и позоришту
добро опскрбљеног редитеља Давида Алића, била делотворнија и сценски узбудљивија. Представа би боље
“дисала” (и публика гледајући је) да је срезана мало
оштрије (макар задрла и у Кундерину ђаволски ироничну драматизацију, насталу у време уласка руских
трупа у Чехословачку!); а дисала би боље и да је срезана идеја да нам се покаже шта је позориште било, шта

јесте и шта ће бити, самим тим и често наглашавано
питање “шта нам је тамо горе писано”, о вечитом сукобу богова и људи, о свету који је одавно труо, а све
кроз згоде са наглашено, за пучки театар карактери
стичном сексуалном алузивношћу где доминира она
“о ножићу и футроли”. Да је мање збијеније ово сценско ткиво импрегнирано Дидроовом филозофијом,
некако би до нас уверљивије допрла истина о томе “је
ли човек бештија или анђео”.
Носиоци главних улога, Рифат Рифатовић (Жак)
и Душан Живанић (Господар), сасвим лепо и без крутости кретали су се кроз све равни стварности. Жакова неодољива асоцијација на карактер Санча Пансе
и Зганарела омогућила је да се јасније и пластичније
покаже и карактер Господара, који постаје неодољиво комичан са својом мантром о “мисији господара”.
У типској улози гостионичарке Ивана Недељковић
успела је да пронађе нетипична а глумачки искрена
средства. И Маркиз (Вахид Џанковић), Мајка (Лемана
Бећировић), Витез (Харис Шећеровић), Агата (Анђела Марић), Жистина (Зехра Аyбар), Ћерка (Сандра
Миљковић), млади Бигре (Митар Белојица) и Жан (Сеад Жупљанин) играју дисциплиновано, лако, природно, нарочито заносно и темпераментно у масовним
и једној или две плесне сцене. Такав утисак не квари
много ни каткад недовољно јасна артикулација појединих глумаца којој узрока, могуће је, ваља потражити и у сценско-техничким условима.
Сценографија Андреје Рондовић изузетно је добро
и функционално решена: то је истовремено и од дасака склепана колиба, кроз чије рупе светина воајерише
у свет позорнице, и рикванд који одваја позорницу од
света, и позорница и вешала над којима се претећи
њише омча чекајући оног којем је “тамо горе” писано
да тежину живота измери њеним стезањем. Костими
Селене Томашевић, раскошни али ненаметљиви, довољно су јасни да нагласе како се ово Дидроово позорје
догађа и данас и овде.

* * *
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Као фарсична монтажа документарног – тако је
деловала представа Лифт – Слободан шоу (Јелена Богавац/Ненад Тодоровић, Народно позориште Приштина). Страсници који од позоришта очекују пикантерије
као производ нецензурисаног медија или позорницу
алтернативне јавности која прерађује једну табуизирану тему, можда неће бити претерано одушевљени.
Јесте да се у тексту Јелене Богавац фиксирају стварна
имена и догађаји, користе аутентични документи и извори, јесте да је реч о јавној теми укрштеној са приватним животом најмоћнијег брачног пара у Србији деведесетих и њиховом утицају на обликовање укупног
живота тог раздобља, те на крају и о томе како један,
на први поглед сасвим обичан, брижни брачни пар,
окренут традиционалним породичним вредностима
(уређење стана, брига о деци), посредно још увек сенчи
и идентитет грађана Србије. Сву ту вешто и приљежно сакупљену документарну, али не превише драмски
потентну грађу, редитељ Ненад Тодоровић, у садејству
са глумачким ансамблом употребљава, монтира и успешно обликује у динамичну, заводљиву кабаретску
форму. Оно политичко које голица знатижељу позоришног гледаоца ушушкано је у породични перформанс, Лифт – Слободан шоу, лишен очекиваних идеолошких и политичких наслага. Љубитељи жанровских
етикета додаће још и елементе постдрамске структуре,
документаристичку раван.
Представа Лифт – Слободан шоу састављена је од
две, могло би се рећи независне целине, које се на полу
гледаочевог пријема ипак стапају у једно дело које тада
постаје оно што апострофирани жанрољупци називају
постдрамским позориштем. У првом, документари
стичком делу, наглашени су иронизација, пародирање,
имитативност и карикатуралност као главна глумачка средства. Иако моћно деловање хора овој целине
даје одлике епског и уздиже је до трагичког, утисак је
да има вишка сценског материјала. Ригорознијом селекцијом, елеминисањем ретардација, добила би се
хомогенија и динамичнија целина. Други део управо

одликује економична и ефектна, експресивна употреба глумаца као главних оператера овог перформанса.
Извођачи су нам представили себе саме, као приватне особе и као творце ове позоришне структуре чије
деловање, јавно и приватно, није поштеђено дејства
брачног пара и целе породице Слободана Милошевића
и Мирјане Марковић.
Протагонисти представе – Ивана Ковачевић (Мир
јана Марковић), која се мудро кретала у распону од
наглашено карикатуралног лика осионе владарке до
делимично трагичне усамљене жене, потпомогнута
игром неколико двојница и Дејан Цицмиловић, који је
упориште за изградњу лика Слободана Милошевића нашао у благој и ненападној имитацији, имали су снажну
подршку у ансамблу младих и талентованих глумаца.
Навала кича деведесетих, чијем је бујању погодовао и
владарски пар, читљива је у овој фарсичној творевини и на плану костимографских решења – доминира
шушкаво-шљокичаста пластика. Праћена звуцима турбо-фолка, у простору испуњеном одбаченим сталцима
за инфузију, сугерише нам се беспомоћност, клонулост.
Лифт – Слободан шоу је узбудљива, у исти час и забавна и потресна, важна и вредна позоришна творевина.

* * *
Срећан живот испуњен тугом могла би да буде
одредница представе Сведобро (Стеван Вранеш/Немања
Ранковић, Народно позориште Ужице). То је позори
шни догађај наглашене осећајности. Две пријатељице,
жене у најбољим годинама, једна исцрпљена, емотивно
и психички посвећена здравом животу (Марина Тање
Јовановић) и друга која помаже свима осим себи (Јована Биљане Здравковић), не сањају више о срећном
животу. Њихова присећања на срећне дане прекида
фуриозна, егзалтирана младица Ника (Тијана Караичић) која је, тако млада, већ видела и шта је живот, али
и његов reality одраз, који је од битног значаја за разумевање значења ове представе. Најзагонетнији лик је
младић Жарко (Бранислав Љубичић) који је онемео у
шеснаестој години, а могао би се осмотрити (иако не-
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ма у мотивационом систему овог карактера такве на
знаке!) и као метафора односа младе генерације према
стварности у којој су рођени – определити се за вечно ћутање и самоизолацију у доба опште какофоније.
Представа горкоироничног наслова Сведобро је
позоришна творевина модерног сензибилитета у којој
се примети далеки одјек чеховљевске атмосфере и у
којој се артикулишу питања како наћи унутрашњи
мир, шта значи волети, шта је то велика љубав у доба
зла, када ће се десити нешто лепо... Иза мелодрамског
тона и стила и игре крије се драма наше стварности,
па покаткад одјекне потмуло питања о националном

идентитету (“Каква је права Српкиња”), о ратовима
деведесетих, а јекну и добро упасовани цитати (из Би
блије, на пример) итд.
Горостасни избеглица Рајко (Игор Боројевић) у
маскирној униформи, одметнут од људи, цивилизације
(као да га је правио Томас Хобс), који заговара “природно стање човечанства”, наглашавајући питање како преживети међу људима који су један другоме звер,
у ствари је преварант и у њему је оличено чвориште
драме Александра Вранеша. Овог “филозофа из шуме”
осамљене жене прихватају као оваплоћење тежње ка
здравом животу. Оне њега, пољуљане вере у људе, прихватају као таквог, исконског и искреног. А онда следи
горчина разочарења, испостави се да је реч о некој врсти емоционалног ратног профитера, који злоупотреби наклоности задобијене захваљући тужној судбини
ратом унесрећеног.
Немања Ранковић је добро поступио када се као
редитељ одлучио да ову драму наглашено брзе вербалне
размене суспрегне и стиша како би се, уместо тирада
и судара различитих гледишта ликова, у првом плану
појавила њихова интензивна унутрашња збивања. И
то, углавном, добро функционише и твори горак хумор изграђен на парадоксима, осим у сценама пренаглашене патетичне говорне фактуре.
Сценографија Маријане Зорзић Петровић, заснована на идеји да се реалистички, са благом стилизацијом прикаже што веродостојнијим простор Вранешове
драме, сувишним детаљисањем није значајно допринела читању представе Сведобро. Напротив, у моменту када се висећи мост, ваљда преко неког поточића,
уз помоћ још неколико елемената склопе око једне од
јунакиња симболишући осећање самоће и тескобности
и, вероватно, наглавачке окренуте стварности са столицом причвршћеном на плафону, запрети да се иначе јасно значење ове модерне мелодрамске представе
учини неразговетним.
Костими Снежане Ковачевић, недвосмислено ре
алистички, показују статус ликова драме, сигнализи-
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рајући неупадљиво и на нијансе иначе сродних карактера. Музика Ане Ћурчић и Горана Антовића лирично
је утицала на стварање емоционалне атмосфере одговарајуће мелодрамском жанру којем представа несумњиво припада. Она ће сигурно још више смекшати
срца публике специфичне осетљивости, а грубима се
наметнути као намерни иронијски отклон према приказаној стварности.

* * *
Представа Рубиште (Нинослав Ђорђевић/Кокан
Младеновић, Шабачко позориште) означава топографију таме. Појам Рубиште призива у свести различита
значења. Њиме се може означити простор рубног интересовања друштва, живот на рубу егзистенције, место
где су сабрани одбачени, маргинализовани убожници. Реч има и призвук и облик топонима, несумњиво
уверљивог. Та се уверљивост поткрепљује у некој врсти
рефрена – у неколико сцена као бројалицу Саша Торлаковић изговара ниску имена насељених места у Србији
злогуког призвука: Рубиште, Црна Река, Мртве Воде,
Пусте Пољане итд. Та топографија тамнине говори да
ова српска земља преобилује мрачним, мучним, злокобним, уклетим и проклетим, вековима таложеним
црнилом и болештина ума, духа али и дегенерацијом
друштвеног организма.
Кокан Младеновић нас је у својим представама одавно навикао на безостатни ангажман, искрену
и страсну заокупљеност проблемима друштва у коме
живимо. Међутим, приступајући драмском делу Нино
слава Ђорђевића, Рубишту, овој црнохроничној драмској повести у којој се око главног тока приче о дечаку
Слободану, за чији је мистериозни нестанак оптужена мајка, концентришу приче мотивски везане за патријархалне и иновативне метода унижавања, физичког
и сексуалног злостављања жена, али и Других и Другачијих, за стварност коју живимо, увек заинтересовани
редитељ делимично одступа од гласног указивања на
кривце за такво стање у друштву. Он редитељски не коментарише слике зла, оставља незацељене ране, само
показује слике суровог и бестијалног, застрашујућег,

оргијастичког, колективног насиља над појединцима.
Суочавајући гледаоца са помереним, сулудим призорима, он постиже снажан учинак: дејствује на његова чула и емоције изазивајући или дубоко саосећање,
мучнину и одбојност.
У редитељском поступку Кокана Младеновића нема разметљивости: уместо натуралистичке репродукције сурове стварности, приказане су ефектне, сведене, али експресивно снажне дезилузионистичке слике
помоћу карактеристичних појединости и метафоричних детаља (аутомобил – играчка, парадајз уместо крви, ротационо светло уместо полицијског аутомобила,
касете са земљом итд.).
Злехуде несрећнике, насилнике и моћнике, монструозне моралне наказе, невине жртве и унижене –
целу ту галерију ликова суровог мушког света, представили су страсно и узбудљиво Саша Торлаковић
(Инспектор Светолик), Страхиња Баровић (Драган),
Љубиша Баровић (Славиша Кучинарац), Иван Томашевић (Чича Драгољуб), Зоран Карајић (Чича), Владимир
Милојевић (Дебели Мишко), Никола Брековић (Јапанац), Слободан Петрановић Шарац (Парадајз), Милош
Војновић (Љубинко). Унутрашњу дубину страдалница
и осветница, па и с ума сишавших жена, потресно су
показале Драгана Радојевић (Драгица), Милица Јанвески (Марија), Александра Плескоњић (Маријина
мајка), Анета Томашевић (Станика), Кристина Пајкић
(Девојка) и Соња Милојевић (Петкана).
Глумачка игра одређена је и лепо допуњена метафоричком сценографијом Весне Поповић у којој доминирају касете (могу бити чак и топле леје са земљом
из које џикља и у којој поново нестаје људски коров).
Музика Ирене Поповић појачава и изоштрава значење
ове драме која нам српско село представља без традиционалне пасторалне и фолклорне наивности.

* * *
Била једном четири брата... У представи Четири брата (Радослав Тишма/Драган Јаковљевић, Књажевско-српски театар Крагујевац) заиста одзвања почетак класичне бајке и њен образац назире се као да-
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леки узор у овој драми из живота савременог српског
села. Најпре се то уочава у донекле стереотипно изграђеним ликовима (један брат остаје на имању, други је отишао у свет – у град, трећи се осамосталио али
не у родитељској кући, а четврти, како би се описало
у бајци – обично туп, глуп, у овој верзији има дијагнозу шизофреника). Управо су карактеристике лика
четвртог брата Миће добро нађен драмски покретач,
онај унутрашњи механизам који управља радњу драме: након смрти родитеља браћа се не гложе само око
поделе имања, како то обично бива у сваком комаду из
сеоског живота, него се закрве око бриге за четвртог
брата који због болести не може сам да брине о себи.
У драми се, дакле, третира судбина Другог, што је изазовна тема, подесна за исказивање снажног друштвеног
ангажмана, али писац Радослав Тишма не организује
значење дела у том смеру. Мотивација његових ликова и заплет крећу у правцу тежње за помирењем, превазилажењем сукоба. Е, управо та тежња, такво пишчево опредељење, чини се, највише блокира смисао и
веродостојност овог драмског дела. Радња комада иде
узлазном путањом: Бранислав, који највише личи на
тип злотвора из бајке, утиче највише на заоштравање
сукоба, сасвим изненада се мења, обрт је неочекиван и
танушно мотивисан. Исход драме је публици допадљив,
ганутљив, као финална формула бајке “сложна браћа
нове дворе граде”. Гледалац, међутим, није добио одговоре на многа важна питања о судбини јунака и завршетку приче.
У реалистичком моделу режије за који се определио Драган Јаковљевић, поштујући интенцију драмског дела која захтева да се стварност репродукује што
уверљивије, то није до краја спроведено. Редитељ је
добро урадио што је сценски простор решио тако да
гледаоце смести заједно са актерима драме у четвороугао на позорници. То није проста редитељска досетка за којом се обично посегне кад је реч о камернијој
драмској форми. У случају драме Четири брата такво
решење је наметнула управо потреба да се реализам
посредоване стварности представи гледаоцу што ближе и директније.

Глумачки квартет крагујевачког позоришног ансамбла успео је, упркос околностима које им је наметнуо непотребно разуђен драмски текст, да нам у доброј мери, али у представи прилично равнолинијског
ритма, дочара слику српске савремене сеоске породице коју је делимично “начео” град. Најуспешнији
је Здравко Малетић у комплексној улози аутистичног
брата Миће. Драган Стокић је умешно извајао лик брата Банета, који се од мрзовољног и бахатог преображава у лик добронамерног човека. Иван Видосављевић
делује донекле као комична појава због свог (каткад
и пренаглашеног) извештаченог језичког стила интелектуалца којем одело и кравата (иначе тачно значење
костима Јелене Јањатовић) још увек гуше присутног
сељачића. Добар утисак на гледаоца оставља и Раде
Ненада Вуловића, који уверљиво показује лик папучара и још увек несигурне особе. Музика Драгослава
Танасковића, уклопљена у прелазе између сценских
слика, осим што је призивала и наговештавала лирично атмосферу људскости у тешким и мучним ситуацијама које прете разбраћивањем, допринела је и
размрдавању успореног ритма представе.

* * *
Снажна поетска представа Дом Бернарде Албе
(Ф. Г. Лорка/Бојана Лазић, Пулс театар Лазаревац),
део из Лоркине трилогије о сеоском животу Шпаније,
у извођењу лазаревачког Пулс театра, сасвим лепо се
уклопила – тематски и идејно – у овогодишњи фестивалски избор “Јоакима Вујића”. Ово театарско остварење плени пажњу публике тананом осећајношћу и
налази место у сегменту фестивала који третира теме
из сеоског живота (Четири брата, Рубиште, донекле
и Сведобро) као и у силници фестивала која додирује
проблематику такозваног женског питања односно релације мушко–женско (Сведобро, Рубиште).
Осам је жена, укључујући и себе саму, Бернарда Алба, после мужевљеве смрти, осудила на осмогодишњу изолацију. Наредбом да се дом њен и њених
ћерки заптије тако да ни ваздух не продре, хоће да
затре сваки трзај тела изазван страсном жељом, да
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убије у зачетку помисао на мушкост (оличена у Пепеу Роману око којег се сестре надмећу), да пригуши
сваки зрачак светлости, да се сва женскост судбински
одређена радом “игле и конца” подреди невидљивом
фијуку бича мушкости који она преузима, а у кулминацији драме, и улогу пушком наоружаног мужјака.
Решена да свет потчини својој вољи она мотри сваки
покрет, реагујући и на шум хаљине која пада са преврелих женских тела.
Редитељка Бојана Лазић у свом редитељском
науму да допре до најскривеније семантике Лоркине
драмске поезије, уз вешта и сврсисходна скраћења и с
Лоркином драматургијом усклађеним малим преинакама, опредељује се за изградњу поетских драмских
слика које подразумевају несвакидашњу осетљивост
и посвећеност сваком знаку, кординацију и хомогенизацију глумачког исказа и других материјално видљивих елемената. Тако настаје представа напете драмске
структуре, чија драматика почива на психолошким превирањима ликова и снажно се преноси и на гледаоца.
Дом Бернарде Албе лазаревачког Пулс театра иде
у ред оних позоришних остварења чија је снага и вредност у потчињавању индивидуалне глумачке енергије
целини уметничког дела. Глумачки ансамбл делује

артифицијелно, децентно, беспрекорно усклађено,
дискретно а врло динамично. Биљана Константиновић (Бернарда Алба) оставља снажан утисак суверенке свог дома чијој се суровој контроли готово безгла
сно, као снагом урлика, опиру весница слободе Адела
(Милица Сужњевић) и Мартирио (Михаела Стаменковић). На свој начин против сужањства Бернарде Албе
на специфичан начин бори се и Љубинка Јосиповић
(Марија Хосефа, мајка Бернарде Албе), која својом
појавом и нарочито плесном тачком појачава утисак
опомињуће чежњиве туге, показује спарушеност бившег живота, као контраст путености женске лепоте
показане из даљине. Део овог јединственог корпуса
чежње за слободом уједињених Андалужанки су Ана
Ћук (Магдалена), Јелена Цвијетић (Ангустија) и Маја
Јовановић (Амелија). Ивана Недељковић (Служавка
Понсија) показује вештину посредовања између света Бернарде Албе и спољашњег света. Дом Бернарде
Албе је представа снажне атмосфере, маштовито изрежираних сценских детаља. Као када девојке гласом
и покретом препричавају призор жетелаца у пољу, у
видокруг гледаоца доспевају сензације невидљивог
призора са свим својим елементима – летњом јаром,
препланулим мишићавим мушким телима. У пред-

121 >

стави је доиста ретко примењен, али врло маштовит
и значењски богат поступак да се одглуми шапат тако ниским тоналитетом да се у помоћ мора призвати
технологија (шаптом изречене мисли репродукују се
у форми титла на платну).
Снажне, чулне слике које у свести гледаоца постиже Дом Бернарде Албе резултат је изузетно добро
осмотреног односа драмског и сценског простора, односно синхронизоване сарадње редитељке Бојане Лазић
и сценографкиње и костимографкиње Зоране Петров,
као и изузетног дизајна светла Радомира Стаменковића.
Сценографски концпет који, с једне стране, представља бујност, разбокореност неког прашумског, можда
и рајског предела са плодовима злаћаних наранџи, а
с друге, тескобност, аскетизам и тама кућних заточеница, омогућили су да се понајбоље прикаже судбина
жена које чезну за мушкарцем. Без музике Владимира
Пејковића, у којој се чују и преобликовани звуци из
природе и без стилизованог, опоетизованог сценског
покрета Дамјана Кецојевића, снажан утисак о успелој
представи не би био целовит.

* * *
Модерно, емотивно драмско ткање доноси Кеплер
452-Б (Тијана Грумић/Југ Ђорђевић, Позориште “Бора Станковић”, Врање). Питања смисла живота, смрти,
љубави, бесмртности и човековог трајања на земљи –
мерено временски и географски –бескрајно су варирани у уметности и науци. И отуд се посезање за обрадом ове теме у драмској литератури може сматрати
врло рискантним потезом. Међутим, приступ егзистенцијалној проблематици Тијане Грумић у драми Кеплер
452-Б намеће се као изузетно продуктиван и иновативан. То је модерно драмско ткање којем се свакако
могу приписати и својства постдрамског али и поетске драме. Драмска окосница је монолошко казивање
главне јунакиње Соње (Јелена Филиповић), осовљено
на индивидуалне исповедне приче њене мајке (Радмила Ђорђевић), деде (Ненад Недељковић) и лекара
(Бојан Ивановић), које тек у сустизању и пресецању до-

бијају особине драмског. Монолог се, знано је, сматра
антидрамским елементом, изазивачем досаде. У драми Тијане Грумић он постаје главно стилско средство:
додаје тексту, а потом и сценском извођењу, лирско и
меланхолично осећање. У све четири приче заједнички именитељ је новинска вест о смрти Дејвида Боувија
и других важних личности из света уметности и шоу
бизниса, али и вест о планети Кеплер 452-Б. Откриће
ове космичке појаве, која личи на планету на којој ми
живимо своје сићушне и краткотрајне животе, неизбежно намеће мноштво питања: шта ми то радимо са
својим животом, у чему је садржана његова вредност,
примећујемо ли своје ближње док су живи или ћемо,
као Деда у овој представи, тек на гробљу започети истински дијалог са особама које волимо. Монолошко
обележје драме упућује нас и опомиње на самоћу као
одлику модерног доба, на потребу за дијалогом, разумевањем, љубављу.
У редитељском читању Југа Ђорђевића илузија је
свесно прогнана, а уместо ње се наносе јаки емоционални слојеви, све гушћи и дебљи, који у финалу представе делују ефектно на гледаочеву машту изазивајући
његово потпуно уживљавање. Такав редитељски приступ
није помодна егзибиција нити кокетирање са елементима постдрамског театра, него продукт инвентивног
тумачења драмског текста. Тако је настала представа
о постојању и нестајању у којој млада Јелена Филиповић, тумачећи девојку у раздобљу одрастања и осамостаљивања, усредсређује сву своју глумачку страст
на елаборацију средишњег питања “хоћемо ли икада
престати да тражимо живот негде другде?” За додир
струна наших најтананијих осећања када је реч о постојању није неопходно испуњавање овешталих сценских конвенција, оне би само одвукле пажњу гледаоца. Једна завеса, барска столица, микрофон на сталку
и двосед без наслона, довољни су да означе простор
ових прича: stend up позорнице, лекарске ординације,
собе и гробља.
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На маратону, у Сомбору

С

За неколико маратонских дана и
сомборских ноћи изведено је тринаест
представа, што оних намењених деци,
што за оне који се праве да више
нису деца, а изведена је и премијера
Ердмановог “Самоубице” у режији
Милана Нешковића.

војевремено сам, пишући о сомборском Маратону,
забележио и ово: “Нисам био на првом Маратону
у Сомбору, и то сматрам једним од својих већих
професионалних пропуста. Доцније сам безброј пута
слушао причу о томе када је, како, коме и где пало на
памет да у једном дану и једној ноћи буду одигране
СВЕ представе које је Народно позориште у Сомбору
премијерно извело у минулој сезони. У свим тим причама, како најчешће бива са сваком легендом, аутори
су се сложили само у једном: Маратон је смишљен у
Клубу Годо сомборског театра. У свему осталом сведочанства се не поклапају.
Неки тврде да је аутор идеје глумац Перо Стојанчевић, други да је све смислио тадашњи директор Позоришта Миливоје Млађеновић – Млађа, а трећи да је
идејни творац неидентификовани гост Годоа... Постоји

“школа мишљења” по којој је идеја рођена по завршетку сезоне, у преподневним часовима летње доколице,
као резултат интензивне глумачке досаде, а чуо сам
и заступнике става да је Маратон зачет током веселе
ноћи пред сам крај сезоне, када се сентиментално ра
сположење због скорог позоришног распуста помешало
с респектабилним количинама алкохола. Пре неколико година, завршне маратонске вечери Сомборци су
извели кратки игроказ о повести Маратона, а у “представи” су играли сви они од некада. Било је духовито
и дирљиво. Духовито младима, који не памете ране
Маратоне, а дирљиво нама, који их се сећамо.
У сваком случају, Маратон је од сомборске, постао
знаменитост српског театарског живота. Први је трајао
само дан и ноћ, да би већ следећи обухватио два дана
и ноћ између њих, а онда су амбиције порасле, па Маратон траје данима, мада не више и (толико) ноћима,
да би ове године “окупирао” Сомбор од 13. до 16. јуна.
Ономад сам записао и ово: “Први пут сам био на
другом по реду Маратону. Било је то оне године када је
театарска Србија, али и Југославија, већ констатовала
да Сомборци пуном снагом младог а зрелог глумачког
ансамбла, којем стабилност дају Влада Амиџић, Тања
Бермет, Даф Тасић, Жика Илић, Здравко Панић Боскије,
Бора Ненић и Бобан Ђорђевић, Ксенија Ђорђевић Марић, Љиља Марковиновић, Богданка Савић, праве од-
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личне представе које режирају Муци Драшкић, Зоран
Ратковић, Јагош Марковић, Душан Петровић, Кокан
Младеновић, настављајући путем који су утрли Дејан
Мијач, Паоло Мађели, Вида Огњеновић, Димитрије
Јовановић, а пре њих Мата Милошевић, Марко Фотез,
Јован Путник, Славољуб Стафановић Раваси... Касније
ће у Сомбор доћи Горчин Стојановић, Борис Лијешевић, Андраш Урбан...”.
На том Маратону, мом првом, неки су гледали
преставе, други у дворишту Позоришта правили паприкаш, трећи се клатили за шанком Годоа, четврти
салетали Млађу с предлогом да следеће сезоне режирају у Сомбору, пете је Душан Мијић одвео на безданску рибљу чорбу, а добро се сећам да је било и оних
који су неуморно играли у представама: Бранка, Саша, Чупе, Ивона, Анђелика, Соња, Перо, Тања, Биља,
Теша, Пећинко, Ђурица...
Млађа је доцније пожелео да на Маратон привуче већи број критичара (који су се трудили да остану
трезни током манифестације), па је увео такмичење,
награде и жири. Био сам у једном. Једином. Жири су
укинули глумци. Није им пријало да се такмиче на концу сезоне. Задовољили су се “цветним ударом” којим
се традиционално завршава Маратон, када с галерије
на позорницу полети на стотине цветова и прекрије и
глумце и сцену. Лепа традиција!
Маратон је постао синоним за позоришно релаксирање, не само гледалаца но и глумаца. Тако је настао
и обичај да се на Маратону и Позориште и публика
опраштају од престава које се “скидају” с репертоара,
што је подразумевало пуну глумачку слободу импровизовања, па и шармантног сценског шегачења, због
чега поједини редитељи, ненавикли на маратонску атмосферу, умало нису доживели срчани удар видевши
необичне верзије властитих представа.
Шта сам још о Маратону писао: “На једном од
Маратона, у башти Годоа, седели смо и целу ноћ разговарали Феликс Пашић и ја. Већ је свитало кад је из
грмља, ту одмах поред нас, избауљао незнанац, еви-

Народно позориште Сомбор: Самоубица

дентно заостао од синоћ. Бунован, збуњен одсуством
сећања на све детаље претходне ноћи, а разбуђен свежином јутарње росе, упиљио се у Феликса и мене и питао – Знате ли ви Лазу? – Не, одговорисмо углас. – Е,
ала ће се Лаза изненадити кад чује да га не познајете,
рекао је незнанац и изгубио се у правцу оближње славом овенчане сомборске пијаце.”
Последњих година Маратон се “отворио” и за
друга позоришта, па све позване представе не могу
стати само у два дана и једну ноћ, па ни два дана и две
ноћи... Маратон је отуда добио озбиљност велике и релевантне театарске манифестације, али је делимично
изгубио шарм опуштеног позоришног дружења. Тако
је то – на једној страни добијеш, на другој изгубиш.
Маратон је и ове године имао наслов, сада Међу
јавом и мед сном, којим су аутори исказали почаст и
Лази Костићу, једно време Сомборцу, али и театару,
који је најбољи управо када лавира између сна и јаве,
баш као и самом Маратону, у којем се уистину непре
стано преплићу не само дан и ноћ него и снови и јава.
И сада су Сомборци поштовали скорашње правило да
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Маратон буде најављен премијером сомборског театра; било је то извођење Ердмановог Самоубице у режији Милана Нешковића.
И ова Нешковићева режија зрачи разиграношћу
и маштовитошћу. Он и сада увлачи глумце у префињену авантуру заједничког трагања, као што је то овде
учинио и прошле сезоне режирајући Млађеновићевог
Маестра. Самоубицу он започиње као да режира Нушића и руга се менталитету драмских јунака. Све се у
први мах заснива на баналном неспоразуму, на рђаво
протумаченом незадовољству Потсекаљникова и ноћној брачној размирици која прераста у општу збрку у
коју се укључују представници различитих елемената
друштвене структуре. Њихова “пресуда” гласи: Подсекаљников је решио да изврши самоубиство. Само га
још ваља убедити да тај чин, у ширем социјалном контексту, прикаже као израз револта или подршке некој
друштвној групи или појединцу.
У акцију се по аутоматизму укључује и финансијски моменат, јер друштво је корумпирано, а у Подсекаљниковој стварности, баш као и нашој данашњој,
нема места за успостављање идеолошких критеријума: све је сведено на једноставне механизме понуде и
потражње. Код Нешковића је све крајње једноставно
и несумњиво би се окончало нушићевски, као каламбур са сатирично интонираном поентом, да редитељ
не начини преокрет заснован на парадоксу који формулише главни јунак комада констатујући да је идеја
самоубиства заправо дала смисао његовом животу. Та
ће изјава причу усмерити у интимну сферу и породичну драму, па сценска комично-апсурдна ситуација
постаје представа о уништењу породице. Подсекаљникова жена отуда овде више није, као код Ердмана, катализатор радње, но равноправни партнер свог мужа;
њена акција усмерава радњу представе а њене емоције
сценској игри дарују пуни смисао.
За неколико маратонских дана и сомборских ноћи
изведено је тринаест предства, што оних намењених
деци, што за оне који се праве да више нису деца. Фе
стивалски програм чиниле су представе: Макијавелијев

Мандрагола у адаптацији и режији Марка Торлаковића,
Народно позориште Ужице, Смрт човека на Балкану
Мирослава Момчиловића у режији аутора, Народно
позориште Кикинда, Шевалијев Клошмерл у режији
Кокана Младеновића, Београдско драмско позориште,
Тртица рајске птице Бранка Димитријевића Бахуса у
режији Николе Завишића, Народно позориште Ужице, Нушићева Ожалошћена породица у режији Јагоша
Марковића, Народно позориште Београд, Галинова Сирена и Викторија у режији Радослава Миленковића,
Ферзенг театар Београд, Црна кутија Ане Ђорђевић
у режији Андреја Носова, Београдско драмско позориште, Магична лира, Чича Мичино позориште Београд,
Пекићева Корешподенција у режији Горчина Стојановића, Звездара театар, Керови Кристофера Џ. Џонсона у режији Ерола Кадића, продукцијски тим: Кадић,
Тимаров, Срећковић, За умријет од смјеха Кристофера Дуранга у режији Мариа Ковача, Театар Ругантино
и Казалиште Планет Арт, Загреб, Хрватска, те Кад би
Сомбор био Холивуд, ауторски пројекат Кокана Младеновића, инспирисан драмом Радослава Златана Дорића, Народно позориште Сомбор.
У главном фоајеу Позоришта приказана је изложба позоришних фотографија Вукице Микаче Ловрен,
а у Пробној сали је постављена изложба слика Жерара Гијома. Сале су свакодневно биле пуне, а Сомборци су се и овај пут потрудили да покажу колико воле свој театар. Било је и гостију са стране, али многи
међу њима одавно се осећају као Сомборци. Додељена
је Награда “Никола Пеца Петровић”, намењена нај
успешнијем позоришном директору, овај пут лауреат
је Андраш Урбан, који херојски води суботички театар
“Деже Костолањи”.
И било је фантастично! Иако није било паприкаша који се крчка у котлићу и заносно мирише из позоришног дворишта. Али било је дружења, ноћних бдења
и старих пријатеља. Мада се није појавио онај незнанац да избауља из грмља, па ни његов другар Лаза, који
се свакако запрепастио што га Феликс и ја не знамо.
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Пише > Александар Милосављевић

У Будимпешти
са Новосадским позориштем
На 5. МИТЕМ-у, Мадач интернационалним театарским сусретима
(Madach International Theatre Meeting) у Будимпешти

Б

удимпешта је некоћ била град у који се одавде одлазило у провод. Са обевезном вегетом у пртљажнику аутомобила као гаранцијом да ће лумповање
на бази бороц-палинке и токаја у потоцима, заједно са
турош чусом и доцније обавезним колачима код “Жербоа”, бити исплаћени с оних неколико кесица чаробног
југословенског зачина. Доцније су многи одавде путовали у два мађарска града на Дунаву, које је Ланчани
мост с лавовима без језика спојио у јединствену целину,
много мање лежерно, обично ноћу, све бога молећи да
се њихова имена нису из војне евиденције преселила
на спискове овдашње граничне полиције. Мађари су
у том погледу тада били равнодушни. Они који су у то
доба још били и солвентни, стизали су у Будимпешту
на адесе унапред изнајмљених станова, док су они богатији свој багаж распакивали на адресама у близини
Ваци улице, где су претходно пазарили некретнине. А
оне су, деведесетих година прошлог века, у Пешти биле релативно приступачне.
Ја сам, међутим, у мађарску престоницу одлазио
због позоришта. Давних дана, у време детињства, тамо ме је водила мајка, родом Новосађанка, тврдећи да

Мађари, упркос свему, па и рацији коју је једва преживела, имају кудикамо бољу Оперу од наше, на коју је
морала да се привикне удајом и селидбом у Београд,
а доцније, када сам по њеним критеријумима сазрео и
за нешто слободније театарске авантуре, гледали смо
и пештанске оперете, које је докторка Милосављевић
сматрала раскалашним. На чардаш, па и сваки облик
манифестовања овог плеса, она је гледала с гнушањем.
До драмског театра имао сам још да растем. Између
осталог и благодарећи представама које је својевремено Ћирилов доводио на Битеф. Гледајући их, имао
сам утисак да се, кроз увелико напуклу Гвоздену завесу, што је мало ко овде примећивао, граница из битефовског Београда полако помера на исток, где више
није имало смисла путовати са вегетом.
Званично, с пештанским позоришним животом
упознао ме је Небојша Брадић, тадашњи управник
београдског Народног позоришта. У Будимпешту смо
отишли да гледамо представе, а он је успут куповао и
балетски под за Театар. У међувремену бих у Пешту
путовао на премијере Српског позоришта Милана Руса,
но још чвршће везе с тамошњим театаром успоставио
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сам захваљујући Радославу Миленковићу. Он је, и пре
мог преласка у Нови Сад, увелико режирао у Мађарској, најпре у Капошвару, Егеру, Мишколцу а потом и
Будимпешти, вредно учио мађарски и радио оно што
и иначе чине сви озбиљни театарски људи – међусобно
повезивао позориштнике. Рале је иницијално упознао
Егеране са Миливојем Млађеновићем, управником, и
са мном, тадашњим уметничким директором Српског
народног позоришта. Из тих познанстава и дружења
доцније ће настати Асоцијација “Квартет”, у којој су,
осим егерског и Српског народног позоришта, снаге
удружили и Французи из Нанта те Чеси из Хеба.
Рале ме је, тако, први пут увео у Немзети синхаз,
национални театар чији је статус далеко изнад свих осталих мађарских позоришта, па и Народног позоришта
у Будимпешти. Јер Мађари праве разлику између народа који живе у тамошњој држави и мађарске нације,
што је с ове стране границе откриће новијег датума.
Сасвим је могуће да је ова дистинкција наших северних суседа израз њихове повишене националистичке
температуре, но они су то системски дефинисали, па
је отуда Немзети синхаз конституисано и одржавано
супер-позориште у којем је ангажована елита целокупног мађарског театарског живота. Само по себи подразумева се да ће та елита бити и знатно боље плаћена
од колега у осталим позориштима. У сваком смислу је
питање престижа бити део Немзети синхаза.
То ће, уосталом, сваком посетиоцу постати ја
сно док прилази велелепном театарском здању чији
је дворишни део налик прамцу брода, али не насуканом на дунавску обалу но тек поринутом да би смело
запловио у будућност. Или, тачније, да би будућност
освајао. У делу Будимпеште где се находи овај театар
нема трагова из 1956. године, очигледно намерно несанираних шрапнелских и пушчаних ожиљака на фасадама. Немзети синхаз није близу Парламента, а ни
Трга на којем је некада била адреса Централног комитета тамошње комуистичке партије и где се у доба
револуционарне борбе притив стаљинизма, али и за
сантштефанску Мађарску, догодило највеће крвопро-

лиће. Ово би требало да буде миран део града, данас
сасвим прилагођен неолибералним узусима престонице државе која је чланица ЕУ, и која је, упркос нагла
шено десничарској орбановској провенијенцији, богата стаклено-металним зградама где газдују огранци
белосветских мултинационалних комапнија, филијале
глобално најмоћнијих банака и, у приземљима, надомак трамвајске пруге која стамбену површину раздваја
од дунавске обале, са кафићима у којима нуде espresso
ristretto, caffe latte, macchiato, americanо coffee...
Журећи ка Немзети синхазу одлучујем да ме неће
занимати политичка димензија повести, па ни разлози
због којих је, можда – барем једним делом – пропала
револуција из 1956. Оглушујем се и о упозоравајуће
одјеке поново актуелних идеја сантштефанске иреденте
о припајању силних жупанија без којих је Мађарска изгубила две трећине територије, што као тема сваки час
васкрсава у фрагменима програма тамошње деснице.
Решио сам да ме једино занима театар. Баш као што је
то био случај и у доба када ме је овамо доводила мати.
У том контексту у велелепном здању Немзети синхаза
препознајем одлуку тамошње државе да јасно дефинише оно што у мојој домовини, још од Доситеја, никоме
није пало напамет да обзнани: приоритете националне културне политике те на тај начин одреди разлику
између онога што је важно и онога што је још битније,
па и да дефинише дистинкцију између националног и
народног, Непсинхаза и Немзети синхаза, Народног
и Националног театра. Истина, својевремено је Броз
потписао указ о оснивању Југословенског драмског
позишта, чиме је ову институцију утемељио као стожерни национални театарски пункт и тачку прелома у
нашем културном (и друштвеном) животу. Но дејство
Титовог парафа је поделило судбину државе чије име
је у наслову овог београдског театра. Исход још није
сасвим известан.
У науму да и овом приликом предност дам позоришту учвршћује ме и шпалир бронзаних скулптура које представљају националне величине мађарског
театра. Позоришту прилазим пролазећи кроз славолук
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од којег кривуда пошљунчана стаза што води поред
знаменитих мађарских драмских уметника, углавном
глумаца овековечених у костимима из њихових, претпостављам, најславнијих рола. Нажалост, мени као и
огромној већини странаца, имена ових уметника ништа
не значе, али ми и те како значе њихови костими и
позе у којима су сачувани за вечност, као и реквизита
коју држе у својим бронзаним рукама. Препознајем
улоге којима су заслужили националну славу и бронзу.
Кроз овај шпалир први пут сам прошао 2005, када смо Млађеновић и ја дошли на Ралетову премијеру.

Његова инсценација драме Код мочваре мачака Марине
Кар била је прва режија иностраног редитеља у Националном театру, што је свакако велика почаст за нашег
редитеља. Но, када сам следећи пут газио овим шљунком, признајем, бронзане статуе нисам видео. Једно
ставно их се не сећам. Вероватно сам био исувише узбуђен јер сам тада предводио Драму Српског народног
позоришта на једном од првих издања фестивала МИТЕМ, што је скраћеница од Мадач интернационални театарски сусрети (Madach International Theatre Meeting).
Играли смо Чеховљевог Галеба у режији Томија Јане-
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жича. И, да је овај фестивал такмичарског карактера,
мислим да бисмо победили. Срећом, на МИТЕМ-у
нема награда, па је атмосфера много опуштенија, но
моја констатација о тадашњем успеху Галеба заснива
се на нескривеном одушевљењу гледалаца, нарочито
евидентном током традиционалних разговора одржаваних након представа, али и на многобројним кулоарским коментарима које смо тих дана на све стране
слушали од домаћина и гостију Фестивала.
Oпипљиве “трагове” Јанежичевог Галеба и сада
јасно препознајем у Немзети синхазу и поново на МИТЕМ-у, где овај пут стижем као гост Новосадског позоришта и мог давнашњег пријатеља Валентина Венцела, драмског уметника, глумца и директора Ујвидеки
синхаза. Љубазно ме је позвао да заједно путујемо у
Будимпешту где ће Новосађани одиграти представу
на МИТЕМ-у. Галеба се и данас многи тамо сећају, и
то тако живо као да су представу гледали пре неко вече. И даље не могу да сакрију одушевљење; помињу
детаље, говоре о специфичној атмосфери представе,
препричавају поједине сцене, распитују се за глумце,
Томија... Чудно је то, за мене, који се такође свега тога сећам као да је било јуче, Галеб је ипак давна прошлост, а за оне кроз чије животе је севнуо попут муње
(чији је један “блесак” трајао више од седам сати) та
представа као да још увек постоји.
Са становишта МИТЕМ-а, међутим, Галеб СНП-а
је ипак прошлост, а садашњост је – Гробница за Бориса
Давидовича Ујвидеки синхаза. Не могу а да са сетом
не помислим шта би Киш данас рекао о овој представи. Комплетна његова литература настајала је, како
је и сам говорио и писао, из муке и унутрашњег бола,
но чини ми се да је Гробница – и приповетка и свих
“седам поглавља једне заједничке повести” – можда
за њега представљала најболније и најтрауматичније
искуство. Тако је било и док је књигу писао, али и доцније, када је, ономад, тутњао овдашњи “провинцијски
šábbat”. Трајало би то за Киша, уверен сам, и доцније,
све до наших дана. Јер, Гробница као да је написана
данас, а Кишове реченице ће, евидентно, заувек од

звањати. И оне о Борису Давидовичу, но и оне из његовог Часа анатомије. Провинцијски šábbat се овде никада не завршава.
За Новосадским позориштем је у часу одржавања
МИТЕМ-а успешна сезона, а пред њима ће бити напорно лето. Очекују их бројна гостовања и фестивалски наступи, па и нека уистину дуга и егзотична путовања, као, рецимо, у казахстанску престоницу Астану,
но мени се чини да је управо овај паштански наступ
за њих најзначајнији. Резонујем логиком доскорашњег
управника позоришта и свешћу да је МИТЕМ израстао
у један од најреспектабилнијих фестивала, не једино
регионалних но и европских. За овај статус понајпре
се изборио брижљивим и бескомпромисним одабиром
представа, али и сјајном фестивалском организацијом.
Немзети синхаз није само домаћин МИТЕМ-а, него и
организатор, а статус најрелевантнијег националног
театра природно се прелива и на Фестивал.
Стари знанац Ерно Вербеш, војвођански Мађар
и већ годинама успешни драматург Немзети синхаза
те један од селектора МИТЕМ-а, вели да фестивал репутацију дугује и нашем Галебу јер га је управо у Будимпешти видела европска театарска елита и ту вест
о нечем значајном проширила даље. Наравно да сам
поносан и да ми његове речи ласкају.
Ове године на фестивалском репертоару су, између осталог, биле представе Софоклов Цар Едип московског Вахтангова у Туминасовој режији, Брехтов Кавкаски круг кредом Берлинер ансамбла у Талхајмеровој
режији, Повратак Швејка Александријског театра из
Санктпетербурга у Фокиновој режији, Кловнови у олуји
милхајмског Teatra an der Rur у Чулијевој режији, Пинокио миланског Пиколо театра у редитељској поставци
Антониа Латела, Око Чеховљеве Три сестре московског
Центра Мејерхољд, режија Виктор Ризаков, Хомерова Илијада Драме Словенског народног гледалишча
у Лоренцијевој поставци, Чеховљев Иванов који је у
загребачком Хрватском народном казалишту режирао Некрошиус, а ту су и наступи театара из Индије,
Украјне, Румуније, Белгије, Естоније, Либана, Туниса
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и, наравно, Мађарске. Фестивал су чинили и пратећи
програми, а све представе су подразумевале изузетно
озбиљно припремане и реализоване дискусије на које
није било потребно на силу довлачити публику.
Сећам се да је ономад разговор о Галебу водио Вербеш, да су се за реч јављали безмало сви који су до последњег места испунили малу студијску сцену пештанског Националног театра, где је организован разговор,
али и да је своје ставове и размишљања најгласније и
најегзалтираније изрицала Нина Кираљ, редовна гошћа Битефа и Стеријиних позорја, угледна мађарска
театрологиња респектабилног знања, огромног искуства, дивних плавих очију и најведријег осмеха које сам
икада видео. Тражим је сада погледом по пространим
фоајеима позоршта, у клубу на 5. спрату, доцније и у
салама, пре и након представа, међу посетиоцима и
учесницима у дискусијама, али – Нине нема.
У Немзети синхазу влада фестивалска атмосфера, гостију је много, као на покретној траци смењују се
техничари из разних позоришта – једни демонтирају
сценографију, следећи намештају нову за своју представу. Све позорнице су заузете, представе се приказују
безмало паралелно, но панике, нервозе и гужве нема.
Све се одвија по претходно прецизно утврђеном плану,
готово аутоматски, а домаћини, иако видно уморни,
исијавају љубазност и стрпљење. Бронзани драмски
уметници чувају свој театар и кроз прохујале епохе
дарују му стабилност, енергију и сигурност, а њихови
наследници од крви, меса и нерава задужени су да актуелном тренутку обезбеде одговорност. У позоришту
се резултат споја ових елемената, прошлости и садашњости, увек препозна једног дана, у будућности.
Тако је ред дошао и на нас, тачније на Новосадско
позориште и Кишову Гробницу. Стицајем околности за
четири познопролећна дана видео сам чак три представе Новосадског позоришта; прве две на матичној сцени – премијеру Хасанагинице, коју је по мотивима истоимене драме Љубомира Симовића режирао Андраш
Урбан, затим Малу мађарску порнографију Петера Естерхазија у режији Никите Миливојевића и, напокон,

ево у Будимпешти, на МИТЕМ-у, Гробницу за Бориса
Давидовича у редитељској поставци Александра Поповског. Био је то за мене својеврсни концентрат озбиљног и одличног театра, али и још један доказ да у свом
чудном и покаткад тешко објашњивом микрокосмосу,
новосадски Мађари праве код нас уметнички можда
најрелевантније позориште. Они су за нас данас она
његошевска искра. Понекад ми се чини да бисмо без
њих, као и Урбановог суботичког театра “Деже Костолањи”, што би рекао Игуман Стефан, у кам очајали.
О Хасанагиници сам у критици записао: “Урбан
представу структурира по моделу рок концерта, а то
чини уз помоћ сјајне и оштре музике Ирене Поповић
Драговић. Пасажи драмског текста овде функционишу по моделу конферансе којом се глумци директно,
између песама, обраћају публици. У контексту начина
на који је до сада третирао и музику и сонгове у својим
инсценацијама, Урбан у Хасанагиници то чини на другачији начин, па његов антиаристотеловски отклон од
радње комада добија нову, динамичнију и делотворнију
димензију. Панкерски наступ глумачког ансамбла, који
и уживо изводи музику, даће представи жестину, обе
збедиће јој директност и још већи степен бунтовности.
Сада ће, наиме, повест о Хасанагиници постати крик,
не више само очајнице но и побуњене жене, али и не
само индивидуе пресудно одређене функционисањем
властитих психолошких механизама, него освешћеног
друштвеног бића које одбија да пристане на разноврсне облике репресије...”.
За Малу мађарску порнографију сам, такође у критици, констатовао: “Отуда све овде намах постаје релативно и у театарском смислу флуидно: сви ликови,
осим сина и оца, претапају се један у други, баш као што
ће то бити случај и са просторима у којима се радња
догађа; сцене се претварају у готово филмске секвенце, у кадрове који се пред очима гледалаца, безмало
поступком филмске монтаже, такође претапају. Син/
Наратор/Писац пролази кроз различите фазе односа
према Оцу/Доушнику, но пошто је овај одавно мртав,
син је изгубио могућност да успостави директан дија-
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лог с оним којег у исти мах осуђује, презире, али и
даље воли. Редитељ и аутор драмског материјала неће
упасти у замку конструисања фиктивних дијалога чији
би актери били Отац и Син, него бира тежи, али свакако позоришно провокативнији и ефектнији метод.
Миливојевић, наиме, показује на које начине ће се у
процесу откривања истине постепено трансформисати
Синовљева сећања на Оца. А самим тим и слика Оца у
синовљевој свести. То ће, наравно, чинити поступно,
фино нијансирајући сећања, свестан да су она један од
најфлуиднијих и најделикатнијих сегмената човекове
свести. Паучинаста су попут снова. Зато ова представа подсећа на анализу сна. У њему ће гневу разјареног

Наратора одговарати појава пијаног, бахатог Доушника, збуњеност Писца који трага за разумним одговрима
кореспондира са крхкошћу човека који се ломи и који
и сам покушава да у себи пронађе меру људскости, да
бисмо на крају препознали смиреност Сина који, упркос свести о злу које је почињено, ипак не може да се
одрекне љубави према Оцу, на концу живота увелико
олупини од човека који скончава у душевној болници,
потпуно разорен и гризодушјем и механизмом чији је
и сам био делић...”.
Иако сам је видео тек након поменуте две представе, Гробница је заправо настала пре Порнографије и
Хасанагинице. Па ипак, те пештанске, митемске ноћи,
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гледајући и Гробницу, стекао сам утисак да су све три
настајале истовремено, и као да су биле резултат промишљеног плана Валентина Венцела и Роберта Ленарда, редитеља и уметничког директора Ујвидеки
синхаза, да у истој сезони, с три потуно међусобно
различита редитељска рукописа, публици саопште јасан став о неким од круцијалних проблема времена у
којем дотрајавамо.
Поповски је Кишу приступио на себи својствен
начин, дрско, што у овом случају истовремено значи и
кишовски. Редитељски, он се поигравао са трагичном
повешћу о револуционару којег је издала властита револуција и који се у атмосфери сурове полицијске истраге и стварности гулага још једино бори за спас идеје
о узвишености сваке побуне у име правде. У међувремену смо, међутим, постали сужњи света (привидно)
лишеног ма каквог идеолошког дискурса, света у којем
(наизглед) више нема места за било какве идеје, што
Поповски користи да би успоставио дистанцу у односу на главног актера ове повести. Али не и у односу
на Киша. Оно на чему је писац приповести инсистирао, дакле на отешчаној форми, на поступку онеобичавања кроз који је доследно пропуштао све токове
штајнеровских и осталих докумената на којима је темељио свој литерарни проседе, Поповски сада проналази у поступку театрализације. У њему је он још једном, али на другачији начин, завртео и Кишову причу
и анализирао судбине о којима је овај писао; резултат
је интелигентна и узбудљива, чак потресна представа
у којој се нећемо смејати револуционарима, нити ћемо стећи утисак да су револуције постале излишне,
непотребне, бесмислене, него ћемо препознати координатни систем властите стварности која је одређена
орвеловском игром, стварности која је заснована на
привиду који релативизује све. Све осим насушне потребе за правдом.
За ове три међусобно различите представе заједнички су – глумци. Они су, мимо репертоарског наума
продуцента и његовог буџета, заправо једина уметничка константа ове “приче”. И та је константа – сјајна.

Отуда ми је било криво што и публика МИТЕМ-а
није стекла прилику да види све три представе, можда
чак и током истог дана, и као пример озбиљног продуцентско-уметничког промишљања позоришног репертоара, али и као сведочанство о способности једног
малог театра (по броју чланова глумачког ансамбла)
да тако супериорно испуни очекивања три толико ра
зличита редитеља.
Необично је домаћу представу први пут гледати на иностраном фестивалу; још је необичније премијерно је доживљавати без превода на матерњи језик,
дакле слушати добро познате гласове мађарских глумаца а не разумети ни једну једину реч, те сазнавати
текст представе уз помоћ титлова на – енглеском језику. Гледајући сада Гробницу на МИТЕМ-у, присетио
сам се ситуације са фестивала Форум Србија у Братислави, где смо гостовали са Бродом за лутке. Превод текста представе био је емитован истовремено на
платнима постављеним лево и десно од сцене. Поред
мене је седела евидентна странкиња. Не она чију националну припадност еуфемистички дефинишемо
појмом “регион”. У почетку, она је вртела главом лево-десно, покушавајући да “ухвати” превод текста Милене Марковић. У једном часу је од тога одустала, па
ипак је савршено тачно реаговала на сценска збивања.
По завршетку представе представио сам јој се и питао
како је успела да разуме оно што су глумци говорили,
а Миленина драма је, као што знамо, наглашено поетска. Рече да је театрологиња из Канаде и, још увек
узбуђења представом, са сузама у очима, одговорила:
нисам више могла да “ловим” титлове, а све сам, и без
превода, разумела.
Тако сам се и ја осећао те вечери у Будимпешти.
Нисам Канађанин, савршено добро знам шта је Киш
написао, веома добро познајем редитељски поступак
Поповског, знам и мађарске глумце из Новосадског
позоришта – био сам у неупоредиво бољој позицији
од моје канадске колегинице – и СВЕ сам разумео.
Приде, тамо у Мађарској, био сам поносан на
наше Мађаре.

ИС Т ОР ИЈС К А
Приредила > Исидора Поповић
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Пише > Исидора Стојановић

Историјски архив Београда –
архивска грађа о позоришту

А

рхивска грађа која се чува у Историјском архиву Београда, у фондовима и збиркама, представ
ља драгоцен извор за проучавање историје позоришта.1)
У зависности од предмета интересовања истраживача, претрагу можемо вршити кроз појединачна
документа, али и кроз фондове чији се садржај односи на само позориште. То су фондови: БИТЕФ, Битеф
театар, Позориште Атеље 212, Лични фонд Јована Ћирилова, Легат Јелене Шантић, Легат Милорада Мишковића, Удружење глумаца Краљевине Југославије. О овим
фондовима биће речи касније.
Осврнућемо се, најпре, на појединачна документа која говоре о позоришним представама које су
одржаване у Земуну и Београду, у 18. и 19. веку, и почетком 20. века, о публици која је посећивала позоришне представе, глумцима, као и на разна дешавања
која су пратила представе и глумце.2)
Из најстаријег фонда који се чува у Историјском
архиву Београда, Земунски магистрат,3) издвојили смо
1) Ауторка је виши архивист у Историјском архиву Београда
2) Документа су део аналитичких инвентара фондова.
3) Земунски магистрат (бр. фонда 10), 1794–1934, најстарији је фонд
сачуван у Историјском архиву Београда и изузетно важан за историју Београда, због бројних докумената која се односе на њега. Фонд
садржи 1.352 књиге за период 1750–1921. и 2.323 кутије списа за
период 1749–1932. Од списа је нарочито интересантан период од

нека документа. Један од најстаријих докумената који
потиче из 1793. године јесте обраћање Франца Ринера
(Franz Rünner), директора немачке позоришне дружине, Земунском магистрату. Франц Ринер “замолио је из
Новог Сада, 2. маја 1793. године, Земунски магистрат
да му дозволи, пошто се сада у славном граду Земуну
не одржавају никакве преставе (keine Spektakel) да може са својом групом, коју сачињавају 15 лица и нека
способна одрасла деца, да изводи концем маја на бини најбоље и најодабраније веселе и жалосне игре с операма и мале балете (die besten und ausgezuchtesten LustSchau-und Trauerspilen best Oppern und kleine Ballets...).”
Магистрат му је одмах, 7. маја – одговорио да му се
дозвољава да може “овамо доћи и позоришне комаде
изводити”.4)
1749. до 1850. Списи се односе на политичку историју, законодавство, привреду, просвету, културу, цркве и свештенство, здравство,
социјалне проблеме, елементарне непогоде, становништво и друго.
Списи из области културе говоре о гостовањима позоришних трупа, забавама и баловима, музичким трупама и музичким инструментима, библиотекама, књижарама, штампаријама и издавању
штампе. Документа су писана на немачком језику, готицом, до
1880. године. Од 1881. на хрватском. Мањи број докумената је на
латинском, мађарском, турском, грчком и хебрејском језику. Део
из белешке о фонду: Милена Радојчић, Архивски фондови, Педесет
година Историјског архива Београда, Београд, 1995, стр. 99–101.
4) ИАБ-10-К1521-1793-59-1; Т. Ж. Илић, Белешке, Гласник Историј
ског архива Београда, бр. 3, Београд, 1962, стр. 87.
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ришне дружине” тражио дозволу 11. октобра 1869. од
Земунског магистрата да код “Златног анђела” одржи
једну позоришну представу у корист набавке школских
књига за сиромашне српске ученике;7) Позоришни директор у Београду, Т. П. Фолк, 14. јула 1871. тражио
je одобрење од Земунског магистрата да даје у Земуну
“циклус” позоришних представа;8) А полиција је 8. априла 1874. обавестила Војну команду да је Бергхерово
“пливајуће” (путујуће) позориште стигло у Земун и да
ће од данас давати представе.9)
Фонд Управа града Београда,10) садржи немали
број докумената у вези са дозволама за одигравање
позоришних представа. Тако је године 1886. власник
кафане “Код позоришта” молио Управу града Београда да му изда концесију за оснивање нове дружине, а
он би заузврат уплатио 1000 динара Друштву за сиромашну и напуштену децу. Циљ оснивања дружине је
да се публици у часовима одмора пружи “морална и
пристојна забава у потпуно српском духу”, јер у варош
долазе разни немачки и јеврејски комичари.11) Јутарњи
полицијски извештај Кварта, теразијског управнику вароши Београда од 20. марта 1888, обавештава нас да је
“синоћна позоришна представа код Хајдук Вељка била
посећена углавном страном публиком”.12) Други пак
Молба Франца Ринера, директора немачке позоришне дружине,
да изводи позоришне комаде у “славном граду Земуну”,
Нови Сад, 2. мај 1793, ИАБ-10-К1521-1793-59-1

Фрањо Сароба, позоришни предузетник, привремено настањен у Белој Цркви, обратио се 6. фебруара 1806. Земунском магистрату “у ствари приредбе
позоришне представе у Земуну”;5) Земунски магистрат је 31. јануара 1850. допустио Готфриду Вагнору,
позоришном продуценту, да са својом дружином, изводи у Земуну позоришне представе;6) Милош Трабовачки је у име “земунске србске добровољачке позо-

7) ИАБ-10-К2967-1869
8) ИАБ-10-К2988-1871
9) ИАБ-10-К3019-1874
10) Следећи велики и врло значајан фонд за историју Београда у XIX
веку и у мањем обиму за XX век, и то углавном за период Другог
светског рата је Управа града Београда (УГБ, бр. фонда 1) 18391944. Грађа обухвата период од 1825. до 1944. Језик је српски, а
део докумената писан је на турском и немачком језику. Књига има
383, док је списа у 3.188 кутија и картотеке. Списи пружају податке о догађајима у Београду, између осталог и о културним манифестацијама (дозволе за путујућа позоришне и музичке групе), о
Народном позоришту и друго. Део из белешке о фонду: Милена
Радојчић, Архивски фондови, Педесет година Историјског архива
Београда, Београд, 1995, стр. 101–102.

5) ИАБ-10-К1820-1806

11) ИАБ-УГБ-1886-К1979-4-116

6) ИАБ-10-К2758-1850

12) ИАБ-1-1888-К2014-151
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извештај од 21. априла 1899. управнику града Београда каже да је “краљ Милан посетио позориште”.13) Наилазимо и на документа настала у периоду од 18. јуна
1938. до 27. маја 1939, која нас обавештавају о радовима на преправци и проширењу просторија за смештај
оркестра у згради Народног позоришта. У прилогу се
налазе и три скице за проширење и преправку орке
старских просторија Народног позоришта у Београду.14)
Ту су затим и разне молбе за приређивање представа,
између осталог молба Удружења руских позоришних
глумаца Одељењу опште полиције за добијање дозволе за приређивање традиционалне годишње забаве, у
просторијама Руског дома и решењем којим се молба
одобрава (Београд, 15. II 1941)15), затим молба Благоја
Ивановића, путујућег глумца и управника позоришта
Сложна браћа Одељењу опште полиције за добијање
дозволе за приређивање представе у кафани “Лион”,
Краља Александра 221 и решење којим се молба одобрава (25. II 1941)16), те молба Родиног позоришта од
25. фебруара 1941. Управи града Београда за добијање
дозволе за приређивање дечије представе, на Коларчевом универзитету и решење којим се молба одобрава.17) Према наређењу немачке ватрогасне полиције и
ватрогасне команде Градског поглаварства, Народно
позориште у Београду доставило је Техничком одељењу,
на одобрење, планове распореда седишта. У прилогу се
налази: 1. план распореда седишта у партеру Народног
позоришта; 2. план распореда седишта на I галерији; 3.
распоред седишта на II галерији; 4. распоред седишта
на III галерији; 5. распоред седишта на IV галерији,
Београд, 5–15. јануар 1943.18)
13) ИАБ-1-1899-К2115-282
14) ИАБ-1-1939-К2925-927
15) ИАБ-1-1941-К2320-110
16) ИАБ-1-1941-К2320-175
17) ИАБ-1-1941-К2320-185
18) ИАБ-1-1943-К2958-30

Народно позориште у Београду, План распореда седишта
– Партер, Београд, 5–15. јануар 1943, ИАБ-1-К2958-1943-30

За ратни период истог фонда УГБ, Одељење Специјалне полиције (1941–1944) имамо Списак службеника Народног позоришта.19)
Од породичних фондова издвајамо Породични
фонд Главинић,20) и следећа документа која се чувају у
њему: Концепти Милана Главинића о школству, о би
блиотекама, архивима, музејима, народном просвећивању, о држављанству, о филму, о радију, народним
19) ИАБ, УГБ СП IV-51/20, k.295/16
20) Највећи породични фонд Архива је Породични фонд Главинић (бр.
фонда 1119), који је формиран од архивске грађе откупљене у више
наврата од Милана и Добриле Главинић Кнез Милојковић. Архивска грађа садржи податке о свим члановима породице: Косте, Даринке, Милана, Славке, Косаре, Добриле и Добриле Главинић Кнез
Милојковић. Обухвата период од 1850. до 1968. Архивска грађа
Породичног фонда Главинић слика једну типичну стару грађанску породицу. Они су неуморни у свом раду, како на професионалном, тако и на социјално-хуманитарном плану. Део белешке
Породични фондови, Педесет година Историјског архива Београда,
Београд, 1995, стр. 119–121. Олга Латинчић, Породични фонд Главинић (1850–1987); 1838–1987; Историјат фонда, архивска грађа,
сумарни инвентар, Београд, 2011.
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Краљ Петар Први Карађорђевић са ћерком Јеленом и њеним
вереником руским кнезом Јованом Константиновићем у дворској
ложи у Народном позоришту, Београд, 1911, ИАБ-1119-К 46 3. 1. 328

позориштима, о сеоском позоришном животу, о универзитету;21) каталог Народног позоришта у Београду,
1869–1959;22) интервјуи Добриле Главинић са југословенским, српским женама и странкињама “Наше жене”, међу којима се налази и интервјуи са Анитом Мезе
Мезетовом, првакињом опере београдског Народног
позоришта, редовном професорком Музичке академије у Београду 1973, Даром Милошевић, првакињом
драме Народног позоришта, Верославом Петковић,
кустоскињом Позоришног музеја, Марицом Поповић
Павловић, првакињом драме Београдског народног
позоришта, Драгом Спасић, оснивачицом и примадоном Београдске опере, добровољном болничарком у

Наташа Бошковић, примабалерина балета Народног позоришта,
Београд, 1933, ИАБ-1119-К 46 3. 1. 340

ратовима 1912–1918, Герти Скот Иверсен (Gerty Scott
Iversen), чувеном драмском уметницом бечког народног позоришта, књижевницом, добрим говорником,
познатом предавачицом у Европи.23) У овом фонду чувају се и скице, планови објеката, тргова, позоришта
др Милана Главинића, Wohnhaus, Oeffentlichegebau
са белешкама и прилозима.24) Чувају се и следеће фотографије: приредба Материнског удружења у Народном позоришту у Београду, 1926. године;25) краљ Петар
Први Карађорђевић са ћерком Јеленом и њеним вереником руским кнезом Јованом Константиновићем
у дворској ложи у Народном позоришту у Београду
23) ИАБ-1119-К 50 3. 2. 7.

21) ИАБ-1119-К17-3-1-3

24) ИАБ-1119-К 29 3. 11. 1

22) ИАБ-1119-К81-6-3-1-9

25) ИАБ-1119-К 46 3. 1. 230.
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Концепти Милана Главинића
о позоришту (део предмета),
ИАБ-1119-К17-3-1-3

Плакат Коларчевог народног
универзитета и Народног
универзитета у Смедереву за вече
Јована Стерије Поповића и његове
комедије “Лажа и паралажа” и
“Волшебни магарац”, које изводе
чланови београдског Народног
позоришта, а о Стерији говори
Мата Милошевић, члан народног
позоришта, Смедерево, 22.
децембар 1937, ИАБ-463-К65

1911. године;26) Наташа Бошковић, примабалерина
балета Народног позоришта у Београду, 1933;27) Дара
Милошевић, првакиња драме у Народном позоришту
у Београду;28) позоришна дружина Мике Лазића, глумца из 1890. године;29) Нинковић-Грозано, чланица
опере Народног позоришта.30)
Фонд Задужбина Илије М. Коларца31) обавештава
нас својом грађом о дешавањима “на Коларцу”. Ту се

чувају афише (програми) разних манифестација на Коларчевом народном универзитету, поводом обележавања годишњица композитора, сликара, књижевника,
предавања, позоришне представе, свечане академије,
концерти.32) Наилазимо и на “Уговор између Народног позоришта и И. Коларца, од 1. новембра 1874, који
узима у закуп ложу у партеру бр. 6 за сто представа од
1.новембра 1874. до 1. новембра 1875.”33)

26) ИАБ-1119-К 46 3. 1. 328.
27) ИАБ-1119-К 46 3. 1. 340.
28) ИАБ-1119-К 46 3. 1. 343.
29) ИАБ-1119-К 46 3. 1. 388.
30) ИАБ-1119-К 46 3. 1. 538.
31) Задужбина Илије М. Коларца (1838–1941; бр. фонда 463) настала
је на основу завештања његовог тестамента 1877. године. Колико
је времена Задужбина још деловала и кад је прекинула рад није
се могло утврдити. Распон грађе је 1836–1960; 96 књига, 78 ку-

тија, 19 ролни, 1 свежањ списа и 1 фасцикла фотографија. Списи
(1836–1945) садрже и податке о одржаним манифестацијама на
КНУ (предавања, приредбе, приказивање филмова и сл.), затим о
одржавању течајева и курсева. Поред ове врсте грађе има и финансијске: буџет, завршни рачуни, преписка, ратна штета, благајна, платни спискови и сл., Задужбина Илије М. Коларца, Београд
(1838–1941), Аналитички инвентар.
32) ИАБ-463-К65; К154; К160
33) ИАБ-463-К6-452
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Плакат Коларчевог народног универзитета за драму “Клавиго”, Јохана Волфанга Гетеа, коју
изводе чланови Народног позоришта, а уводно предавање држи др Милош Тривунац, професор
Универзитета, 30. март 1938, ИАБ-463-К65

Реконструкција позоришта Атеље 212, ИАБ-2767-K122-41-2

У Легату породице Крагујевић34) можемо наићи
и на појединачна документа која се односе на позориште и глумце. Ту су пре свега заступљене фотографије Стевана Крагујевића.
Из Збирке фотографија,35) од многобројних фотографија само неке, као што су, рецимо, аматерска по34) Исидора Стојановић, Вратио се Волођа, каталог изложбе, Београд,
2016.
35) Збирку фотографија (бр. фонда 1165) чини 1.937 појединачних фотографија, 3 албума (управника града Београда, старог Београда,
трга Славија), негативи на стакленим плочама и фотографије као
саставни део других фондова и збирки (Лични фонд Михаило С.
Петровић, Лични фонд Иван С. Павловић, Лична збирка Недељка
Савића и др). Представља допуну и илустрацију историјске слике Београда начињене на основу писане архивске грађе. У оквиру

зоришна представа официра Српске краљевске војске,
Моравске дивизије, Друге армије, на Солунском фронту
(колор копија, оригиналне црно-беле фотографије).36)
Ту су и фотографије Трга републике, раније Позори
шног трга, са спомеником Кнезу Михаилу и Народним
позориштем, око 1936;37) Југословенског драмског позоришта (ЈДП) у улици Маршала Тита, данас Краља
Милана, Београд од 15. децембра 1956,38) фотографије
збирке чувају се и разгледнице. Део белешке, Олга Латинчић, Архивске збирке, Педесет година Историјског архива Београда, Београд, 1995, стр. 126.
36) ИАБ-1165-Ц-4-6
37) ИАБ-1165-А-1-0018
38) ИАБ-1165-А-1-0163

139 >

1940, али црква никада није била освештана.).40) Ту је
и фотографија глумца Лазе Телечког (1841–1873)41),
као и фотографија са негативом Народног позоришта
(део из Југовићеве улице) после бомбардовања 1941.42)
Збирка штампаних ствари43) садржи појединачне
примерке штампе, исечке из штампе, плакате и друге
штампаних ствари. Збирка обухвата период 1844–1946.
Од фондова уметничких удружења издвајамо
Удружење глумаца Краљевине Југославије.44) Фонд се са
стоји од књига (записници са седница Централне упра
ве – 1936–1940; деловодника; регистра за посмртнине; регистра глумаца којима су издате легитимације
удружења; именског регистра, дневника благајне Централне управе, књига прихода и расхода повереништва позоришта у Београду, деловодника повереништва
Удружења за позориште у Новом Саду; инвентара позоришта Мачва; спискова чланова; разних списа; списка
варијетеа; личне картотеке чланова удружења; аналитичке картотеке.45)
Легат Јелене Шантић,46) солисткиње балета београдског Народног позоришта, теоретичарке и критичарке балета, кореографкиње, мировне активисткиње и борца за људска права, садржи лична доку40) ИАБ-1165-А-6-0003
41) ИАБ-1165-Б-48-1795
42) ИАБ-1165-ВМЂ-15-1

Народно позориште у Београду, ИАБ-2767-K122-41-8

Позоришта Мањеж (улица Краља Милана, око 1935)39).
Међу овом грађом налазе се и фотографије БИТЕФ теа
тра, основаног 3. марта 1989. (улица Дринчићева бр.
1, код Бајлонијеве пијаце. Некада је тај објекат припадао Немачкој евангелистичкој општини. Изграђен је

43) Збирку штампаних ствари (бр. фонда 1188) чине појединачни
примерци штампе, исечци из штампе, плакати и друге штампане
ствари. Збирка обухвата период од 1844. до 1946, Олга Латинчић,
Архивске збирке, Педесет година Историјског архива Београда, Београд, 1995, стр. 126.
44) Фондови уметничких удружења: Удружење глумаца Краљевине
Југославије – Београд (1919–1947) (бр. фонда 1177), са секцијама
широм Краљевине СХС тј. Југославије, од којих је најактивнија била београдска, а за решавање позоришних, сталешких и уметничких проблема. Део белешке, Милена Радојчић, Архивски фондови,
Педесет година Историјског архива Београда, Београд, 1995, стр.
112.
45) Удружење глумаца Краљевине Југославије, Сумарни инвентар

39) ИАБ-1165-Ц-4-6

46) https://www.arhiv-beograda.org/rs/legat-santic.html
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Позориште Мањеж, Улица краља Милана, око 1935, ИАБ-1165-А-4-0061 3/631 9

мента, бележнице, рукописе и штампани материјал,
фотографије, плакате, исечке из штампе, документа
антиратне делатности, писма, телеграме, видео и аудио касете, Јеленине личне ствари и др. Распон грађе
је 1951–2003.47)
Легат Милорада Мишковића Историјски архив
Београда преузима од 2005. године. Педесет четири
47) Легат Јелене Шантић представљен је и на изложби Човек у времену
Историјског архива Београда, 29. новембра 2005.

кутије садрже лична документа, исечке из штампе,
програме представа и фестивала, плакате, фотографије, оригиналне позоришне цртеже и скице, рукописе, писма и друго. Распон грађе је 1925–2010. Књиге и
часописи воде се посебно у библиотеци Архива.48) На
основу докумената из Легата настала је публикација
Милорад Мишковић –Играти живот, Београд, 2009,49)
48) https://www.arhiv-beograda.org/rs/legat-miskovic.html
49) https://www.arhiv-beograda.org/rs/2013-12-11-22-47-25.html
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Југословенско драмско позориште у Улици маршала Тита, данас Краља Милана, око 1956, ИАБ-1165-А-3-0101 2/2290

и изложба Историјског архива Београда Принц игре, 6.
септембар 2013.50)
Историјски архив Београда сукцесивно је преузимао архивску грађу од Јована Ћирилова за лични
фонд почевши од 2004. године.51) У Личном фонду Јована Ћирилова чувају се документа из свих сфера његове свестране делатности: лична документа, преписка,
50) https://www.arhiv-beograda.org/rs/izlozba-princ-igre.html
51) Досије фонда, Записници о преузимању

дневници са бројних путовања широм света, роковни
ци, бележнице са конкурса где је био члан жирија, богата фототека, илустративни материјал позоришних
представа и позоришних трупа из целог света. Фонд се
састоји од 450 кутија или око 40 дужних метара. У оквиру фонда чува се и аудио-визуелни материјал, мапа
плаката представа и библиотечки материјал, богат не
бројно, већ самим садржајем. Лични фонд је сређен
према Упутству о сређивању личних и породичних
фондова, на основу којег су утврђене основне групе:
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живачи.53) Такође и за разне новинске чланке: поводом представљања Личног фонда Јована Ћирилова,54)
поводом смрти Јована Ћирилова,55) поводом богате
заоставштине покојног Јована Ћирилова.56)
Лични фонд Јована Ћирилова представљен је на
изложби Историјског архива Београда Човек у времену 2005. године.57)
Фонд БИТЕФ Историјски архив Београда почео је
да преузима 2004. године.58) Архивска грађа састоји се
од 472 кутије, односнооко 40 дужних метара и обухвата период од 1967. до 2007. године. Садржи архивску
грађу од 1. до 40. Битефа, а могу се наћи и појединачна документа за 41–42. БИТЕФ.59)
Фонд БИТЕФ класификован је према фестивалима, унутар којих се налазе класификационе групе
које одражавају сва дешавања и рад који прати манифестацију. Скоро сваки Фестивал састоји се од опште
53) NatalijaVagapova, Bitef: pozorište, festival, život, Beograd, 2010; Режиссер
Анатолий Эфрос, жизнь и творчество, Санкт-Петербург, 2010; Н.
М. Вагапова, Международные театрлальные Сезоны в Белграде,
Москва, 2011.
54) Продукцијска група мрежа, Представљање Личног фонда Јован Ћирилов, Београд, новембар 2014, http://mreza.rs/srbija-i-oebs-slucajbitici-20-godina-centra-za-demokratiju-u-istorijskom-arhivu-beograda/

Плакат Народног позоришта у Београду, представа “Библиотекар”,
шаљива игра у четири чина, од Мозера,
Београд, 13. мај 1881, ИАБ-1188-К11

I Лична документа; II Имовинско-правна документа;
III Документа делатности; IV Преписка; V Архивска
грађа разних лица о творцу фонда; VI Илустративни
материјал; VII Архивска грађа сродника творца фонда
и Остало.52) Фонд су користили домаћи и страни истра52) Исидора Стојановић, Привремени попис примљене архивске грађе
Лични фонд Јована Ћирилова, Београд, 2014.

55) Вечерње новости, Вукица Стругар, У Историјском архиву Београда чува се лични фонд недавно преминулог Јована Ћирилова “Живот
записан на маргинама”, Београд, 22. новембар 2014, http://www.
novosti.rs/vesti/kultura.71.html:520732-Istorijski-arhiv-Beograda-cuva-licni-fond-Jovana-Cirilova
56) Slađana Dimitrijević, Legat Jovana Ćirilova – okoosamhiljadaknjigai 450
kutijaarhivskegrađe, http://www.avantartmagazin.com/legat-jovanacirilova-oko-osam-hiljada-knjiga-i-450-kutija-arhivske-grade/
57) Изложба Историјског архива Београда Човек у времену, Београд,
2005, https://www.arhiv-beograda.org/rs/izlozba-covek-u-vremenu.
html
58) Исидора Стојановић, Историјска белешка фонд БИТЕФ, Београд,
2016; Досије фонда: Записници о преузимању I преузимање 25.
6. 2004, II преузимање 6. 9. 2004, III преузимање 9. 11. 2004, IV
преузимање 14. 7. 2005, V преузимање 28. 9.2005, VI преузимање
16. 2. 2006. итд.
59) Исидора Стојановић, Сумарни инвентар фонд БИТЕФ, Београд,
2018.

143 >

Удружење глумаца обавештава удружење позоришних уметника и трудбеника НР Србије о позоришним уметницима
и трудбеницима који су у току рата погинули или помрли, 3–11. јануар 1947, ИАБ-1177-К114а

архиве (оснивачка акта, отварање, преписка, уговори),
програмско-уметничког савета (програм, записници,
извештаји, Статут, гласање, жири и награде), досијеа
представа (преписка, сценарија, фотографије представе, програм представе, разговор, прес клипинг, о
аутору и позоришту), округлог стола, пратећих активности, фотографија Битефа, штампаних ствари (каталог, билтен, прес клипинг, позивнице, пропагандни
материјал). У оквиру фонда чувају се и књиге утисака,
аудио-визуелни материјал, мапе плаката (у посебним
мапама чувају се плакати Битефа, а у посебним плакати представа Битефа) и албуми са фотографијама
Битефа (има их укупно 20). Документа су на српском,
енглеском, француском, немачком, руском, италијанском, пољском, чешком, румунском, мађарском, словеначком, хрватском, бугарском, македонском, шпанском, данском, холандском, шведском, грчком, тур
ском и јапанском језику. Од информативних средста-

ва, поред сумарног инвентара, постоји и аналитика I,
II и IV Битефа.60)
Архивска грађа овог фонда коришћена је од стране многобројних истраживача, како из земље тако и
иностранства.61)
Поводом 40 година Битефа Историјски архив
Београда приредио је публикацију – BITEF – 40 godina
novih pozorišnih tendencija; Dokumenta Beogradskog
Internacionalnog Teatarskog Festivala (1967–2006),62) као
60) Олга Латинчић, Аналитика БИТЕФ I, Београд, 2005; Горан Антонић,
Драгана Еремић и Исидора Стојановић, Аналитика БИТЕФ II,
Београд, 2005; Олга Латинчић, Исидора Стојановић, Аналитика
БИТЕФ IV, Београд, 2005.
61) Исидора Стојановић, БИТЕФ – истраживања, Билтен Историјског архива Београда, Београд, 2012, стр. 50-51, https://www.arhivbeograda.org/images/publikacije_elektronske_pdf/Bilten%20IAB%20
2012.pdf
62) BITEF – 40 godina novih pozorišnih tendencija; Dokumenta Beogradskog
Internacionalnog Teatarskog Festivala (1967–2006), Beograd, 2007.
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Удружење глумаца у Београду, ИАБ-1177-К114а

и изложбу Битеф – Велике награде 2007.63) У сарадњи
са Бојаном Андрић и емисијом Трезор, настала је Еми
сија са поводом: Битеф у Историјском архиву Београда,
августа 2016.64)
Архивска грађа овог фонда коришћена је и за
изложбу Векови Београда /IX–XX/ век са посебним сег63) Изложба Историјског архива Београда, Битеф – Велике награде,
Београд, 2007, https://www.arhiv-beograda.org/rs/2013-12-10-1734-25.html
64) https://www.youtube.com/watch?v=lmL5s1v7Ums

ментом Словенци у Београду, која је представљена у
Љубљани и Копру 2013, а у Марибору 2014. године.65)
Фонд Позориште Атеље 212 формиран је издвајањем архивске грађе из фонда БИТЕФ.66) Састоји
се из две кутије архивске грађе и једне мапе плака65) Каталог изложбе Векови Београда (IX-XX век), Београд/Љубљана,
2013, Словенци у Београду, У социјалистичкој Југославији, https://
www.arhiv-beograda.org/rs/2013-12-05-13-58-13.html
66) Исидора Стојановић, Историјска белешка фонд БИТЕФ, Београд,
2006.
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Представљање Легата Јелене Шантић, на изложби Историјског
архива Београда Човек у времену 2005. године, фото: ИАБ

та. Архивска грађа садржи, између осталог, историјат
позоришта Атеље 212, Уметнички савет/Програмски
савет, планове и извештаје, предлог репертоара, извештај о пословању, програм рада, представе, делатност у другим просторима, општа архива, штампане
ствари. Од раритета издвајају се: оригинална писма
позоришних уметника из земље и света (Сола Јакобсона, Елизе Монте, Љубомира Драшкића, Душана Ковачевића, концепти писама Мире Траиловић), плакати
са гостовања, фотографија представа итд.67)
Архивска грађа фонда БИТЕФ Театра издвојена је
из грађе Битефа. Фонд садржи, поред књига (деловодних протокола) и оснивачка акта, одлуке збора, списе о
адаптацији зграде – Техничку документацију, записнике
Програмског савета и Управног одбора, финансијске
извештаје, стамбену документацију, решења радника,
конкурс за пријем нових радника, пресклипинг, про67) Светлана Аџић, Бранка Бранковић, Олга Латинчић, Фонд: Позориште Атеље 212, (1956–); 1956–1986, Београд, 2004.

граме и извештаје, одлуке и уговоре, преписку, илу
стративни материјал, представе, драмске текстове.68)
Наведени приказ архивске грађе која се чува у
Историјском архиву Београда говори нам о богатом
извору за проучавање било које теме која има везе са
позориштем.
Сваком истраживачу пружена је прилика да, из
обиља архивске грађе, изабере тему и садржај свог
истраживања.
А задатак, нас архивиста, и даље је, као што смо
то чинили до сада, да чувамо богату заоставштину, и
можда обогатимо још неким фондом, збирком или
легатом.
68) Олга Латинчић, Исидора Стојановић, Јелена Јовановић, Андреја
Вујичић, Јелена Милановић, Попис примљене архивске грађе и регистратурског материјала БИТЕФ Театра, Београд, 2013.
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Детаљи са изложбе Историјског архива Београда Принц игре, Београд, 6. септембар 2013, фото: ИАБ
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Представљање Личног фонда
ЈованаЋирилова, на изложби
Историјског архива Београда Човек у
времену 2005. године, фото: ИАБ
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Представљање фонда БИТЕФ,
на изложби Историјског архива Београда
Човек у времену, 2005. године, фото: ИАБ
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Детаљи са изложбе Историјског архива Београда Битеф – Велике награде, Београд, 2007, фото: ИАБ
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Пише > Нина Марковиновић Шолајић
Документационо-истраживачки центар Стеријиног позорја

Страх и нада

Н

е могу другачије описати тај сентимент – позориште ме је омађијало још као девојчицу. Верујем
да се то деси већини позоришне деце, театар нас
детерминише, заведе занавек. Наша веза почела је 1983.
и, као што то бива с емотивним односима, шипаричку
занесеност смењивало би дурење и срџба, привремено
игнорисање, али љубав није јењавала. Тада ми је сомборско Народно позориште било друга кућа; у неколико
наврата имала сам малешне улоге у представама када
би се за то указала потреба. Али и кад нисам, сатима
бих чучала у ћошку сцене и пратила пробе, гледала исте представе десетине пута. У ложама бих се скривала
бежећи са часова клавира. Мирис тапацираних седишта
и зидова, мирис декора, кашираних књига, тешких плишаних завеса деловали су утешно и умирујуће. Детињу
жељу да будем глумица, у средњој школи сменила је
замисао о бављењу костимографијом, да бих на крају
постала Уредница у Документационо-истраживачком
центру Стеријиног позорја.1)
Када сам 2010. дошла у Позорје, првих шест месеци провела сам у Фестивалском центру уз Алексан-

дру Алку Коларић2). Тај период сматрам драгоценим.
Алка је у Позорју била од 1978. Уређујући фестивалски Каталог3), педантно, посвећено, минуциозно je
креирала фестивалски имиџ. Преданост послу и године искуства начинили су од ње незаменљив извор информација. Когод би имао недоумицу где потражити
одређени податак у вези са било којим сегментом позоришне уметности, она би или одмах знала одговор,
или имала решење где га наћи: „Узми књигу која стоји
десно горе у полици библиотеке Позорја, има црвене
корице, златна слова...”.
Потом ми је поверено уређивање Документационо-истраживачког центра, где ме је дочекала Весна
Керенац4), која је ту провела читав радни век. Бојазни
није било – уз њену уходаност стечену дугим радом,
могла сам уронити у дубину архивског пространства.
Документаристичка и истраживачка делатност
Позорја почела је по изложби Савремена југословенска

1) Уредница Документационо-истраживачког центра Стеријиног позорја

4) Весна Керенац, дактилографкиња; документариста Стеријиног позорја (1978–2013).

2) Александра Коларић, секретар Одељења за издавачку делатност;
уредница Фестивалског центра Стеријиног позорја (1978–2010).
3) Од 1986. до 2012, (Каталог Стеријиног позорја излази од 1956).
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Збирка новинских исечака

Збирка плаката

драма на нашим позорницама која је одржана у оквиру
2. позорја (1957). „Сагледавајући празнину у домаћој
позоришној култури, Одбор Стеријиног позорја одлучује да установи позоришни архив са документацијом о нашој савремној драми, који ће да систематски сабере (укључујући и драмске текстове у рукопису
или штампане) и употпуни податке о свим савременим
домаћим драмама и онима неизвођеним, а које имају
извесне литерарне и сценске вредности. (...) У оквиру
Драматуршког архива Позорје прикупља и систематски обрађује податке о сценским установама (професионалним и аматерским), институцијама и манифестацијама у земљи и ван ње као и позоришним кадровима. У области драматуршке документације – ради
на стручној обради репертоарске картотеке од 1944.
године. Установљена је картотека рецензија и информација до краја сезоне 1966/67, а ради се на сређивању
и комплетирању ликовнотехничке грађе. У оквиру Позоришне библиотеке сређује се постојећи библиотечки

фонд, прикупљају оперска и балетска либрета, партитуре сценске музике…”5)
Од тада се у оквиру Документационо-истраживачког центра (негдашњег Архива савремене југословенске драматургије) континуирано и систематски истражује, прикупља, обрађује, чува и публикује документација, документациона грађа и подаци о драмском,
оперском и балетском репертоару српског позоришта
и позоришних фестивала. Центар пружа и различите
облике услуга за потребе научноистраживачког рада
и даје податке и информације о позоришту и драмској
књижевности институцијама, организацијама и појединцима из земље и иностранства.
Стеријанска документација саздана је из више
елемената. Почев од прес клипинга (Хемеротека) који
садржи преко 68.000 написа о српском позоришту и
драмској књижевности; од новинских чланака из 1956,
пожутелих исечака из већине дневних и периодничних
5) 60 година Стеријиног позорја, приредила Александра Коларић
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Тито и Јованка Броз на представи...

Картотека збирки

гласила ондашње државе, који су брижљиво похрањени
и чувају се у остави (већ претесној за ту количину материјала), до актуелних вести сада преузетих од електронских медија, те се, уз дигиталну форму, одређени
број наслова и штампа. Збирка штампаног позоришног материјала обухвата 20.000 примерака програма
драмских, оперских и балетских представа, каталоге
и билтене позоришних фестивала и манифестација,
најаве репертоара позоришта и друге штампане информативне и пропагандне материјале. Документација
Позорја посебно се дичи фондом плаката који броји
око 6.300 примерака идејних решења позоришних
плаката, како српских професионалних позоришта и
позоришних манифестација, тако и плаката из СФРЈ.
Велики део фонда чине плакати пристигли за тријеналну Изложбу позоришног плаката и графичког обликовања. “Посебна вредност Изложбе јесте категорија ‘нереализованих плаката’, односно валоризација
радова на нивоу идеја. Предност у овом домену даје се
студентима уметничких високих школа, као подстицај

за промишљање о театру и могућностима језика визуелне комуникације”6).
У Збирци рукописних драмских дела има близу
1.650 примерака, укључујући драматизације и адаптације. Поред дигитализације дела пристиглих на Конкурс за оригинални домаћи драмски текст Стеријиног
позорја (од 2007. до 2016), започето је скенирање свих
драмских текстова из архиве Центра и пребацивање у
дигиталну форму. У електронском формату тренутно
је доступно 550 наслова. Збирка позоришне фотографије
садржи приближно 42.000 фотографија позоришних
манифестација, догађаја и портрета позоришних стваралаца. Шестина укупног броја је дигитализована. У
архиви се налазе и снимци представа, свечаних отварања Фестивала и догађаја који су у вези са Позорјем.
Поред снимака у DVD формату, чува се и стотинак
VHS снимака. Одређени број је пребачен у савремену
форму, те архива тренутно броји око 500 видео записа.
“Грађу која чини корпус стеријанске документације, Позорје је прикупљало на више начина: прес-клипингом, разменом, властитим издањима, као примљеним поклонима… Значајан део фундуса настао је из
6) Исто
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... Киклоп, 22. ЈПИ 1977. године.

самих делатности Позорја: за фестивале учесници су
достављали рукописни драмски текст, плакат, програмску књижицу, фотосе и др. Експонати свих изложби
Позорја (позоришна књига и периодика, позоришна
фотографија, позоришни плакат, фотоси сценографија
и костима, позоришне атмосфере…) постају трајно
власништво наше куће. Било је и време кад је Позорје
статичном камером снимало фестивалске представе,
а данас учесници/продуценти достављају квалитетне
видео-снимке.”7)
Годишњак позоришта Србије (Годишњак југословенских позоришта, Годишњак позоришта Србије
и Црне Горе) резултат је систематског рада Центра на
истраживању, обради и публиковању позоришне документације, односно аналитичке обраде дела Базе података о српском позоришту. Покренут је 1981, иако
је реализација ове публикације почела раније – 1978.
Средоје Лалић8), покретач, дугогодишњи уредник и редактор Годишњака, у предговору редуцираног издања
за сезону 1978/1979. напомиње: „Годишњак југословен7) Исто
8) Средоје Лалић (1929–2016), руководилац Центра за позоришну
документацију (1978–1990).

Реакције у вези са "скидањем" представе
Голубњача с репертоара СНП (1982).

ских позоришта за сезону 1978/79. неће бити штампан.
Самоуправне интересне заједнице културе република
и покрајина нису прихватиле понуђени поредлог Самоуправног споразума о издавању Годишњака југословенских позоришта. Заправо, писани одговор добијен је
само од СИЗ културе Војводине (која га је прихватила)
и од СИЗ културе Хрватске (која је позитивно оценила
покретање Годишњака, али предложени споразум није
прихватила услед недостатка средстава). (...) Савет Центра за позоришну документацију Стеријиног позорја
оценио је да би била заиста велика штета уколико би
остао неискоришћен већ прикупљени и припремљени
документациони материјал. Зато је на својој седници,
одржаној 13. фебруара 1981. године, донео закључак
да се објави бар један део материјала припремљеног
за Годишњак. (...) Тако се уместо Годишњака југословенских позоришта – који је требало да на документарно-информативан начин обради и прикаже позоришни
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Из Билтена Фестивала, 1991.

живот у нашој земљи током једне године – појављује
његова непотпуна замена, која, уз то, ни у техничком
и ликовном погледу неће адекватно репрезентовати
позоришну делатност у нашој земљи. (...) Међутим,
већ сама чињеница да је, после неколико неуспелих
сличних покушаја током последњих двадесетак година, идеја о Годишњаку, макар и у редуцираном обиму,
доведена до свог остварења – охрабрује и уверава да би
се Годишњак ипак могао издати у предвиђеном обиму
и изгледу. Наравно, уколико у следећем покушају не
би изостала подршка, пре свега материјална, без које

се многобројни послови и штампање не могу обавити
ваљано до краја.”9)
Срећом, подршка није изостала и Годишњак континуирано излази од 1981. Испочетка презентује само
драмски репертоар, да би се од 1984. концепт проширио
и на оперски и балетски репертоар. Потом почиње да
обрађује рад високих позоришних школа, позоришних
музеја, фестивале, уводи селективну библиографију о
драми и позоришту...
“Годишњак из године у годину штедро бележи податке о руководећем и административном саставу сваке позоришне куће и фестивала, податке када је појединачно позориште основано, као и доступне контакте,
што, здружено са горепоменутим одликама, чини да
ова публикација има карактер целовите театролошке
документације, која као грађа и документ представља
вредан информатор и базу за даља научна истраживања наше театарске уметности и културе. Такође,
својим популарним карактером, концизношћу и егзактношћу, као и атрактивним графичким решењима
и илустрацијама, Годишњак бива пријемчив и за све
љубитеље позоришта, као и за радознале читаоце ра
зличитих образовних профила.”10)
У Годишњаку југословенских позоришта за сезону
1984/85. нашла сам, уз напомене о редитељки, свим
учесницима у инсенацији, броју одиграних представа
и гледалаца у сезони, и податак да је Девојчицу Нину
у представи Страх и нада Надежде Мандељштам Народног позоришта Сомбор, играла Нина Марковиновић. Због те прибелешке била сам поносна као да сам,
безмало, добила звезду на Холивудској стази славних.
Нажалост, запис о мом ускакању у улогу Девојчице у
представи Позабави се Амелијом (што посебно волим
да истакнем) не постоји. Те сезоне, 1986/87, одиграна је једини и последњи пут. Надам се да мој глумач9) Годишњак југословенских позоришта – драмски репертоар 1978/79.
Објављено 1981.
10) Зоран Максимовић, кустос-театролог Позоришног музеја Војводине, 60 година Стеријиног позорја.
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ки допринос нема ништа с тим – представа је живела
три сезоне и била врло омиљена и гледана. Овај детаљ,
осим пуког шепурења, спомињем како бих замолила
сараднике за што исцрпније и прецизније податке;
инсистирамо да се забележи свака промена у подели
улога, трудимо се да не превидимо ниједног учесника у креирању позоришне сезоне коју обрађујемо. Сарадници се мењају, мења се контекст, окружење. Годишњак се од настанка непрекидно развија. Од 2011.
интернет презентација публикације налази се на сајту
Стеријиног позорја.
Архива Позорја је вазда на располагању институцијама, организацијама, научним радницима, студентима и средствима јавног информисања из Србије
и региона. Савремена технологија свакако олакшава
доступност театролошке и библиографске грађе. Уз ре
спектабилну библиотеку, билтен Документи–информације (покренут 1978, излазио је до 2009), скенирањем и
електронском обрадом збирке фотографија позоришних
плаката и прес клипинга, рукописних драмских дела,
уз видео записе позоришних манифестација, заинтересовани за изучавање разних сегмената позоришне
уметности лако могу доћи до жељене грађе.
Давнашња идеја о формирању Позоришног института Србије, где би Документационо-истаживачки
центар Позорја био база и имао незаобилазну улогу у
конституисању Института као независне установе, све
више добија на актуелности. Штавише, већ су начињени
значајни кораци. У сарадњи са Позоришним музејом
Војводине, покренуто је научно истраживање које је
подразумевало ангажман десетак стручних сарадника
са Академије уметности у Новом Саду, Филозофског
факултета Универзитета у Новом Саду и из Матице
српске, чиме је први научни пројекат Стерија на позоришним сценама Новог Сада и Војводине (од оснивања
Стеријиног позорја до данас) успешно реализован 2016,
а наредне године и пројекат Савремени српски драмски
текст на Стеријином позорју (од оснивања Позорја до
данас). Сарадња ће бити проширена и на друге инсти-

Отказивање учешћа француског театра на
37. Позорју 1992. објављено у Билтену фестивала.

туције у земљи (Факултет драмских уметности Београд, Позоришни музеј Србије). Резултати истраживања
објављени су у Зборнику радова, чиме је у потпуности
заокружен научно-истраживачки карактер пројекта.
Добар пример овакве установе је Позоришни
институт у Братислави. Уз научно-истраживачки департман, документацију, издаваштво, дигитализацију
и друге делатности, формирали су и веб-сајт на ком су
доступни преводи савремене словачке драме. Приде,
ова установа организује фестивал “Нова драма/New
Drama”, годишњу такмичарску манифестацију најбољих
представа словачких театара, која промовише савремену словачку и светску драму, а ту је и низ пратећих
програма (изложбе, радионице, јавна читања драма,
конференције...). Сличност између рада и мисије Института у Братислави и Позорја је очигледна, стога и
помињем то као референцу. Уз постојећи архивски
фонд, банку података о српским позоришни уметницима, те неспорни реноме Стеријиног позорја, које
континуирано, предано негује драмску уметност, искуство словачких колега могло би да буде надоградња
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Седница УО, Уметничког већа и Оцењивачке комисије 44. Позорја 1999. Позорје је одржано након бомбардовања,
19–25. јуна 1999. Милета Радовановић, Божидар Ковачек, Владимир Стаменковић и Јован Христић.

на постојећу иницијативу и испуњене предуслове.
Остварење овог подухвата немогуће је без подршке
надлежних министарстава.
Дакле – садржаја, идеја, хтења и воље не мањка.
Што ми даје шлагворт да укажем на оно што недо
стаје. У Центру је својевремено било шесторо запослених. У последњих двадесет година Позорје је изгубило
готово половину радних места – одласком у пензију
наших претходника, та места су се гасила. Документационо-истраживачки центар тако сада броји једног
стално запосленог и једног сарадника ангажованог по
уговору о делу. Напредак технологије свакако је убрзао
прикупљање информација. Но, пребацивање тих пода-

така у прихватљиве форме, инвентарисање, похрањи
вање, обрада, једнако изискују време и посвећеност.
То је, уз сав труд, често тешко постићи будући да колега и ја помажемо у разним делатностима Стеријиног позорја, како би оно несметано функционисало и
одржало углед који има и заслужује. Сувишно је рећи
да због тога архива трпи. Нова технологија диктира и
потребу да се постојећа грађа пребаци у савременије
облике. Уз то, тријенална Изложба позоришног плаката и графичког обликовања, која је од 1973. до 2016.
била делатност Међународног центра Позорја, од негдашње манифестације југословенског плаката и афиша, свела се на излагаче из Србије, те је организација
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Награђени на 45. Позорју 2000.

прешла у надлежност Центра. Укратко – посла је све
више, а запослених све мање. Страхујем да ће у таквој ситуацији Центар све више испаштати. Надам се
налажењу модуса да се то не догоди.
Позорје у складу са могућностима и финансиј
ским планом повремено обнавља неопходни инвентар
Центра. Тако су пре неколико година купљени нови,
специјално дизајнирани ормари за похрањивање позоришног плаката, јер би се, услед недостатка про
стора, трајно и непоправљиво оштетили. Обновљена
су елементарна средства за рад – рачунари, скенери и штампач. Набављен је уређај за пребацивање
VHS снимака у савремене видео записе, јер смо ис-

прва у ту сврху користили опрему Америчког кутка Новог Сада.
С друге стране, програм у који похрањујемо информације за Годишњак позоришта Србије креиран је
1988. Анахроност такве базе података неминовно успорава процес рада; у своје време свакако изузетно
иновативна, тридесет година касније задаје нам вишеструке муке. Функционише искључиво захваљујући
ентузијазму једног од учесника у креирању софтвера,
и даље верном сараднику Позорја, увек спремном да
интервенише, колико овај превазиђени програм допушта. Пре шест година одлучено је да Годишњак излази на ћириличном писму. Да би се текст припремио за
штампу потребно је доста мануелног посла – конвер-
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62. Стеријино позорје 2017. Одлука жирија да не додели ниједну награду,
односно да додели награде свим учесницима и публици 62. Стеријиног позорја.

зија из латиничне базе података врши се пешке. Осавремењивање пре свега овог софтвера (сличан програм
користи се и за унос података о фотографијама из архиве) увелико би допринело учинковитости.
Посао уреднице Документационо-истраживачког
центра било је последње звање које је моја мајка Мирјана Марковиновић11) имала у Стеријином позорју. Када
наиђем на прибелешке о представи исписане њеним
11) Мирјана Марковиновић, 1954–2009, директорка Стеријиног позорја (2003–2005), помоћница директора (2005–2008), уредница
Документационо-истраживачког центра (2008–2009).

рукописом на полеђини фотографије, рад у документацији добије једну посве интимну димензију. Та њена физичка и опипљива присутност наново ме подсети на важност присећања на све позоришне прегаоце,
на оне који су годинама стварали Центар, на прошло
време, на битност неговања позоришних артефаката
и у томе неупитни значај Документационо-истраживачког сегмента Стеријиног позорја.

КЊИГЕ
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Пише > Живко Поповић

Темељ позоришне културе

Др Зоран Максимовић
Све НАШЕ ХЕДЕ: “ХЕДА ГАБЛЕР” ХЕНРИКА
ИБЗЕНА У ПОЗОРИШТИМА СРБИЈЕ
Стеријино позорје, Нови Сад 2017.

К

њигу Све наше Хеде: “Хеда Габлер” Хенрика Ибзена у позориштима Србије, објавило је Стеријино позорје 2017. године. Писац књиге др Зоран
Максимовић припада невеликој групи наших савремених историчара позоришта која иза себе има богат
истраживачки и публицистички опус. Дугогодишњи
директор Позоришног музека Војводине, аутор већег
броја књига, текстова за најважнија домаћа енциклопедијска издања, низа изложби и истраживачких пројеката, написао је књигу у којој даје исцрпну и целовиту
слику свих представа Ибзенове драме Хеда Габлер на
нашим сценама.
На почетку књиге аутор истиче да је, од времена
када је написана, Хеда Габлер једна од најчешће поста
вљаних драма на позоришним сценама Европе и света,
да су лик Хеде интерпретирале најзначајнији глумице,
да су комад постављали велики редитељи, а да је један
од узрока овакве популарности тог лика и код позори
шних стваралаца и код публике његова тајанственост и
непрозирност, која наводи позоришне уметнике да му
се увек враћају и изнова интерпретирају. То је основни
циљ истраживања које је спроведено у овој књизи, одговор нашег позоришта на непрозирност и тајанственост тог лика и позоришног комада, то јест анализа и
вредновање уметничких домета свих досадашњих инсценација овог комада на нашим сценама. Реч је о десет представа, од 1920. године и поставке Емила Надворника у Српском народном позоришту, са Маријом
Вером у насловној улози, до представе изведене 2011.
у Културном центру Новог Сада, у режији Силарда Антала, и са Маријаном Прпом Финк у улози Хеде Габлер.
Максимовић полази од претпоставке, у складу са
савременим схватањем позоришта, да се кључ за одговор на питање како су изгледале представе Хеде Габлер
на нашим сценама у последњих стотинак година крије
у разумевању редитељског тумачења сваке представе.
Да би одгонетнуо и аргументовано приказао редитељско
читање једног тако сложеног комада, аутор у истраживању користи више метода: историјски, када прикупља
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и разматра обимну грађу и изворе; драматуршку анализу, када тумачи начин на који су Ибзенова решења
тумачили или мењали наши позоришни уметници;
компаративни метод, када поставља остварења нашег
позоришта у европски контекст; метод театролошке
реконструкције представе – реч је о две врло обимне
и квалитетне театролошке реконструкције представа,
па на њих посебно треба обратити пажњу.
Прва је театролошка реконструкција представе
Хеде Габлер у извођењу Југословенског драмског позоришта (премијера 30. јануара 1975). На почетку овог
дела текста дугог четрдесет страна, Максимовић наводи бројне изворе на основу којих је радио реконструкцију представе: инспицијентске и глумачке примерке
текста, сачуване фотографије, критичке приказе, најаве представе, вести и интервјуе, забелешке глумаца
Гојка Шантића и Ирфана Менсура, и аудио-снимке
интервјуа које је водио са Светланом Бојковић, Гојком
Шантићем, Танасијем Узуновићем, Цвијетом Месић,
Ирфаном Менсуром и Јеленом Ковачевић. После изношења основних театрографских података о представи, он се фокусира на истраживање редитељске концепције Мате Милошевића, коме је ово била последња
режија у Југословенском драмском позоришту. Прво
описује однос оригиналног Ибзеновог текста и оног
који је коришћен у представи, затим Милошевићев
припремни рад на представи, потом описује поделу
улога и рад редитеља са глумцима, рад са осталим сарадницима, опширно описује начин на који су се одвијале пробе и како је представа сазревала. Затим следи опис и анализа рада на сценском простору, сценографији, костиму и музици. После приказа плаката и
програмске књижице, износе се пробрани фрагменти
критика великог броја аутора који су после премијере
писали о режији једног од највећих српских редитеља,
као и судове једног броја глумаца о значају представе
у којој су наступали.
Друга театролошка реконструкција, подједнаке
дужине, обрађује представу Хеда Габлер у извођењу

Српског народног позоришта (премијера 4. децембра
1984). Извори за ову реконструкцију представе су инспицијентски и глумачки примерци текста, белешке
редитеља Димитрија Ђурковића и његова писма глумцима, тлоцрти сцене, сценографске скице, мизансценске белешке, попис костима и реквизите по чиновима, програмска књижица, плакат и 121 фотографија,
најаве представе у штампи и критички прикази и аудио-снимци у трајању 15 и више сати – интервјуи са
Димитријем Ђурковићем, Љубицом Ракић, Ирфаном
Менсуром, Ксенијом Мартинов Павловић, Стеваном
Гардиновачким, Бјанком Аџић Урсулов, Миодрагом
Табачким, Богданом Рушкуцем, Светозаром Сашом
Ковачевићем, Милицом Рађеновић, Радулом Бошковићем и Госпавом Вуковић. После изношења основних
театрографских података о представи, аутор износи
разлоге редитеља Димитрија Ђурковића за постављање
овог комада на сцену Српског народног позоришта,
његову анализу текста и редитељску визију Ибзенових
ликова за представу коју ће поставити. Затим објашњава редитељску концепцију и жанровско опредељење.
Следи опширан опис Ђурковићевог рада на припреми
представе, анализа односа изворног текста комада и
оног који је коришћен у представи, рад редитеља са
глумцима, рад са осталим сарадницима и рад на пробама. Следе описи сценског простора представе, сценографије, костима и музике. После приказа плаката и
програмске књижице, износе се пробрани фрагменти
из критика. Занимљиву и вредну допуну оживљавању
слике ове представе доносе и писма која је редитељ
Ђурковић, што је иначе био његов обичај, упућивао
глумцима пре и после премијере.
У овој књизи љубитељи Ибзеновог стваралаштва
наћи ће већи број драгоцених информација и анализа:
детаљну стваралачку биографију великог норвешког
драмског писца, анализе његове драматургије и посебно драме Хеда Габлер из пера значајних страних и домаћих писаца; податке о релевантним европским извођењима овог комада; спискове Ибзенових драмских
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дела и њихових превода на наш језик; списак поставки
Хеде Габлер на светском филмском платну, телевизији
и радију; изузетно обимна и успешно коришћена литература приказана је на десет страна.
Ова књига, плод вишегодишњег истраживачког
напора др Зорана Максимовића, са још једним бројем
сличних радова, представља неку врсту модела за наредна истраживања ове врсте. Овакви научни допри-

Миодраг Табачки, нацрт сценографије за Хеду Габлер, 1984.

носи су темељ позоришне културе сваког народа, дају
му сазнања и свест о прошлости и супротстављају се
погубном размишљању заснованом на произвољности
и површним импровизацијама. Што буде више оваквих књига, наше позориште ће сигурније прилазити
класичним текстовима и успешније налазити темеље
за стварање нових вредности.

Пише > Марина Миливојевић Мађарев

Широк увид у однос
Лазе Костића према позоришту

Марта Фрајнд
У ТРАГАЊУ ЗА ЛАЗОМ КОСТИЋЕМ
Издавачка кућа КОВ, Вршац 2017.

М
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арта Фрајд са критичке дистанце деценијама
прати и промишња српски театар анализирајући
однос историје и савременог тренутка. Историја
је поново постала популарна захваљујући специјализованим кабловским каналима и интернету. Љубитељи “историје на брзину” “гутају” парцијалне информације доступне на један клик, без увида у целину и
друштвени контекст. Тако се историја од “учитељице
живота” претвара у поље лаке (зло)употребе коју немилице користе демагози разних врста. Зато су посебно драгоцени театролози и историчари који имају дар
и стрпљење за целовито сагледавање историје, чак и
када не маре за нове медије. Марта Фрајнд је једна од
најбољих те врсте што је потврђено још “смутних” деведесетих година када је објавила књигу Драма у историји историја у драми.
Прошле године објавила је нову књигу У трагању
за Лазом Костићем. Већина нас везу Лазе Костића и
позоришта препознаје у двема његовим романтичарским трагедијама Максиму Црнојевићу и Пери Сегединцу и у неколико превода Шекспирових трагедија.
Марта Фрајнд нам даје ширу слику везе Лазе Костића
и позоришта и из текста у текст открива српског и европског Лазу Костића. Он је био интелектуалац велике
ерудиције и ватрени патриота, који се романтичарски
заносио позориштем и делио Шилерово уверење да позориште треба/може да подстакне уздизање националног духа. Његов патриотизам, онако како га приказује
Марта Фрајнд, састојао се у покушају да се, уз добро
познавање европске културе, он приближи народном
духу. То никако није био онај “цмиздрави” национализам који, све кукајући над косовским жртвама, настоји
да отме што више и од својих и од туђих. Напротив,
Лаза Костић је у искреном патриотизму и сам повремено био жртва “националних практичара”. Патриотизам је овде и даље уносан посао, али Марта Фрајнд
не пише ову књигу да би уздизала Лазу Костића као
националисту, већ да би, како сам наслов књиге каже,
трагала за њим.
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С тим у вези посебно корисна савременим драматурзима и редитељима могу бити поглавља књиге
посвећена романтичарским трагедијама Максиму Црнојевићу, Пери Сегединцу и Ускоковој љубави или Гордани. Овде је пре свега реч о анализама које редитељима
и драматурзима могу бити инспиративне за поставку
ових комада (дуго, дуго, Лазе Костића није било на
репертоарима наших позоришта). У есеју Максим Црнојевић ауторка указује са каквим се драматуршким
проблемима суочио Лаза Костић када је покушао да на
шекспировску драматургију накалеми народну епску
песму, њене ликове и морал. Театролог Марта Фрајнд
ту даје врло јасну слику списатељских заблуда Лазе
Костића, што може бити корисно свима онима који
покушавају да “употребе” епску поезију и историју за
драматуршке послове са политичким предзнаком. За
разлику од Максима Црнојевића, Пера Сегединац је позитиван пример како се историја транспонује у драму.
Но, овај есеј је и показни пример како позориште бива употребљено од стране политике, почев од забрана овог комада и невоља самог писца, до френетичог,
пригодног играња комада, његовог падања у заборав
и поновног откривања када су се коцкице сложиле.
Коментаришући, по њој, најбољу поставку Пере Сегединца у ЈДП-у 1950. године у режији Мате Милошевића, Марта Фрајнд показује како је неопходно да се
политичке и позоришне околности стекну да би комад

успео. На основу овога видимо како су драма и позориште нежне биљке које се лако кваре и деформишу.
Есеј о Ускоковој љубави или Гордани је приказ позори
шних неспоразума и погрешних тумачења једне уисти
ну необичне драме на размеђи жанрова.
Нарочита вредост ове књиге је та што нам открива Лазу Костића као изванредног интелектуалца.
Ту сазнајемо и како је он проучавао енглеску поезију
17. века, како је то утицало на њега као песника, те
како је све то заједно учинило да постане и преводилац шекспирових дела. Веома је корисно штиво и есеј
о позоришним критикама Лазе Костића јер се о томе
веома мало зна. За крај књиге Марта Фрајнд оставља
есеј о односу песника Винавера према Лази Костићу,
чиме се он, преко својих утицаја у 20. веку сасвим приближава 21. веку.
Све скупа у Марти Фрајнд наше позориште има
инспиративог и објективног аналитичара чије “услуге”
недовољно користи, будући да се дистанцирана Марта Фрајнд не намеће. Дистанцираност чини да у овом
свету у коме је “медијска видљивост” такорећи must
have, ревносни и добронамерни проучаваоци позоришта попут Марте Фрајнд остану у сенци. Али, то њу
вероватно “не једи” и више је наш проблем него њен,
па стога није лоше повремено искључити ТВ и интернет те узети у руке вредну књигу попут ове – У трагању
за Лазом Костићем.

Пише > Александар Милосављевић

Брук о Шекспиру

Питер Брук
СУШТИНА МИЛОСРЂА
– РАЗМИШЉАЊА О ШЕКСПИРУ
Културни центар Београда и Clio, Београд 2018.
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а ли је уопште потребно говорити о томе ко је
Питер Брук? Довољно је рећи – један од најзначајнијих савремених редитеља, театарски стваралац и мислилац чије су књиге и есеји, између осталог, позоришној критици и театрологији подариле и
безброј лапидарних но савршено тачних дефиниција
онога што чини саму суштину позоришне уметности.
Па ипак, Питер Брук је пре свега редитељ који је својим
режијама, током дуге каријере, мењао ставове не само једне епохе према Вилијаму Шекспиру. Није отуда
случајно што ће Клајв Барнс, критичар Њујорк тајмса и један од тамошњих озлоглашених критичарских
“главосеча”, пишући о Бруковој поставци Шекспировог
Сна летње ноћи, констатовати: “Једном се догоди позоришна представа о којој ће се причати док год буде
постојало позориште, представа која ће извршити огроман утицај на модерну сцену...”. Пољски театролог Јан
Кот, инспирисан Бруковим режијама Шекспира, написао је своје најгласовитније дело, студију Шекспир наш
савременик, а о његовој инсценацији Тита Андроника
бележи: “Брук није открио Тита, он је открио Шекспира у Титу.” На великим светским турнејама на које су
одлазиле представе које је режирао, овај редитељ је у
неколико махова походио и Београд, најчешће управо
с инсценацијама Шекспира. Тако је овдашња публика
имала прилику да види поменутог Тита Андроника, са
Лоренсом Оливијеом и Вивијен Ли, док је Сан летње
ноћи тријумфално изведен на 6. Битефу.
Наравно, увек има оних који ће, попут чланова
Географског друштва, жестоко протестовати због тога што Шекспир није показао елементарно познавање
земљописних чињеница, као и оних који ће, на црти
не само код нас омиљених теорија завера, устврдити
да су Шекспирове комаде заправо написали његови
савременици Марло, Џонсон или Бејкон, па и сама
Елизабета, но Шекспира аутентичним чини начин на
који је писао и бавио се свим темама којима се бавио.
Управо о томе, дакле о начину на који се Шекспир бавио светом у својим делима, пише Питер Брук.

> 166

Своја размишљана о Шекспиру Питер Брук започиње питањем ко је уистину аутор Хамлета, Сна
летње ноћи, Отела, Краља Лира, Магбета, Ричарда
Трећег, Ромеа и Јулије и осталих знаменитих трагедија,
комедија, историјских комада и сонета. Осврће се на
древну дилему која већ дуже од столећа искрсава у
јавности – како стручној тако и најширој. У последње
време, по правилу, ова дилема бива подстакнута некима од холивудских филмова или књижевним бестселерима. Но, за британског редитеља ту заправо дилеме и нема, нити је може бити. Шекспир је, уверен
је Брук, написао све оно због чега се свим поменутим
насловима с разлогом дивимо и сматрамо их врхунцима књижевне уметности, али и филозофске мисли.
Брук се овде не бави детаљном анализом аргумената за и против. Уосталом, већ на самом почетку своје
књиге, у првој реченици он јасно каже “Ово није дело
за универзитет”. Брук се неће потрудити да одмери ни
реалну тежину тврдњи које поричу Шекспирово ауторство: рецимо, да је мало вероватно да би Ромеа и
Јулију могао написати неко ко никада није испловио
са Острва; или да се Просперовим авантурама духа у
Бури тако суверно не може бавити писац који за собом,
осим породичне Библије, није оставио библиотеку, а
своју кћер није нашао за сходно да описмени; Брук се
не осврће ни на тврдњу да се дубоко понирање у сложену личност и метафизичке дилеме славног данског
краљевића није могао упустити аутор за којим није
остао сачуван ниједан драмски текст у рукопису, нити
писац о којем, између осталог, сведочи тек један једини својеручни потпис у којем, узгред, презиме Шек
спир није правилно написано.
Брукови аргументи у прилог тврдњи да је Шекспир
аутентични аутор свега што му се приписује сасвим су
друге врсте; он с много ваљаних разлога констатује да је
суштина Шекспирове списатељске личности несумњиво
формирана у специфичном амбијенту елизабетанског
позоришта, међу тадашњим лондонским глумцима, по
локалним крчмама где су време проводили и стварали

виђенији драмски писци епохе, сви одреда суочени са
истим очекивањима оновремене публике. Заједничке
су им, међутим, биле и позоришне кулисе, баш као и
комплетан тада владајући систем рада у позориштима. Тетар, вели Питер Брук, има уистину специфична
правила, а елизабетанско позориште имало је и сасвим посебне захтеве који су практично искључивали
могућност да је Шекспир могао фингирати да се бави
писањем. Уосталом, театарски систем рада – некоћ као
и данас – подразумева живот у породици. У посве необичној фамилији, но ипак у заједници чији чланови
интензивно, креативно живе једни с другима, међусобно се надзиру али и једни друге инспиришу. Практични аспекти живота у оваквој комуни пред актере, па и
драмске списатеље, постављају прецизне захтеве који
промптно морају бити испуњени. У супротном, писац
бива изопштен из “породице”. Шекспир је, дакле, морао да се прилагођава, да усклађује форму и карактер
својих стихова са капацитетима конкретних глумаца,
са хоризонтом очекивања конкретних гледалаца, са
друштвеним правилима и конвенцијама конкретне
епохе. Искључено је да би заједница, а нарочито глумци, толерисали ма какво оклевање или стрпљиво
чекали да пристигну евентуалне интервенције које је,
током проба новог комада, требало да начини Шекспиров двојник.
С друге стране, у таквој атмосфери, још би за
Шекспирова живота свакако био рођен опаки трач
или макар каква погрдна реч на рачун лажног писца.
Свакако јача и жешћа погрда но што је то позната, наводна, примедба Роберта Грина о Шекспиру као “врани скоројевићу”, извучена из контекста у којем се,
међутим, Грин позива на Бена Џонсона који исказује
дивљење Шекспиру.
Позориште има своја правила, тврди Брук. Он
сам, као испраксирани редитељ, тих правила је и те
како свестан; веома добро их познаје, баш као што зна
и логику на основу којих су она настала. За свог дугог
деведесетогодишњег живота, од времена када је као
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дечкић припремао властиту луткарску верзију Хамлета, Брук је ова правила ваљано изучио, али је безброј
пута имао прилику и да искуси њихову делотворност.
Сада, он размишља о Шекспиру управо на основу тих
правила и закона. Они су оквир у којима су дејствовали
таленат, моћ опсервације и, пре свега, таленат аутора
Краља Лира. И зашто онда, с обзиром на јасне регуле
које одређују функционисање театра, не бисмо мо
гли да поверујемо да је Шекспир уистину био геније?
Зашто то право – пита се Брук – дозвољавамо, рецимо,
Да Винчију, али не и Шекспиру? Зашто би било необично да је очаран оним што је затекао у Лондону по свом
доласку из Стратфорда на Ајвону, све те утиске и сва
та знања млади Шекспир упијао брзином генијалног
младића фасцинираног чаролијом позоришта? Због
чега не поверовати да је учио муњевито и, што је најважније, да је нове утиске упијао и сместа их пропуштао
кроз филтер властитог талента? А Шекспир није учио
само од колега, тадашњих “универзитетских умова”,
него понајпре од – глумаца, баш као и од свакодневних ситуација с којима се у театру суочавао.
И сам Питер Брук је уосталом учио од глумаца – директно, сарађујући с њима, али и индиректно,
размишљајући о Шекспировом драмско-литерарном
проседеу. И ево сада тих Брукових размишљања – о
Шекспировом стиху, тачније о логици говорне фразе
у његовим делима, о механизму функционисања драмске структуре комада коју је Елизабетанац генијално
спровео у дело, о фасцинантном Бардовом поимању
света који је сагледавао као нераскидиво и увек присутно јединство и најузвишенијег и најнискијег, о томе
како се временом развијала и сазревала Шекспирова
мисао, од његових почетничких комада до зрелих драма и трагедија, о глумачком умећу које потенцијално
може да добије радикално нови квалитет ако благовремено слободно и смело зарони у скривене токове
Шекспирових понорница, где се налазе невероватна
блага духа, уистину генијалне максиме и мудра разми
шљања. И напокон, сада можемо да читамо књигу у

којој велики Питер Брук покушава, себи пре но читаоцу, да одгонетне круцијалну Шекспирову загонетку.
Дакако не више ону садржану у дилеми ко је написао
Хамлета, него ону која трагедије о данском принцу,
или о остарелом краљу који се одрекао власти, или о
тиранину који пожудно граби власт откривајући Велики
механизам историје, чини непролазним, генијалним
и свевременим драмским и позоришним бисерима.
Брук, притом, анализира и позицију глумца, начин
његовог размишљања у часу када се суочи са захтевима које поставља Шекспир. Видећемо да овај процес
“глумачко-редитељског уласка у Шекспира” није једносмерна улица, те да су снага Шекспировог генија и
огромна моћ његовог талента, између осталог, садржани и у том вечитом узајамном прожимању пишчевог текста као конкретног израза Шекспирове мисли,
онога што дефинишемо појмом редитељски концепт
и, напокон, заправо на првом месту, глумачког хабитуса, његовог талента и свих његових глумачких капацитета. Брук се упушта и у привидне дигресије, па ће
тако формулисати и став о савременој употреби појма
концепт у театру, указујући да се ту најчешће ради о
априорном редитељевом објашњену будуће представе
лепим али празним речима, док је – сматра аутор – једини истински концепт онај који настаје кроз пробе. У
случају инсценација Шекспирових дела, постоји само
један пут, онај што води кроз мукотрпан процес покушаја и увиђања грешака, а излаз и спасење – и за редитеља и за његове глумце – јесте улагање нових напора да се заједнички дође до онога што је код Шек
спира увек на првом месту, до истине. Све остало је,
вели Питер Брук, само мистификација која нема везе
са Шекспиром.
Тако, из есеја у есеј, редитељ корача све дубље
ка Шекспировој мисли, ка њеној суштини и, самим
тим, ка Бардовој генијалности. О чврстим везама које
су успостављене између Бруковог практичног искуства и Шекспирове заоставштине сведочи и чињеница да све есеје редитељ започиње позивајући се на

> 168

конкретне ситуације из сопствене позоришне праксе
(помињући, успут, и своје београдске епизоде). На тај
начин показује и како се кроз властиту каријеру, од
једне до друге инсценације Шекспира, он сам кретао
кроз наизглед компликовани а заправо веома логичан
Шекспиров списатељски лавиринт.
Отуда се кроз причу о Шекспиру постепено помаљају снажни аутобиографски призори из Бруковог
живота, и то не једино оног уметничког, а читаоци откривају не само до које мере су редитељева каријера
и Шекспиров опус суштински повезани, него и како је
Елизабетанац заправо формирао неке од најупечатљивијих редитељских ставова и уметничких полазишта
који одређују Брукову каријеру и његов опус.
За крај је Брук оставио Буру. Све што је у овој
књизи написао заправо води ка овом тестаментарном
Шекспировом делу и једном од његових најзагонетнијих комада. У Бури се, сматра Питер Брук, находи
и она Шекспирова загонетка. Њу британски редитељ
препознаје у Епилогу, чија последња реч – не само у
овом комаду него и можда последња креативна реч
коју је Шекспир записао – гласи “слобода”. Изговориће је – ко би други него Просперо, некадашњи рђави државник који је постао велики чаробњак и успео
оно што није пошло за руком несрећном Хамлету, да

узглоби ишчашени зглоб времена, да из хаоса наново
успостави ред.
Питер Брук каже: “Који је то елемент који још
увек није присутан у једном Просперу који је потопио своје књиге, сломио свој чаробни штапић, постао
понизан, вратио се обичном животу овога пута не као
сањар, већ као човек који је дотакао све структуре и
ткива живота, и у свему томе прихвата да је он човек
као и неки други човек? Шта још увек недостаје? Ја
мислим да је у реду додирнути ову неразумљиву понуду човечанству која се садржи у речи слободан, коју
Шекспир предлаже као молитву која је тако продорна
да јуриша до самог милосрђа. [...] Волео бих да завршим
са те две речи. Суштина и Милосрђе. [...] Суштина, милосрђе, слободан: то тројство је Шекспирова загонетка”.
Ма колико ово штиво било драгоцено за позориштнике, мудра размишљања о Шекспиру Питера
Брука, којем одличан поговор у књизи посвећује редитељ Небојша Брадић, нису намењена искључиво њима.
Брукови есеји се и те како тичу и свих љубитеља нај
знаменитијег елизабетанског драматичара, баш као и
свих уистину радозналих умова који су, попут Брука,
вољни да размишљају о питањима којима се у својим
делима бавио Шекспир. Аутор исправно констатује да
у Шекспировом опусу практично не постоји тема нити
област којом се није бавио.

Н ов A Д рам A

МИЛЕНА
МИЊА
БОГАВАЦ
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МИЛЕНА МИЊА БОГАВАЦ

С

писатељица, драматуршкиња, позоришна редитељка, слем
песникиња и радница у култури. Рођена је 1982. у Београду, где је дипломирала драматургију на Факултету драмских
уметности.
Написала је петнаестак позоришних комада који су изведени
у бројним српским и европским позориштима. Добитница награда
“Борислав Михајловић – Михиз” за драмско стваралаштво, “Јосип
Кулунџић” за изузетан успех у области позоришта и других награда.
Од 1999. са редитељком Јеленом Богавац ради у оквиру позоришне трупе Drama Mental Studio. Независно од рада у трупи,
сарађује са многим организацијама и институцијама културе,
међу којима су Битеф, Битеф театар, Центар Е8, Теорија која хода, Пер.Арт...
Пише и изводи слем поезију, збирке Економско пропагандна
поезија (2005) и Мој слем је дужи од твог (2011) објавио јој је новосадски СКЦ. Објавила је роман Историја срца (Принцип бонарт
прес, 2012). Позоришни комади које је написала преведени су на
више језика и уврштени у неколико антологија савремене драме.
Од 2006. до 2011. била је селекторка и уметничка директорка
Екс театар феста – фестивала експерименталног, нискобуџетног и
ангажованог позоришног израза, у Панчеву; од јуна 2018. директорка Народног позоришта Шабац.
Режирала је неколико представа чији су извођачи и коаутори млади људи, а са Војиславом Арсићем, од 2010. развија позоришни метод колективног ауторства “позориште као омладински
рад”. Редовно води радионице засноване на употреби драмских
техника у образовању, радионице за развој драмског текста и радионице слем поезије.
За драму Јами дистрикт добила је Стеријину награду за текст
савремене драме, 2018.

171 >

Милена Богавац*

Јами дистрикт
(најстарија НАЦИЈА на свету)

Драмски текст је настајао током рада на представи, уз учешће редитеља
* Кокана
Младеновића, глумица Исидоре Симијоновић, Нине Нешковић и
Јелене Граовац те композитора Марка Грубића
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ЈАМИ ПРОМО СОНГ
Овде је све као у време
Када је Свет био дете!
Овдје игра држи науку за руку!
Учење, забава, спорт, рекреација!
За мале људе! За децу свих узраста!
Science park ЈAMI DC.
Најсавременија праисторија у срцу Европе!
Дистрикт Јамена – резервишите свој place In The
History of Human kind!
Jami, Jami – it’s so funny
It’s so sexy, when you re smart!
Do not miss it, we all love it
Welcome to The Jami Park!
Jami, Jami – entertainment,
Science, sports and happy time!
The best place in History
History of Human kind!
Дођи, види и победи!
Своје људе ти поведи!
Дођи, овде се проведи
One and only: Јами Парк!
Дођи, да се играш, дружиш
Дођи, да са нама учиш!
Дођи, да се ту излудиш!
Овдје бићеш вјечно млад!
Jami, Jami – it’s so funny
It’s so sexy, when you re smart!
Do not miss it, we all love it
Welcome to The Jami Park!

Jami, Jami – super funny
Spend your money in our park
If you are human, you were monkey
Just be proud of what you are!

НИНА:
Здраво свима, ја сам Сани. Ја сам каст мембер, овдје
у Јами Парку… Мој карактер је женка, ми је зовемо Сани и Сани живи у трећем племену, у шумском
дјелу, горе… гдје су пећине. Е, сада… Треће племе
је најбоље, нама ти сви кажу: ви правите show. То
је ваљда зато што је наша задаћа да прикажемо репродукцију… а то значи: завођење, ашик и све што с
тим иде, је л… Да л боли кад те звекну тољагом? Ма,
не. Ма гдје. То је гумена тољага… Оно: боли мало,
ал није да боли право… Мислим: навикнеш на тупкање, то је тако било у стара времена, а кад си каст
мембер ти мораш све вјерно да представиш, како
је било. Значи: туп тољагом, па вуци у пећину… Зависи од посјете… Углавном: педесет пута дневно…
Е, само викендом буде више. Добра је плаћа. Скоро
триста еура… Ја се не жалим… Прије свега: не морам ништа да дајем за храну, јер овдје имамо један
оброк са дневним уносом калорија, тачно колико
треба за женку, плус има воћа – колико хоћеш… Па
кад огладниш: зграбиш банану!... Grab your bannana
and jump away. То је шега, ту са колегама… Јамена
language? Знам… “Унгх ух ууууххх унг!”… То значи:
“Право волим банану!”
Прије рата… Живјела сам ту у Јамени и била сам
учитељица. Јес, болан. Била је основна школа…
Па… Лијепо ми је што и сад на неки начин подучавам дјецу… Сва дјеца свијета треба да знају каква
је била репродукција пећинских људи… И то је задаћа трећег племена! Welcome to The Jami Park!
ЈЕЛЕНА:
Бок, ја сам Ева… Мој карактер је мужјак, Роки –
ја играм мужјака, ваљда јер сам висока… И мој је
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Роки љубимац дјеце. Рокија ћете срести на корзу,
Роки је уредан и скупља смеће и кад га дјеца гађају
смећем, Рокију то уопће не смета. Он каже: “Уггхххх-хууу.ооооу” што значи “Хвала лијепа што чувате околиш Јами парка!” … Па, не, не… Када си
cast member збиља имаш масу привилегија. Радно
вријеме траје 18 сати, али у тих осамнаест сати ти
имаш право на три сата сна, докле год спаваш у
костиму и на мјестима која су за то одређена. Мој
Роки може да спава свугдје… Он спава свугдје гдје
видите канте, јер Роки брине за хигијену у парку…
и канта је његов најбољи друг. Треће: када си cast
member не мораш ићи на WC јер сваког дана добивамо чисте, најсувременије пелене које текућину
претварају у красан, мирисан гел. Ми много држимо до хигијене и ту су увјети беспрекорни… А
прије рата… овог, послиједњег… Ја сам живјела ту,
у Јамени… Ја сам од Алковића, можда сте чули…
У нашој љетној кујни су спавали НАТО генерали…
Што сам била прије рата?... Била сам мајка.

ИСИДОРА:
“Унг-хуу-хааа-ааа-хуууг”… То значи “Добродошли
у Јами парк”. Ја сам Мини. Радим у згради Научног
центра где глумим карактер јаменске жене и то у
две смене: преподне сам у витрини… или, како то
ми кажемо: у боксу… И тамо људи долазе да виде
аутентичну јаменску анатомију… Е, сад… пошто је
та улога тешка… Да кажем: много се стоји мирно,
онда се поподне мењам са Мими, која на улазу цепа
карте. Ту улогу више волим, јер могу свима да кажем:
хууу-хаааа – аааа што значи: “добродошли”… Задатак сваког каст мембера је да онај ко дође, пожели
да се врати, што значи да су нама гости на првом
месту и ми морамо да удовољимо свакој жељи. Пре
рата, ја сам се бавила земљорадњом… Имали смо
башту и њиву, а суботом смо носили робу, на пијац.
Сећам се кад је мој покојни, купио оно чудо… ону
антену, да гледамо ТВ преко сателита… И тад смо
видели… На неком страном каналу, иде емисија…

А то је био научни канал, и ја сам тад први пут дошла у сусрет са науком… Мој покојни оће да пребаци, да гледа Новака Ђоковића… Ја кажем: чекај,
немој, појачај… Види што је емисија…
BREAKING NEWS

НАЈНОВИЈЕ ВЕСТИ. BREAKING NEWS
Сателитска истраживања која спроводи Светска
научна агенција, довела су до још једног револуционарног открића. Рендгенски снимак из сателита показао је место на ком се налази најстарије и
најбоље очувано палеолитско насеље на свету. Његове контуре, снимљене инфрацрвеним камерама,
сведоче о постојању људске цивилизације, старије
од свих за које смо до данас знали.
“Људска врста битно је старија него што смо мислили”, поручују научници из сателитске станице
HUMAN 255. Одатле нас очекује и директно укључење, професора доктора А. Е. Бриџиса, координатора научне мисије “H2: Humanity – History” чији
је задатак био да спроведе и истражи ренгенске сателитске снимке комплетне Земљине коре.
– Hallo Human!
(шуштање на линији… сателитска веза се успоставља)
– Hallo Human 255!
– Мистер Бриџис, ду ју хир ми? Господине Бриџис,
честитамо! Ваша истраживања су подигла на ноге
целу планету! Зашто је ваше научно откриће тако
важно?

ПРОФ. ДР Е. А. БРИЏИС:
Ово откриће није важно, ово је можда и Најважније
откриће у области геолошке хронологије и антро-
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полошке историје… Наука је до сада знала за прве
трагове људске врсте, из периода плеистоцена односно с краја кенозоика, чији крај, као што знамо,
означава и крај старијег каменог доба… Откриће
до ког смо дошли, захваљујући савременој технологији, показује да смо били у заблуди, када је у
питању порекло наше врсте… Јер, сви параметри
указују на то да је новооткривено палеолитско насеље настало у плиоцену, дакле у другој епохи неогенског периода кенозоика.

ЛОКАЛНЕ ВЕСТИ-ВИЈЕСТИ-ВИЈЕСТИ
СР:
Добро вече и добродошли у ванредно издање вести.
Светска научна агенција открила је најстрарију људску цивилизацију, на пределу Србије.

ХР:
Добар вечер и добродошли у специјалну информативну емисију, поводом открића Свјетске знанствене агенције, која недвојбено показују да је најстарија људска цивилизација настала у лијепој нашој
– Хрватској!

– Шта то конкретно… шта то, дакле, нама који се не
бавимо науком – значи?

ПРОФ. ДР Е. А. БРИЏИС:
То дакле значи да смо на Земљи много дуже, али
и да су наши најстарији преци били много интелигентнији него што смо могли да замислимо! Посебно запањујуће код овог открића јесте и чињеница да
су у ово доба већ постојали трагови цивилизације,
па насеље које смо открили чини систем пећина
око кога су наши преци подизали помоћне објекте,
који су им, како за сада мислимо, служили за лов,
риболов или становање…

БИХ:
Добро вече, драги гледатељи! Свјетска научна агенција објавила је да је живот почео, код нас у Босни!
Најстарија људска цивилизација, пронађена је у босанском селу Јамена!
СР:
Српско село Јамена, надомак Шида, најстарије је
цивилизовано насеље на свету. Његов административни центар је општина Шид, па стога можемо рећи
да је Шид не само најстарији српски већ и најстарији светски град!

– Професоре, овај снимак, свакако улази у научну
историју… Али, можете ли нам рећи где је настао?
Где се налази ово насеље?

ПРОФ. ДР Е. А. БРИЏИС:
Насеље које видимо на екрану, налази се у другом
слоју земљине коре, на подручују Балкана… Оно,
својим контурама, готово потпуно одговара насељу
Џемина … пардон: Ја-ме-на, које се налази у панонској низији, на тромеђи савремених држава: Босне
и Херцеговине, Хрватске и Србије. Скоро је невероватно како облик овог села прати контуру палеолитског насеља, на чијим је темељима изграђено…
Ово насеље, на Југу…
ПРЕКИД ПРОГРАМА

ХР:
Село Јамена, налази се на југу Вуковарско-сријемске жупаније. Припада опћини Дреновци, а са осталим насељима жупањске Посавине спада у подручје Цвелферије. Цвелферије је – как се показало:
најстарије еуропско подручје у Еуропској унији!

БИХ:
Село Јамена, налази се на супротној обали од Доњег
Црњелова, у околини Бијељине. Ово недвојбено по-
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казује да је Босна и Херцеговина била најстарије
насјељено подручје у свијету.

да је задатак важан и тајан, те да се састоји од проналажења коте 225 и копања, с циљем ископавања
људског или човеколиког скелета, за који постоје
основане сумње да се на овој коти налази. Речено
ми је да је предметни скелет неотуђиво власништво
наше државе и да исте вечери мора бити отпремљен
за Београд, у највећој тајности. Свесан озбиљности
задатка, присупио сам извршењу истог. На коту 225
сам стигао успомоћ ГПС апликације на мом службеном телефону марке Алкател; фабрички број:
нечитак; тачно у нула часова и три минута, после
поноћи. Први део задатка тако је био обављен. Чим
схватам да сам на лицу места, на истом месту примећујем још два лица. Уперим ка њима батеријску
лампу марке Мадеинцхина и уочим да носе полицијске униформе, марке: Хрватска и Босна и Херцеговина, због чега основано посумњам да се ради
о снагама ових држава. Пажњу ми привуче њихова
копачка опрема у виду ашова, због чега основано
посумњам да су послати по истом задатку проналажења и копања. Репетирам службену пушку М70А
и мирним тоном саопштим:
“Стој! Ово је упад!”, при чему мислим на територију Србије. “Ово је”, додам,”Тежа повреда државног
ингретитета!” Лице у униформи марке: погранична
полиција Бе и Ха, на то изјављује: “Јебо те интегритет, бежи вамо у хендек, сад ће…” … а остатак његових речи заглушује снажна експлозија, од стране
неидентификованог експлозивног предмета. Детонација иза мојих леђа, обара ме на под, тачније:
земљу, а моја пушка М70А излеће из моје руке и
допада у посед хрватских снага.

СР:
Како државни врх најављује, Република Србија издвојиће трећину свог буџета за даље истраживања
овог открића. Наравно, сва даља истраживања биће
спроведена по највишим светским научним стандардима.

ХР:
Високи приједставници Републике Хрватске у Еуропској унији донијели су одлуку да ће приоритена
линија буџета РХ, по хитном поступку, бити преу
смјерена у даља знанствена истраживања подручја
Јамене. Од највећег је значаја да се ови покуси врше по највишим знанственим стандардима.

БИХ:
Будући да се Босна и Херцеговина у овом тренутку не налази у финансијској ситуацији која би нам
омогућила да наставимо са истраживањем Јамене,
специјални тимови наше земље обратиће се представницима Међународне заједнице, како би се Бо
сни и Херцеговини помогло да испита и сачува ово
подручје, од највећег значаја за човјечанство.

КОПАЊЕ
СР:
Погранична полиција Републике Србије
ПУ Шид, број предмета 2133/2017
Извештај о инциденту у селу Јамена
24. марта од свог старешине и командира, добио
сам наређење да се у ноћним часовима запутим у
атар села Јамена, у нашем реону. Напоменуто ми је

ХР:
Калашњиков да вадиш овдје, јебем те лудог!

СР:
На то ја узвраћам: “Јеб – прецртано- прецртанопрецртано.
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БИХ:
Федерална управа полиције
Сарајево Босна и Херцеговина
Извештај о борби за кости јаменског човјека
Ја, Исмет Каримовић, полицајац у Граничкој полицији БИХ, 24. марта у 20:07 добијам наређење, од
свог командира и командира Федералне полиције,
по чему одмах закључујем да је бели у питању велка ствар.
Добијам координате и мапу са обиљеженом котом
225, те бомбу средње јачине разарања, да бих успомоћ те бомбе, у пограничном подручју БИХ детектовао коту 225 и ископао хендек у ком лежи костур
или скелет, човјека врсте: homo sapiens.
Сазнајем да се наречени објекат, цео или у мањим
дјеловима, мора трајно отпремит у Сарајево и да о
овом нико од мојих колега не сме да зна. Свјестан
тајности задатка, крећем се помоћу сопствених ногу,
по некатегорисаним путевима, како не бих изазивао
пажњу грађана и локалног становништва. У 23:52
прелазим ријеку чамцем, те се одважно упућујем
у атар села Јамена. Пошто проналазим коту 225
и успјешно поставим бомбу у положај спреман за
активацију, с леђа ми прилази хрватски полицајац.
Удара ме, ја падам. Затим устајем и активирам горенаведену експлозивну направу познатију као бомба. Бомба ослобађа деструктивну енергију, путем
шок-таласа изазива уништења или мања оштећења
на објектима, у овом случају на објекту типа: бивша
њива.

ХР:
МУП Републике Хрватске
Равнатељство полиције
Управа за границу
Извјештај о операцији Јамена
Број предмета: 00872/2017

Зовем се Анте Ступор и радим као погранични полицајац, број значке: 1695, на граничном прелазу
Батровци. Моја смјена у ноћи 24. ожујка, почела
је као и увјек, у 22 сата, по локалном времену. На
наведеном пријелазу није било већих инцидената,
осим што је једна жена с пудлом, типа: априкот, покушала ући у нашу државу без валидне путовнице
за свог љубимца. Након што сам јој објаснио да је
то протузаконита активност, позван сам на страну
гдје сам од командира чуо да сам одабран, за извршење специјалне задаће, у пограничој области: детектирати коту 225 и копањем у дубину лоцирати
хрватолики костур, те га конфицирати за повјерљиве потребе Републике Хрватске. Гарантирано ми је
промакнуће, уколико задаћу извршим дискретно и
квалитетно.

СР:
Малобројан и разоружан, изложен јаким полициј
ским снагама Босне и Хрватске, борим се са голим
рукама. Шутирам са ногама полицајце непријатељских земаља: наизменично. Босна па Хрватска,
све док их обојицу не неутралишем, у потпуности.
Тада почињем да копам, са ашовом који сам добио… и након 53 мин. копања, у правцу: доле, проналазим тражени објекат, типа: лобања човеколиког
човека. Позивам појачање, са сл. телефоном марке
Алкател, али ми женски глас одговара: “Ова услуга
вам није омогућена.” Затим се веза прекида и чујем
једно дугачко: тууу.

ХР:
Након што стижем на ТУ жељену локацију, примје
ћујем да је она већ опкољена снажним полицијским
снагама, како Србије тако и Бе и Ха. Трудећи се да
на изазивам позорност, самоскривам се у јаму, недалеко од мјеста њихова копања. Користим први
погодан тренутак, да привремено елиминирам једног од српских полицајаца, користећи методу особно-ножног спотицања. Ударам га копачем и он губи
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свијест. Тада своју униформу, замјењујем за његову
и придружујем се српским полицајцима. На чистом српском говорим: “Помоз бог, браћо четници!
Јесмо ли нашли што?”… на што ми они одговарају
како су ископали предмет у облику шаке, за који се
основано сумња да је шака. Нудим се да ју отпремим до блиндиранмог возила које сам примјетио,
паркирано 4 ступња сјеверозападно од коте 225…
Када освојим њихово повјерење, са шаком у свом
посједу, то јест: посједу Републике Хрватске, враћам
се у своју јединицу.

БИХ:
У рупи насталој детонацијом, копам за скелетом,
костуром или деловима скелета или костура. Потом
ме обара ударац у леђа, тврдим предметом, за који
накнадном опсервацијом утврђујем да је ашов или
лопата. Ашов се налази у рукама српског полицајца или лица које је из непознатог разлога обучено
у униформу с ознакама српске полиције. Успјевам
да му отмем ашов. Узвраћам ударац, по његовој
глави… Он пада, главом у чврст и шпицаст предмет који личи на дио костура или скелета, односно:
кост. Тада из правца Хрватске стиже појачање и ја
копам, копам, све брже, брже… док не ископам предметну кост, као и још једну испод ње. Закључујем
да се ради о бутној кости и гузич… прецтано… тртич… прецтано … карлици скелета или костура. Јаке се хрватске снаге већ приближавају… по гласовима разазнајем да их је преко педесет… хиљада,
те упртим што сам нашао и залетим се ка ријеци.
Скачем у ријеку носећи мањи, али зато централни
дио траженог скелета.
СР:
Поново позивам појачање, али наведени женски глас
још једном одбија сваку сарадњу. У том тренутку,
чујем звук хеликоптера, подижем главу и постајем
свестан да се над мојој главом надвија хеликоптер,

типа: зракомлат, са очевидним ознакама хрватске
полиције. Методом слалом трка, у смеру цик-цак
– избегавам метке, испаљене у правцу: на доле…
затим се кријем, у напуштеној штали, поплављене
куће на рубу села. У свитање, излазим из свог скровишта, носећи лобању човеколиког човека.

БИХ:
И поред бројних проблема, тако успјевам да спасим
дио скелета или костура битан за рађање, у нади да
ће из њега бити рођена боља будућност наше земље.
Живјела Федерација! Живјела Босна и Херцеговина!
ХР:
По повратку у јединицу вичем: За дом – прецртано… “Живјела Хрватска” и предајем шаку свом команданту, који је упућује пут Загреба.

СР:
У полицијску управу Шид улазим у 5:06 часа, где
затичем присуство делегације из Београда. Припадник наведене делегације саопштава ми да ћу у
прилици Дана државности, 15. фебруара године:
наредне, од Председника Републике Србије добити
орден, типа: златни. Предајем им лобању човеколиког човека, а затим бивам упућен у правцу: напоље.
Милан Јелић, полицајац. Број значке: 172. 25. март
2017. Шид, Србија.
Тема је битна, свако се пита
Треба нам свачија експертиза!
Лична, политичка, научна, стручна
Мишљења дајте, имена звучна!
Интелигенцијо, нација зове!
Зове у радне победе нове!
Нацији треба ваше знање!
Народу дугујете дипломе!
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РАТНО ХУШКАЊЕ
СР: (Начелник форензичке службе ВМА у Београду,
проф. др Златибор Миленковић)
Погледајте ову главу! Ово је српски профил, ово је
српско чело! Ос фронтале односно чеона кост јаменског Србина и синус фронталис – како зовемо
пнеуматизовану шупљину на споју вертикалног и
хоризонталног дела… имају извесна проширења…
Компјутерске реконструкције лица то не показују
на начин који би лаицима могао бити јасан, али –
молим вас, обратите пажњу, иза високог чела јаменског човека, крије се одговор за анатомију лица на српских фрескама. Зашто је Свети Сава имао
високо чело? Погледајте то лице! Лице Синђелића!
Лице Емира Кустурице!
БИХ: (Имам Хусан-бегове џамије из Горње Маоче, Мухамед Хаџиомеровић)
Ес-селаму ‘алејку’м! Ми смо, уз помоћ Аллаха, вјере и исламске мудрости у наших најученијих људи
већ дошли до доказа да је јаменски човјек клањао
сабах, подне, икиндија, акшам и јација-намаз… јер
здјелична, крстачна, тртична и бутна кост јамен
ског човјека, указују да је већи дио дана клањао у
правцу Меке.
ХР: (Прочелник Католичке вјерске удруге, “Блажени
Алојзије”, др Стипе Кухарић)
У западном кршћанству, најчешће је крижање де
сном руком. Користе се свих пет прстију, који симболизирају пет Исусових рана. Шака јаменског човјека, њен прстно-зглобни склоп, кости пешћа, ко
сти запешћа…те сустав чунасте и трокутасте кости,
недвојбено упућују на закључак да се ради о хрватском прапретку, праоцу и прадједу свију Хрвата, од

краља Томислава до сваког овдје, од нас. Јаменку,
који се крижао са свих пет прстију.

БИХ: (Замјеник предсједника босанске НВО “Бошњаци
за мир”, Сабахудин Салиховић)
Приликом инцидента у пограничном подручју, на
територију наше земље… Србија и Хрватска још
једном су показале агресорске претензије на Босну
и Херцеговину. Наша је дужност да упутимо апел
Међународној заједници да санкционише и овај
покушај дестабилизације мира у региону. Мирна
Босна, мирна и Европа!
СР: (Члан председништва Свесрпске Странке Србије,
Драгојло Обреновић)
Упад усташких специјалаца и балијских злочинаца
на свету српску јаменску земљу, значи само једно:
Они хоће рат, они траже рат, а ми им у духу светосавља, али и пред мачем Немањића, поручујемо:
Ко се за Јамену лати, од Јамене ће и погинути!
ХР: (Министрица територијалне одбране, Зденка Цврчек Пилић, у интервјуу за ХРТ)
Ми нећемо говорити ни о каквом упаду на туђи
териториј, јер изласка из граница Хрватске, овдје
није било. Јамена је древно хрватско село, Јамена
је праспостојбина Хрвата, Јамена је још у домовинском рату требала припасти нама, заједно са свим
селима у којим хрватско становништво чини већину. Хрватска се умије бранити, али ако устреба, ми
смо за рат спремни!
СР: (Продекан Универзитета “Слобомир П” из Бијељине, проф. др Милић Перовић)
С лингвистичке стране, ствар је сасвим јасна. Молим вас: Јамен-ко. Ко, ко, ко. Нелична, упитно-односна именичка заменица: Ко, шта? Јаменко – ко,
шта? Човек из Јаме. Молим вас: Ко. На хрватском
се говори ТКО… Није Јаментко, него Јамен-ко.
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ХР: (Прочелница Туристичке заједнице Посавине, Марица Кореница Пухало)
Знанствено откриће у хрватској Јамени, показује
да повјест хрватског туризма сеже и много, много
дуље, јер наша земља више неће бити знана само
као медитерански рај, већ и као прапостојбина Homo
sapiensa. Очекује нас рекордна туристичка сезона са
најбољим резултатима у повјести Хрватске, за коју
смо припремили лик Јаменка на здјели, прегачи и
шалици за каву, а затим лик Јаменка на…
БИХ: (Публициста и археолог, секретар прабосанске секције АНУБИХ-а, Мехмед-Алија Мехмедпашић Дино)
Поред босанских пирамида: пирамиде Сунца и
Мјесеца у Високом, Јаменско откриће још једном
указује да је живот почео у Босни, да је Босна – као
што знамо, мјесто гдје се налази древна Троја… Да
је Лијепа Јелена била Босанка… Али, да је Тројански
рат за Босну већ касна хисторија, јер Босна памти
дуго, Босна памти дуже… Босна и јесте мета због
свог хисторијског значаја.
СР: (Министар иностраних послова у влади РС, Ивица Дачић)
Зашто су Срби узели главу? Па, зна се ко је главни
– ха ха. Ко би рек’ооо, чуда да се десе…
ХР: (Гласноговорница Министарства вањских и еуропских послова у влади РХ, Загорка Пузигаћа)
Смисао за црни хумор, у српских главјешина, Србима ће опет доћи главе. Али је глава јаменског
човјека протуправно присвојена, за шта Република
Хрватска има све потребне доказе.
БИХ: (Главни и одговорни уредник “Босанке правде”,
Сафет Сућурлија Едо)
Риба од главе смрди! Хендек од главе смрди! Смрад
и срам у Босну долази преко Дрине, али ће бошњачки народ доћи до своје хисторијске главе, до своје

хисторијске правде, међународним путем. Јаменски човјек је бошњачки човјек, јер се зна да су Бошњаци на Балкану живјели много прије доласка
Јужних Словена.

ХР: (Промиџбени програм ХРТ-а)
Вода “Јама” – вода са поруком!
БИХ: (Први програм Радио Сарајева – блок реклама)
ЈАМИ, укус који мами! … Јами производи су пажљиво направљени у Босни и Херцеговини, при чему су
кориштени само одабрани састојци и рецепти. Наш
бурек, као и наше тијесто и јуфка, познати су широм Балкана, увијек традиционално укусни и свјежи. ЈАМИ! БАШ МЕ МАМИ, УКУС ЈАМИ!
СР: (Градоначелник Београда, Др Синиша Мали)
Глава Јаменског човека упућена је на научна истраживања, али ће њена верна реплика – до реконструкције Народног музеја, бити изложена у про
сторијама Београда на води, Belgrade Waterfront-а,
где ће посетиоци моћи да је погледају, заједно с
макетом овог вредног пројекта на којем се увелико
ради. Лице Јамене, лице Београда, Београд на води,
Јамена у моди!
БИХ: (Видовњак и исцјелитељ, Ђемаил Салиховић)
… Видим јаму… у јами грумен… и тај грумен сија.
Дијелове тог грумена можете наручити позивом на
број телефона у дну Вашег екрана…
СР: (Видовита Зорка, пророчица и исцелитељка)
Велика се тајна крије у великом мраку. Јавља ми
се јама. Јавља ми се добитак у тој јами. Јавите се и
Ви на број телефона – 041 333 333… Цена међународног позива је…
ХР: (Вера Чудина, чудотворка)
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На дну јаме-птица, под њом-шаховница. На шаховници могу бити ваша лица, по цијени од…

БИХ: (Един Дервишхалидовић-Дино Мерлин)
Мој је живот Јамена…
ХР: (Јасенко Хоура, фронтмен групе “Прљаво казалиште”)
Ружо моја, ружице! Све сам сузе исплак’о, ја због
Јамене…

СРБ:
Ви сте најмлађи Срби и на вама је да једног дана
своју децу учите, оно што су вас учили ваши родитељи… И њихови родитељи… И њихови родитељи…
од вај, вај, вајкада. Срби су, као што знате, небески
народ… Јер су први Срби живели на небесима. Тамо
је, на једном облаку, постојала мала земља а њом је
владао велики краљ – СРБИЈАН.
ХР:
Бок, дјецо! Данас ћемо научити једну јако важну
ствар. Гдје се налази центар свијета? Ево… Ту! Баш
се ту налази центар свијета… Центар свијета, зове
се Хрватска… и баш је ту, у Хрватској… у центру
свијета, живио први дјечак на свијету! Његово име
било је Јаменко. А какав је дјечак био Јаменко? …
Био је то красан, красан мали дјечак!

СР: (Амадеус бенд, Београд)
Моја је земља тамо где је Јамена
И свака ми је друга, само доказ да си најбоља,
Јамена…
ХР: (Слоган сезоне)
Croatia – full of life since Cenozoic.
БИХ: (Слоган сезоне)
Olympic Village of Jamena – The place where it all began!
СР: (Владика Филарет, велики православни слоган)
ЈАМИН.

УЧИТЕЉИЦЕ

БИХ:
Селам алејкум, дјецо, слушајте ме добро и пишите у своје теке: Како је настала Босна – најљепша
земља на свијету… Босно моја дивна, мила, лијепа
гиздава… У почетку, бјеше – равно. Земља је била
равна плоча и нигдје на њој није било ни једног брда, ни једне планине, ни једне сутурлије. Аааа, тада
се, на мјесту гдје је данас наша Босна, родио мали
Јаменко, од оца Јасминка и мајке ханума Босне.
СР:
Једнога дана, краљ Србијан, оженио се принцезом
Јеленом од Облака… а у браку, пуном најнежније
љубави и поштовања, добили су троје деце. Сина Јаменка… сина Месечка… И најмлађу ћеркицу, малу,
малу Сунчицу.

– Марија Магдалена Шимић, одгојивачица у пред
школској установи “Шегрт Хлапић” у Задру
– Џенана Мутевагић, васпитачица у предшколској установи “Пета босанска ударна бригаде” у Сарајеву
– Михаела Коцић, васпитачица у предшколској установи “Св. Симеон Мироточиви” у Земуну

ХР:
Јаменко је кризман одмах по рођењу, а у цркву није
ишао само недјељом, већ и више пута тједно… свакога дана! Зато је постао омиљен дјечак Дјеве Марије
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и Самог Бога. Увјек је био културан, па је сусједима
фино говорио: добар дан; бок, сујседа… увјек је говорио: хвала, молим, пардон и испричавам се… па
су и људи замјетили да је Јаменко – одиста најкултурнији дјечак у сусједству.

БИХ:
Жељећи да склоне своје чадо од сунца, које је пржило и палило сву равну земљу, умјесто колијевке,
Јасминко ага и ханума Босна ископаше јаму и чадо,
по тој јами, доби име Јаменко… У јаму, турише једну абахију, а над јамом дигоше чадор, па спустише
дијете, а они, белћим, пођоше радит… јер, вриједни су били људи, Јасминко ага и ханума Босна. По
цијели дан су радили, мучили се, трпјели и вукли
… да малом Јаменку ништа не фали.

копати… Свугде је копао да га нађе. Копао је и копао – тисућу један дан… па кад ни послије тисућу
једног дана, није могао пронаћ Хрвоја, Јаменко је
сјео и почео плакати…

БИХ:
Зато је мали Јаменко вазда за доручак јео фришки
бурек, а за ручак десет ћевапа… пио је сока, од руже
и од менте, јео халву, рахатлокум, младу јањетину
и баклаве. Тако Јаменко поста јак!... Тако, к’о што
ћете и ви дјецо, ако будете право јели… Па онда:
најјачи дјечак на свијету… све док наша земља није
постала најљепша земља, а наш милет, најмилији
Алаху.
СР:
Скакутнуо на долеее је и слетео на једну шљиву. С
врха те шљиве, Јаменко је видео најлепшу земљу на
свету! Свуда око њега, били су зелени брежуљци…
Чуо се жубор речица плављих него небо… а класје
жита махало је Јаменку: “Ој Јаменко, ој Јаменко!”,
шапутао је ветар у житу.

СР:
Једнога дана, родитељи су на облаку, са својом децом
играли жмурке… И док су краљ Србијан и краљица
Јелена бројали до три, деца су одлучила да се што
боље сакрију… Мали Месечко, одскакутао је високо, високо, високо… све до једног далеког, далеког
облака… Мала Сунчица, скочила је још више… све
док није одскакутала на сам крај плавих небеса…
А Јаменко – најстарији дечак… он није скакао у
висину… Јаменко је са облака, погледао на доле и
рекао: “Што да не?! Можда и доле нешто има!” …
Скакутнуо је на долееее...

ХР:
Због својег лијепог владања у цркви и у школи, Јаменко је као награду, од Бога, добио златни шах!
И баш кад су сви помислили да би Јаменко требао постати шаховски велемајстор свјетског гласа,
Јаменку се – ох, несреће (!) … загубио један мали
пијун! Тога пијунчића Јаменко је посебно волио. И
тог пијуна звао је Хрвоје. Па када Хрвоја није било у Јаменковом шаху, он је почео копати, копати,

ХР:
Плакао је и плакао, све док се сав простор који је
прекопао није испунио његовим сланим сузама.
Тад видје Дјевица Марија како мали Јаменко пати
и тада рече свом сину Кристу: “Синчићу мој, мали
Јаменко је ко ти – онда, на крижу!” … И тада Исус
стави криж на Јаменкове сузе, да се оне никад, никад не осуше… Тако је, дјецо, настало наше Јадранско море…

БИХ:
Ал тад на Земљи, равној ко тепсија, наступи неки
други земан. Недалеко од наше стојбине, од оне јаме, гдје је Јаменку поглавач био и абахија, населе се
налет и каурин, мурзелвилук џефу да чине. Племе
катила и племе каура: све сам пенсин и пензевек.
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Милет гори од најгорег: што намаз не чини, Алаха
не моли… ал’ му око паде на комад земље гдје је
била Јаменкова јама.

ХР:
Тада му Бог рече: “Не плачи, Јаменко, драго дијете! Ја ћу учинит да ова земља у центру свијета буде твоја. Ја ћу јој, по твом пијунчићу Хрвоју, дати
најљепше име на свијету: Хрватска… И стараћу се
да она вјечно буде земља лијепо одгојене и културне дјеце, ко што си ти!” … И тако настаде Хрватска
– земља тисућљетне културе, која на својему грбу
још чува Јаменкову шаховницу!

СР:
Кад је видео где се нашао, Јаменко позва свог тату: “Тата Србијане!”, викао је, “Пу за мене! Ја сам
се сакрио у крошњи шљиве, на најлепшем месту
на свету!” … Краљ Србијан, забринут што Јаменка
нема на облаку, скочи и сам на ону шљиву, у којој
се дечак крио. И када виде шта је пронашао, Краљ
Србијан рече: “Ми смо своју земљу дигли на облаку, јер нисмо знали да постоји нешто лепше од неба! Од данас ће ово бити наша земља, а јер си је ти
пронашао, зваћемо је по теби – Јамена!

ХР:
Тисућу један оток хрватског приморја, сваки је спомен на један дан Јаменковог копања… Јер кад би
зашло сунце, Јаменко би, уморан, морао негдје супусти своју малу главу… Сваке је ноћи спавао на
слиједећем отоку, а кад је дошао до најдаљег отока,
званог Вис… Јаменко погледа у висину, где га је чекао Бог. “Бог” – рече мали Јаменко. “Бок” – рече Бог.

БИХ:
Пожељеше пенсин и пензевек ту јаму, ту кољевку,
чаду да узму. И поче први рат у Босни. Први рат,
пре свију ратова. Са једне стране, ударише на мајчицу ханума Босну. Везаше је у синђире, па је стану
тући… С друге стране, по оцу Јасминку – удараше
га у јааааој, док човјек не свисну.
СР:
Тада Јаменко рече – јер био је добар и скроман дечак: “Тата, татице, ја сам још мали! Превише мали
да се по мени назове цела земља! Нек се по мени
зове само ово место под шљивом… а нек по теби
добију име сва ова житна, зелена пространства.” …
И тако наша земља, доби име Србија!

БИХ:
Пробуди се тада оглу Јаменко… па кад видје што су
катили и налети учинили, стаде своју земљу вући
– да је брани, да је не да…те зграби земљу тако јако… да на њој насташе сва брда и све планине, које
данас нашу Босну чине.
СР:
У њој су остали да живе Краљ Србијан, Краљица
Јелена и њихов најстарији син Јаменко. Месечко
је остао горе, у облаку у ком се скрио! Он је рекао:
“Мама, тата! Ја ћу вас чувати, док спавате! Сваке
ноћи кад пођете на починак, ја ћу упалити један
плави фењер. Ви ћете га из Србије видети, и он ће
вам светлети, када се ноћу пробудите!” … Тако је
настао Месец.

ХР:
А што се збило с малим Хрвојем? … Бог награди
драгог Јаменка, па оживе његовог пијуна и рече:
“Овај ће пијун, бити твој војник, који ће чувати твоју
земљу, од све некултурне дјеце из сусједства!” …
Тако је настала хрватска војска, која и данас брани
нашу земљу у центру свијета… И спомен на нашег
малог Јаменка!

БИХ:
Ви, дјецо, знате да је Босна највећа земља на свијету! Кад бисмо је пеглом поравнали, била би нам као
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Америка. Ово немојте писат у теке: јебеш земљу која
Босне нема! Ал та брда, те планине… ту је, дјецо,
наше Босне снага. И зато, кад о нашој Босни мислите – вазда се сјетите… Није Босна мала, колико
је јака! У вама је Аллах, у вама је снага!

БИХ:
Ајте, дјецо… Одмор… Ајте сви на баклаву!
СР:
А сада ћемо учити песмицу: “Ко што Сунце сија,
сија и Србија!”

СР:

Идемо… Ми, ми, ми…

Шта је било са Сунчицом, питате се ви? Принцеза
Сунчица, одскочила је високо, високо на небо… И
више није знала како да се врати. На небу је упознала Краља од ватре, који се одмах у њу заљубио. Сунчица и њен муж Ватра – направили су дворац, који
је Ватра по својој лепој Сунчици, назвао Сунце.

Не питај шта ће Јамена теби,
Питај шта можеш ти за њу!
Људи су спремни потребни земљи
Да дају живот, да буду ту!
Устани, крени, сад се отрезни
Сад се пробуди, ухвати дах.
Сада је време кад твојој земљи
Треба све што ти можеш да даш.

ХР:
И зато данас, кад пођемо у шетњу, гледајте све што
се налази око вас… Гледајте хрватска стабла, хрватске куће, хрватске птиће, хрватске мачке… И
будите поносни што сте и сами дио наше домовине
Хрватске.

– ТРЕБА НАМ КРВ

БИХ:
Не вјерујте ником, до једном Алаху… И знајте да је
ваша земља најљепша на свијету… Јер и данас многи хоће да је украду!
СР:
И сви су живели срећно… али, не “до краја живота”.
Њихови животи нису имали крај, јер краљ Србијан,
краљица Јелена и њихов син – храбри Јаменко –
живе, дечице, у свакоме од вас! И као што нама у
Србији, сија сунце, тако ви сијате – када се погледа
са Сунца, доле.

ВЕСТИ-ВИЈЕСТИ-ВИЈЕСТИ
СРБ:
Ванредно издање националног дневника почињемо
извештајем из Сегедина, где су се делегације Србије,
Хрватске и Босне и Херцеговине, састале јуче у 15
часова, да би у присуству Међународне заједнице
и високих представника ЕУ разговарали о начинима за мирно решење Јаменске кризе…
ХР:

ХР:
Будите поносни што сте сви так културни и красни
хрватски дјечаци и хрватске дјевојчице… као што
је то био и Јаменко: најстарији и најкраснији дјечак
на цијеломе свијету!

“Јаменска криза може имати само једно мирно рјешење”, навјела је предсједница Републике Хрватске,
Колинда Грабар Китаровић у изјави за ХРТ, “То је
рјешење које иде у корист Хрватске и Хрвата.”
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БИХ:
Представници све три државне делегације, сложили су се да до рјешења може доћи само успомоћ егзактних, научних опита, којима ће бити утврђено
којој нацији припада јаменски човјек.

СРБ:
Из Института за јавно здравље др Милан Батут, на
јављују формирање специјалних тимова за прику
пљање узорака крви од грађана Србије…

СРБ:
Одлучено је да се све три нације подвргну тестирању на основу хаплогрупа, помоћу којих ће бити
утврђено који народ дели највише генетског материјала са јаменским човеком, који је – подсећамо,
насељавао простор Србије, у периоду кенозиоика.

Ућешће у акцији “Крв за Хрватску” коју заједнички организира Министарство обране са Министарством здравља, биће омогућено свим држављанима
Хрватске старијим од десет година, уколико им је
здравствено стање…

ХР:
Опште-национални тест крви успомоћ хаплогрупа
као и други покуси везани уз генетску слику Хрватске и сусједних земаља, биће повјерени знанственицима са Института за генетику и молекуларну
биологију, у Единбургу.

БИХ:
Из Единбурга је најављено да грешке приликом те
ста хаплогрупа нису могуће, јер је у питању провјерена, савремена метода.
СРБ:
Метода се базира на испитивању хаплотипа који
имају заједничко порекло, а хаплотипови су…
ХР:
… гени који се не рекомбинирају и немају свој пар
на другом кромосому.

БИХ:
Да би тестирање хаплогрупа дало што тачније резултате, у Босни и Херцеговини биће организована
велика акција добровољног давања крви.

ХР:

БИХ:
… Стабилно а поријекло чисто. Босански Срби и Хрвати, равноправни су грађани Босне и Херцеговине,
али њихово учешће у овој акцији није пожељно, из
разлога који су научне природе.
…

АГИТАТОРКЕ:
СРБ:
За само три дана, показали смо да смо достојни
својих јаменских предака! У Србији је сакупљено
више крви, него и у једној, досадашњој акцији, када
је крв скупљана за потребе лечења деце или одраслих. Специјална санитетска возила облазе Србију
24 часа, а излазност на трансфузију је свој рекорд
забележила јуче, када је Ребупличка хапло комисија објавила да је скупљено више од три хектолитра чисте српске крви!
ХР:
Пуне се хрватски базени.
Пуне се хрватске цистерне.
Пуне се хрватски акварији, хрватске здјеле и хрватско посуђе,
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Јер Хрватска себи неће и не смије дозволити да је
у квантитети и квалитети прикупљене крви итко
престигне!
Крв није могуће произвести на умјетан начин.
Једини извор крви је човјек – дариватељ крви.
Зато је Хрватска сада у рукама тог човјека.
Хрватска прошлост и будућност, теку у вашим венама.

БИХ:
Процедура је безболна и крајње једноставна.
Потребно је да се обратите најближој крвној јединици у свом насељу, пружите чврст доказ бошњачке етничке припадности, као и десну руку, с подврнутим рукавом. Завод за трансфузијску медицину
федерације Босне и Херцеговине, или скраћено:
ЗТМФБИХ гарантира да са дариваоцима крви раде само искусни медицински техничари. Техничар
одабире вену у лакатној јами и безболно уводи иглу
у вену. Даривање крви никако не угрожава здравље
дариваоца. Даривање крви уједно је и један облик
контроле здравља дариваоца.
СР: (публици)
Господине, које сте ви националности? Изгледате ми
ко прави Србин… одмах се види: српско тело, тако
снажно тело… Одмах се види да сте Србин! Јесте
већ дали крв? Хоћете да пробате овде? … Пред публиком, што да не… Све за љубав, све за отаџбину…
Верујте ми, потпуно је безболно и хигијенски… Ја
ћу сад да извадим ову иглицу из моје вене… да је
обришем, овако… ево га… И сад ми ви дате своју
руку… Може? … Чега се плашите? Јесте ви страни
плаћеник? Јесте ли Хрват? Мађар, Албанац? Ова
акција мора да буде етнички чиста.
Еритроцити,
Леукоцити,
Тромбоцити!

Живела Србија!
Српска је крв
Црвена, плава
Бела, јер чиста је
Крв – чиста нација!
Српска је крв једина чиста.
У српској крви нема места
Ничему што није православно.
Нема Шиптара. Муслимана.
Нема Хрвата. Нема Рома.
Нема Турака, Влаха, Мађара.
Српска је крв једина права
Чисто бела, отмено плава!

ХР:
Има ли овдје правих, чистих Хрвата?
Ја вас позивам да, уколико сте кризмани, имате
путовницу, домовницу и најмање четири хрватска
претка… колико одмах приступите мојој игли.
Ево, рецимо – ви. Ви изгледате тако елегантно, тако европски, ви сте сигурно Хрват. Како се зовете?
Дивно хрватско име. Вуче корен од… Јесте ли сигурни да сте прави Хрват? Јесте ли плакали кад је
умро Туђман? Да ли вам је најгора ноћна мора да
вам је жена жидовка или Српкиња? Да ли сте икад
потајно јели Пионир чоколадице? Који је точан положај руку блаженог Алојзија Степинца у загребачкој катедрали? Да ли је Готовина херој или злочинац? Имате ли ви уопће хрватску крв?
Само крв високе концентрације и квалитете је хрватска крв.
Крвне плочице
Попут шаховнице
Окруњене су
У Хрвата!
Хрватска крв је
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Као вино: црвена
Бјела, чиста,
Златна.

У ној је скрива инат планина,
Босанска крв се сад због нас лије
Ко што се лила због душманина.

Хрватска крв је остала чиста
Ко слапови на Плитвицама.
Хрватска крв је као Јадран
Њена је снага у валовима.
Хрватска крв је света крв
Са благословом из Ватикана
У њу се нису мјешали Срби,
Нема Словенаца, ни Муслимана.

Крв је живот, Живот крв
Крв живот, КРВ!!!

ПОЈМОВИ И ИМЕНА
Welcome to Culture Shock: World Funniest Videos on the
Internet! Today we are dealing with the so-called JAMENA
phenomenon. Three tiny countries from Balkan Peninsula,
for the last few weeks are facing problems in an attempt
to prove who is having right to exploate JAMENA: the
village where Global Scientific Agency discovered traces
of the oldest civilization that is known.

БИХ:
Госпођо, ви ме не изгледате ко наша… Вас нећу
ни питат… Господине, да нисте ви Бошњак? Види
вам се одмах да право волите ћевапа… Бисте л’ дали мало крви… Није много… 450 милилитара… То
ће ваше тијело да надонади за два сата… А нашој
Босни биће надокнађене историјске неправде које
је истрпјела… И наша Босна ће показати чији је бабо јамеснки човјек назван Јаменко… Господине, па
зашто нећете?
Босанска крв је
Шербет-слатка
Зелена попут
Босанских ријека
Крви за Босну
Севап је дати
Крвари рајо,
Џенет те чека!
Босанска крв није црвена,
Сва зелена од ислама
Босанска крв је најдраже пиће
Пророка нашег и самог Аллаха.
Босанска крв је Неретва, Дрина,

Three nations, voluntarily put theirselves on a blood test
to determine whos granpa is Jamena Man... and while the
whole world si waiting for the results, we have organized
a shocking cultural research. Three students from Bosnia
and Herzegovina, Serbia and Croatia agreed to answer
our questions about their cultures.
Contestant number one ... Welcome to Culture Shock!
What is your name?

БИХ:
Емина.
–

Nationality?

БИХ:
I’m Bosnian. We are natives of the Balkan and I’m sure
that tests in Jamena are going to show that fact!
– Thank you, Emina ... Take your seat in the cabin Number
one.
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You are?

СР:
Yes. It is Serbian.

СР:
I am Milica from Serbia. Jamena belongs to Serbia,
Jamena is the heart of Serbia, Jamena was always Serbian
and it is going to stay Serbian. Before we found Jamenko,
Croats and Bosnians did not even know that this place
exists! Now they are trying to steal our history, as usual
! They always do that!
– Thank you, Militia ... Good Luck! The third competitor!

ХР:
Valentina. Hello to my country Croatia – full of life…
And hello to my city – Sibenik! I love you all! This is for
You!
– What is the advantage of your nation?

ХР:
Not.

БИХ:
Not quite the same.
– Thank you. Now please tell us few words from your
language! We selected some of the basic terms and some
of the most important words for the concept of nation.
Rules are simple! When you hear the recorded voice that
pronounces the term in English, you have three seconds
to translate it into your language. Is it clear?
(The girls agree)

ХР:
Unlike Serbia and Bosnia, we do not belong to the Balkans.
We were not under Turkish primitive influence ... only
with us: Jamenko is European! Otherwise, he is Turk and
Muslim!
– Thank you, thank you, thank you ... For starters we have
a question ... What language do you speak?

БИХ:
Bosnian.
СР:
Serbian.

ХР:
Croatian!

Water

ВОДА

ВОДА

ВОДА

Air

Ваздух

ЗРАК

ЗРАК

Earth

ЗЕМЉА

ЗЕМЉА

ЗЕМЉА

Love

ЉУБАВ

ЉУБАВ

ЉУБАВ

Home

Кућа

ДОМ

ДОМ

Housewife

Домаћица

КУЋАНИЦА

КУЋАНИЦА

Mother

МАЈКА

МАЈКА

МАЈКА

Father

ОТАЦ

ОТАЦ

Бабо

Child

Дете

ДИЈЕТЕ

ДИЈЕТЕ

Family

ПОРОДИЦА

Обитељ

ПОРОДИЦА

Faith

Вера

ВЈЕРА

ВЈЕРА

Tradition

ТРАДИЦИЈА

ТРАДИЦИЈА

ТРАДИЦИЈА

History

Историја

Повјест

Хисторија

– Is it true that this used to be the same language once?

Homeland

Отаџбина

ДОМОВИНА

ДОМОВИНА

БИХ:
Not.

People

НАРОД

НАРОД

НАРОД

Happyness

СРЕЋА

СРЕЋА

СРЕЋА

> 188

Honour

ЧАСТ

ЧАСТ

ЧАСТ

@RahatLokum

Food

ХРАНА

ХРАНА

ХРАНА

Hunger

ГЛАД

ГЛАД

ГЛАД

Coffee

Кафа

Кава

Кахва

Ако су славни Бошњаци ови што их је ова сиротица набројала, није ни чудо што нам је овако како
нам је. Јамена се брани вјером и културом, а не
Youtubeom и лајком.

Life

ЖИВОТ

ЖИВОТ

ЖИВОТ

Smile

Осмех

ОСМИЈЕХ

ОСМИЈЕХ

Future

БУДУЋНОСТ

БУДУЋНОСТ

БУДУЋНОСТ

Heart

СРЦЕ

СРЦЕ

СРЦЕ

Фреедом

СЛОБОДА

СЛОБОДА

СЛОБОДА

– The results are really fantastic! Girls ... Thank you for
your participation! You have defended your national
interests in the best possible way!

ВИСОКА КУЛТУРА ака
ПАТРИОТСКО ПОЗОРИШТЕ
ПАТРИОТСКО ПОЗОРИШТЕ
Уметник
Родољуб
Увек је уз народ свој
Кад се бије
Љути бој
Јамено, с тобом смо!

(Girls are cheering)
In the next edition of Culture Shock we are going to present
you owners of robo-pets and benefits that robo-pets are
having comparing with dogs, cats and other animals.
Until then: like, like, like, share, share, share! Culture
Shock. The Worlds Funniest Video on The Internet.

Уметник
Родољуб
Место пушке држи реч
Одбрана
Јамене
Одбрана почиње!

TWEET BOX
@VasaLadacki
Еј Србијо ста си доцекала! Да те мала курва брани
на Yоутубе док култура, уметност, позориста цуте!
#ЦултуреСхоцк #срамота
@ZekaRijeka
Док ви гледате #CultureShock из Ријеке вам “умјетници” поручују да сте неандерталци! Има ли ичег
националног у ХНК?

СР:
“Српско народно позориште основати значи… народној драми,
а с њоме и целој народној књижевности, нов полет дати…
са кога ће нам позориште за ц е о н а р о д постати
школом морала, обрасцем доброг укуса,
носиоцем просвете и изображености,
будилником народне свести,
чуварем народног духа,
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И благовесником срећније
(ако Бог да!) будућности наше!”
Овим су речима наши,
Српски великани,
Позвали Србију на оснивање
Српског народног позоришта,
Давне, али у српском сећању живе,
1861.
Од тада, па до сада… до јаменског Србина, јаменске Србије,
Јаменског преврата, јаменске битке
Позориште је било и треба да остане,
Прва линија наше борбе, за нашу нацију,
За њене корене и њене пракорене!
Позориште пре свега треба да буде – НАРОДНО,
Па тек онда: ПОЗОРИШТЕ!
У нашем позоришту, српском, родољубивом и јаменољубивом
Никад неће бити места
За квазиуметничке експерименте,
За изругивање овој земљи,
И вредностима које су историјски и безбедоносно
проверене
И које институција СРПСКОГ ПОЗОРИШТА
Негује од почетка! Нове форме!
Доста је било нових форми!
Постдрамско позориште!? – Пусто им постдрамско остало!

ХР:
Као што знате,
Ову смо тисковну конференцију
Сазвали поводом инцидента
Који се, на ужас хрватске културне јавности,
Збио колико јучер, у Ријеци…
Када је контроверзни редатељ – О.Ф.

Од раније познат полицији,
Најавио рад на новој продукцији
“Јаменска јама и Јаменци”.
Ја тај рад не бих коментирала,
Али бих умјесто тога цитирала
Дио скандалозног, противдомољубног, промиџбеног текста
Који су добили хрватски медији.
Цитирам: “Да ли Хрвати желе
Доказати да су неандерталци?
И да ли казалиште, над овом јамом,
Треба затворити очи и шутјети?”
Крај цитата. Хвала на позорности!
Аутор овога текста,
Редатељ и интелектуалац, О.Ф.
Донедавно запослен на мјесту интенданта
Једног Националног казалишта,
Од данас, с нама, као с Удругом
Не може имати више ништа и тачка!
Пардон, точка! Ја сам овдје, да са чела
Хрватске удруге хрватских драмских умјетника
И културних дјелатника Републике Хрватске,
Кажем да дотични квазиумјетник
Нечиста подријетла и још нечистије савјести
Никада и није био наш члан,
Те да се с тога
Хрватска удруга хрватских драмских умјетника
Нема због чега стидјети
Пред хрватским народом
И пред хрватским јаменским прецима
Ми нисмо дошли ту да се перемо,
Ми апелирамо на нашу Државу
Да овог човјека по хитном поступку,
Лиши слободе. Да га се ухити, елиминира и уништи!
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БИХ:
Сваки је умјетник
Који се држи граница,
Понос Босне и халал за вјеру!
Ал онај који ту границу пређе…
И који народ свој вријеђа,
Биће Аллаху мрзак,
Ко каур, ко шејтан, ко муртат јаменски
И ми ћемо му
Окренути леђа,
И ми ћемо му
Праведну казну
Послати истога дана!
Бисмилахи-рахмани-рахим
Ми муслимани сваки говор
Започињемо захвалом Аллаху
И салаватом на посљедњег
Вјеровјесника, породицу му и асхабе.
Ми муслимани, данас смо овдје
Да охрабримо све наше театре,
И оно право добро у њима
Да алијаменског инсана Божијег славе.
Глума, реч
Сцена, гест
Перо, кист
И песме тон
Наше је оружје
Пламено, Јамено!
Игра, плес
Слика, филм
Реплика и мисао
Наше је оружје
Пламено, Јамено!

СР:
Шта је са српском драмом XIX века?
Шта је са славним српским античким комадима?
Шта је са јаменским писмом?
Јаменским ритуалима?
Јер, где ће српска деца да уче,
О српским биткама и ратовима,
О својим славним јаменским прецима,
Својим очевима и дедовима,
Који су за ову земљу
Крварили на фронтовима,
Не жалећи ни крви, ни меса
Нити костију, нити поноса
За вечну славу земље Србије,
Пуне поноса, пуне пркоса!

ХР:
Због таквих, нечасних, антихрватских, противдомољубних
Јаменонегирајућих изузетака
Наша професија је на лошему гласу,
Премда у овој земљи батаљони умјетника
Не жали живот свој, у истом часу,
Дати за ту “јаменску јаму”,
Из које, попут најљепшег каћуна
Расте коријен наше лијепе, драге, слатке слободе,
Слободе коју Хрватска треба
Попут хрватског зрака, попут хрватске воде
Хрватског неба.
Попут хрватске културе, која се овим путем
Одриче свега не-хрватског,
У својим редовима.
Хрватско казалиште је скупа
С хрватским бранитељима!
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БИХ:
“Бог је лијеп и воли љепоту”,
Ријечи су из Муслимовог Сахиха,
И сваки муслиман, од Сербез Босне
До Сербез јаме јаменске
Зна да је Куран
Заслужан за развој умјетности
И културе, у муслимана.
Мелодика – учење куранских текстова
Без пратње музичких инструмената,
На чистом арапском, који је матерњи
Језик свих правих вјерника, у Исламу
Један је једини текст достојан
Да се чује на бошњачкој сцени
У бошњачком театру
Пред бошњачком рајом
Жељном бошњачке ријечи.
Јамена
Јамена
Брани се
Културом том
Пламеном
Пламено идемо сад у бој
Јамено
Колевко
Наша звездо која сја
Уметник
Теби ће
Све да да да да да!

СР:
Од данас, враћамо СРПСКО ПОЗОРИШТЕ – СРПСКОМ НАРОДУ!
Враћамо српску драму – српским великанима!
Буди се српство! Буди се Јамена!

На српску сцену – српска нога!
Из српских уста – српска реч!
Враћамо Јакшића, Јоакима Вујића,
Симу Сарајлију, Милоша Цветића,
Враћамо посрбе бечких комада,
Под рефлекторе нашег театра,
Јер само онда кад је родољубива,
Уметност је и жива и убојита!
Јер, српски великани живе у нама,
Колико живе на српским сценама!

ХР:
И зато, из јаменске јаме на хрватску сцену
Са хрватске сцене у хрватске душе
Из хрватских душа, до хрватског неба
И са хрватског неба, до хрватског Бога
Бога који чува хрватско казалиште
Од издаје једнога човјека!
И зато: унифицирани програм свехрватског јаменског препорода:
Загреб, Осијек, Сплит и Ријека!
Сви ћемо играти Марина Држића
Сви ћемо играти Мира Гаврана
Сви ћемо играти Аугуста Шеноу,
И то је једна, једина хрватска истина!

БИХ:
Бошњачки народ већ дуго година
Умјесто овога, његује драму
И ми се нисмо скупили овдје
Да би на драму ставили забрану.
Ми само тражимо да драма
Харам Аллаху не чини
Да халал Јамени чини
Да не вријеђа вјерска осјећања,
Како се пуно пута чинило
У земану што је за нама.
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Ако већ мора бити драме,
Нек буде лијепа, као што
Пророк тражи и нека буде
Драма ислама, на радост
Нашој, исламској вјери,
Хаирли нашој јаменској јами!
Јаменска
Огњишта
Пуста неће остати
Јамено
С тобом је
Народни уметник
Линије одбране
Јамене су спремне све
Уметник
Родољуб
Устаје је је је!

СР:
И не верујте пасјем соју и изроду
Што се под плаштом тобожњих људских права,
Обрушио на све народно,
Са ових дасака,
Из овог храма,
Из овог храма музе Талије
Са ове сцене земље Србије!
Под овом сенком јаме јаменске!
У име оца, сина и светога духа,
Прекрстимо се – овде, на сцени
Пред овим оцилима који нам говоре
СРПСКА СЦЕНА СРБИНА СПАШАВА!

ХР:
За редатеље који, цитирам:
“Мрзе истину!”, крај цитата
Биће мјеста у казнионицама

И то је став сваког Хрвата,
Па нека играју своје наркотворине
У Лепоглави и Туропољу,
Ил нек се врате тамо одакле су дошли,
Међу четнике или у родну Босну!
БОГ И ХРВАТИ ЗА ЛИЈЕПУ НАШУ ЈАМЕНСКУ!

БИХ:
Сваки ће умјетник који умије
Срочити лијепу, исламску драму
Од наше државе добити орден,
А од Аллаха – џенет и славу.
Јер, има стихова који су мудри
И разговора који су добри
И који на срце пуно вјере
Имају учинак попут магије.
Ал увјек треба имати мјере
И знати што је лијепо, а што није,
Па зато данас позивамо
Све бошњачке драматурге
И драматуркиње,
Да се намах окрену вјери,
Љубави и моралу
Како адет јаменски налаже!
Па, срећан рад умјетницима!
И не заборавите: Бог је у вама!
ЦИЈЕЛИ СВИЈЕТ ЈЕ ПОЗОРНИЦА,
ПОЗОРНИЦА АЛЛАХА И ИСЛАМА!
Препород
Почиње
Живи род још јаменски
Док у нама
Живи мит
Јамено, живиш ти!
Уметник
Родољуб
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Теби биће живи штит
Још у нама
Живи мит
Јаменски, једини!

ПСОВКЕ
СРБ:
Е, Србијо, шта си дочекала, да те блате исти они
којима се извињаваш!
Еј, наш народ… Српски народ – па: најбољи народ
на Балкану!... Само љубав и поштење, само лепо
васпитање… Према сваком госту – исти. Бре, најго
стољубивији народ! Најбољи народ! Је л су били
овде? Јесу. Били. И је л им се нешто догодило? Никад. И јел смо их увек угостили и је л смо их лепо
дочекали и јел смо им мајку мујезинску крстом
часним, јебали у буљу? …Па нисмо. Јебем ли их на
зеленој чоји, док им поред сестра клања пред четничким курцем!
ХР:
Нема тај народ… нема тај народ ни стида, ни срама, ни одгоја… Па јебем ли им Слобу, кроз рупу на
гробу!

ХР:
Јебали их мртви Слоба и мртви Аркан, истодобно,
док им Свети Сава лиже курац, пенис на латинском!

БИХ:
Да бог да вам Храм Светога Саве с минаретом освануо, пичка ли вам опаначка материна…
СРБ:
Набијем вам кеви пичку на минарет, док јој буља
прди Боже правде!
ХР:
Јебем ли им крсну славу на шиптарском, јебем ли
им мајчице у цајке – да бог да им Хашим Тачи диго Косовски парламент, усред Кнез Михајлове!

БИХ:
Хоџа вам на Гранду пјево!
СРБ:
Да бог да им за доручак на крметину Срби свршавали, јебем ли их у дупе балијско, док им пичка езам
цвили…
ХР:
Јебем ли вам Шешеља у дупе, од Карлобага, преко
Огулина, до Вировитице, стоко некултурна!

БИХ:
Они псују нашу вјеру и нашу културу! Они псују
нашу вјеру, културу и васпитање! Они наше џамије
да псују, нашу благост и наше светиње…
Обрежем им Лазарову главу, курцем овим мојим
обрезаним!

БИХ:
Да бог да вам Амфилохије клањао пред Геј параду…

СРБ:
Напушите се, бре, српског курца, пушите га, па се
задавите…

ХР:

СРБ:
У буреку кева вас пронашла, самељем вам очи у
ћевапе!
Набијем вам Новака на Ђоку, рекетом у дупе вам
га јебем, да га јебем.
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БИХ:
Увијем вам Цецу у хиџаб, претопим јој сисе у папуче… А не! Не, не, не… Претопим ти сису српске
мајке Цеце, у држач за сапун пред џамијом, па нек
пјева Кукавицу док јој курац сунећен убадам у грло!
СРБ:
Самељем вам првотимце Жеље, док ме Алџазира
снима како јебем Един Џека, православним ђоком.
ХР:
Шаховница вам се с вијећнице вијорила, док вам
Клинци с Рибњака баш-чаршијску калдрмицу у црвено-бјело боје!

БИХ:
Кустурица вам режиро дјетињу џеназу!
СРБ:
А и Божу Врећу митраљезом, док ми цвили српску
севдалинку!
ХР:
Да вам Исус сиђе с крижа да вам јебе мртве муслиманке, набијем ти мајчици хануми десет с луком у
балијску пичку!

БИХ:
Шљивовицу вам сипам у чмар, док вас давим чварцима и јебем. Курац ти се у чварак претворио, четничку ти јебем мртву матер!
СРБ:
А усташе?! А та стока?! То бре, треба, масовно
стрељати: Срањо Туђман јебо их буђаве, серем му
се на шталу од гроба!

ХР:
Госпа вам се међумурска покењала на минарет, кеве
ће вам ваше замотане у млинце да мотају чевапа!

БИХ:
Стигао вам Неум у Макарску, мајку ли вам усташку
погану!
СРБ:
Попуше ми Томпсон овај српски, док балије пуше
српски куран!
ХР:
Подмажем вам католичком спермом, тепсију за
бурек са укусом штрукли, с курчетином бурека да
једеш, матер ли ти појебем у уста.

БИХ:
Клизали се по Страдуну, по јањећем чистом лоју,
док вам се Колинда курва над кураном заклињала!
СРБ:
Набијем им и Степинца у дупе, серем им се сред
српског Страдуна… пичка ли им материна улизичка “данке дојчланд”…
ХР:
Очеткам ти ту четничку браду, грабљом с гроба
мртве кћерке курве. Набијем вам ћуне у сомуне,
па их бацим псима и свињама.

БИХ:
Матер ли вам хрватску, каурску… Сунетим вам Папу
преко уста, а онај вам крст изнад Мостара набијем
у дупе мртвога баба.
СРБ:
Јебем ли, све усташе редом, Павелића и Степинца,
са све Готивином. Да вам бацим бомбицу у дупе, па
да буде свима – готовина!
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ХР:

ХР:
Пичка вам се распала ко Југа. Пушиле вам бебе
шиптарима, мајку ли вам мујезинску курву, јебала
је цијела Ал-Каида!

БИХ:
Међуножје вам на Међумурје трљам, пизда ли вам
ружна материна.
СРБ:
А ти Мујо? А ти Хасо? А ти Фато? Набијем ти колац
под фереџу!
ХР:
Чмареве Вам похали ко шницле, мајку ли вам четничку кураву, обесите ми се на кравату, са хрватским пушкама у пички.

БИХ:
Баклаве вам набијем у дупе, рахат-локум, па све то
на колац.
СРБ:
Мали Лоша има да ми пуши курац, док му орке
стар, бре, не поплави!
ХР:
Јебем ли вам Дина у Мерлина, на паради Домољубне захвалности!

БИХ:
Да бог да вам се мајке бјесиле на заставе све из Херцег Босне.
СРБ:
Фарму свиња у Беговој џамији, да отворим, тамо да
их кољем!

Пичка ли вам четничка и турска материна, родила
је кучка!

БИХ:
Матер ли вам хрватску, каурску!
СРБ:
Запао им зигот усташки у душник, док ми Томпсон
пева Лепу нашу, у мој курац, ко на микрофон!

Псовке прекидају вести зване
ХАПЛО ГРУПЕ
Након двонедељног чекања, Институт за генетику
из Единбурга, данас ће објавити резултате испитивања хаплогрупа три балканска народа. Подсећамо
да су научници са најпрестижнијег европског института радили на узорку од 10 хектолитара чисте
националне крви, као и да су се представници три
државе обавезали да ће своју политику према Јамени водити у складу са резултатима овог испитивања.
За само неколико минута, укључење уз Единбурга
донеће одговор на најважније питање на Балкану:
чији је јаменски човек? Чија је Јамена?
Хало, Единбург? У програму сте!
Мапа која је приложена, приказује слику европских
земаља на основу хаплогрупа. То су групе које деле
заједничког претка и могу да буду један од начина
на који може да се посматра генетски састав неке
популације.
Код људи, хаплогрупе могу да се базирају на Y-DNA,
која се преноси с очева на синове, или на mtDNA,
која се преноси с мајки на потомке оба пола. Ве-
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лика Еупедијина мапа заснована је на Y-DNA, што
значи да приказује само мушке заједничке претке,
и то из следећих група:

Г: 2% – 2,5% – 2% (кавкаски, грузијски, јерменски)
Ј2: 8% – 6% – 3,5% (грко-романски, анатолијски,
месопотамски)
Ј*/Ј1: 0,5% – 1% – 0,5% (јеврејски, арапски)
Е1б1б: 18% – 10% – 10% (грчки/балкански, блискоисточни, североафрички)
Т: 1% – 0,5% – 0,5% (египатски, блискоисточни)
Q: 1,5% – 1% – 0,5% (хунски, средњоазијски)
Н: 2% – 0,5% – 0,5% (урало-фински, сибирски).

(Ј) Групе И1, И2б, И2а1 и И2а2 спадају у мезолитичке Европљане,
(Н) групе Н1ц1, Г2а, Е1б1б и Т у неолитичке имигранте,
(И) а групе Р1а, Р1б, Ј1 и Ј2 спадају у имигранте из
бронзаног доба.
Генетска слика Хрватске, Србије и Босне и Херцеговине

Резиме единбуршког извештаја о хаплогрупама на
Балкану гласи: јаменски човек је заједнички предак свих балканских народа.

Подручје Балкана спада међу генетски најразноврсније регије у Европи.
Ипак, гледано из ове перспективе, Бошњаци, Словенци, Срби и Хрвати се не разликују значајно.
Узимајући у обзир генетску слику на нивоу хаплогрупа (базираних на Y-ДНА) за Словенију, Хрватску
и Србију, долази се до закључка да већих разлика
и нема (као што је случај и код, на пример, Норвежана и Швеђана).
Мушки преци су у сва три случаја веома слични (у
неким групама готово идентични), што наводи на
закључак да су разлике међу наведеним народима
већим делом културолошке природе.
Састав хаплогрупа за Србе/Хрвате/Бошњаке тако
износи:
И1: 8,5% – 5,5% – 4% (германски-нордијски)
И2*/И2а: 33% – 37% – 56% (јужнословенски, сардинијски)
И2б: 0,5% – 1% – 0% (германски-саксонски)
Р1а: 16% – 24% – 16% (словенски, кургански, ариј
ски)
Р1б: 8% – 8,5% – 3% (келтски, баскијски, италски,
фризијски, саксонски)

Срби, Хрвати и Бошњаци су исти. Ова три народа
су једна породица. Ова три народа су ИСТО.

ГЕНЕРАЛИ
СР:
Војници! Јунаци! Браћо Срби! Не верујте им: НИ
СМО ИСТО!
Завршена је фортификација Источне Јамене. Противракетни систем С-400, који смо купили од Мајке
Русије по братској цени од десет милијарди долара,
данас штити појас од цркве, у центру, све до Јукића
њиве, на Истоку. Јаменска јама обухваћена је овим
системом, а исто важи за куће Ђурића, Марића и
баба Милунке, која се после последње поплаве у
кућу није вратила. Кућа Баба Милунке за нас је
стратешки важна – не само зато што је празна него и јер са Милункиног тавана, снајперима брани
читав простор до Алијине међе. Зато не дајте Милункин таван! МИ НИСМО ИСТО! Је л то јасно?!
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ХР:

Ми смо остали исти, а
Они су примили ислам.
Кад примиш веру
Од окупатора:
Ево ти курац,
Ево ти курац!
Ми смо били у Јасеновцу
Они су били Јасеновац
Ми нисмо хтели у пакт
Они су надхитлерили Хитлера.
Једни су фашисти,
Други су Турци!
Никада нисмо били исто!
Јер, зна се ко је правио државу
А ко је лизао туђи престо!

НИКО НАМ НЕЋЕ ГОВОРИТИ ДА СМО ИСТО! НЕ
СА ЊИМА!!!
Ракетни напад на такозвани источни дио Јамене…
илити самопрокламирану велико српску тврђаву
Јама, отпочећемо из ракетних база лоцираних у
Стипића кокошињцу, у просторијама бившег КУД-а
“Младост Јамена”. Уздамо се у “блиц-криг” стратегиј те у разорну моћ њемачких крстарећих ракета
типа Таурус којих имамо точно стотину комада и
америчких АГМ-86, којих имамо у неограниченим
количинама Сви војници распоређени у Минића
воћњаку, код кривог багрема и у подруму код фра
Брња, морају хитно доћи у стање борбене готовости!
МИ НИСМО ИСТО! НИСМО ИСТО! И МИ ЋЕМО
ТО ДОКАЗАТИ!

БИХ:
НИСМО ИСТО! Источна Јамена и Западна Јамена
држе се оружјем, али они нису јачи. С нама су добровољачке јединице из Емирата, Саудијске Арабије, Египта, Пакистана, Афганистана, Алжира и
Турске… Сваки нам је војник ахаб, сваком: аферим
и сваког Аллах узвишени Кураном нек обдари. Све
су ове јединице распоријеђене дуж обале, у правцу
Јамена – Доње Црњелово, са погледом на Милункин
таван, на Истоку и КУД Младост на Западу. Ово је
прољеће, Арапско прољеће! Ко држи јаму, његова је
Јамена. Чија је Јамена, оног је и Балкан. Понављајте: НИСМО ИСТО! Ајмо сви у глас: НИСМО ИСТО!
Цијела Босна: НИСМО ИСТО!
НИСМО ИСТО! НИКАД НИСМО БИЛИ ИСТО!!!
НИСМО ИСТО – СОНГ
Нисмо исто! Нисмо исто!
Никада нисмо били исто!
Нисмо исто! Исто – нисмо.
Нисмо исто! Нисмо исто!

Реф.
Нисмо исто! Нисмо исто!
Никада нисмо били исто!
Нисмо исто! Исто – нисмо.
Нисмо исто! Нисмо исто!

ХР:
Ми смо стигли у Брисел,
Они су остали у Хагу.
Они још дижу
Барикаде
А ми смо, гдје:
У НАТО пакту!
Једни се клањају свом Алаху
Други се увлаче патријарху,
А ми ко свака пристојна нација
Штујемо Папу, у Ватикану.
Једни би ширили хегемонију,
Други би ИСИС усред Еуропе!
Ми нисмо исто, нећемо бити
Нећемо трпјет то балканско срање!
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Реф.
Нисмо исто! Нисмо исто!
Никада нисмо били исто!
Нисмо исто! Исто – нисмо.
Нисмо исто! Нисмо исто!

БИХ:
Они су дошли послије,
Ми смо прастара
Балкаска раја,
Они би белаја
Од наше Босне,
А ми смо Босна
Прва и права.
Једни су – Среберница:
Џехенем на земљи!
Други су срушили
Мост у Мостару
Они су злочинци,
А ми смо жртве,
Бошњачки народ
Не губи вјеру!
Реф.
Нисмо исто! Нисмо исто!
Никада нисмо били исто!
Нисмо исто! Исто – нисмо.
Нисмо исто! Нисмо исто!
Нисмо исто! Нисмо исто!
Никада нисмо били исто!
Нисмо исто! Исто – нисмо.
Нисмо исто! Нисмо исто!
Уједињене нације већ трећи дан заседају, у покушају да нађу решење за Јаменски рат. Број жртава
прешао је 150 000 и у интересу читавог света, је
сте да овај рат стане. “Србија, Хрватска као и Босна

и Херцеговина, мораће да прихвате компромисно
решење, јер се крвопролиће на Балкану мора зау
ставити”, наводи се у саопштењу Уједињених нација.

ПОЈЕШЋУ ОВУ ЗЕМЉУ
И:
Н:
Ј:
И:
Н:

Појешћу ову земљу. Да туђа нога нема где да крочи.
Појешћу ову земљу. Да из ње другом сјеме не клија.
Појешћу ову земљу. Јер ништа друго више немам.
Појешћу ову земљу. Нека по мени копају, да је нађу!
Појешћу ову земљу. Сваки њен грумен, камен и
стијену!

Ј: Појешћу ову земљу. Јер имам право да је исповраћам.
И: Појешћу ову земљу. Јер је моја и јер ми је најлепша.
Н: Појешћу ову земљу. Да за вас више ништа не остане.
Ј: Појешћу ову земљу. Јер морам да затрпам ову рупу
унутра.
Н: Појешћу ову земљу.
Н+И: Појешћу сву ову земљу.
Н+И+Ј: Појешћу ову земљу.
Ј: Хрватску земљу.
И: Србију.
Н: Босну.
И: Појешћу Србију, ко славски колач, као жито и као
чесницу!
Ј: Појешћу Хрватску, као сакрамент, као вино и као
хостију!
Н: Појешћу Босну, умјесто абдеста и такбира: Аллаху
егбер!
И+Н+Ј: Појешћу ову земљу.
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И: Постаћу земља и земља ће постати ја.
Ј: Појешћу ову земљу. Сахранићу је у своме тијелу.
Н: Појешћу ову земљу. Јер мене она једина храни!
И+Н+Ј: Појешћу ову земљу >Ј:…да се сравнам с њом –
ми смо једно.
Н: Појешћу ову земљу. Она ће вјечно бити у мени!
И: Појешћу ову земљу. Јер је волим. Појешћу је, јер је
топла, јер сам гладна, јер ми се гади.
И+Н+Ј: Појешћу ову земљу. КАЖЕМ: ПОЈЕШЋУ СВУ
ОВУ ЗЕМЉУ!
Ј:
Н:
И:
Ј:
И:
Н:

Појешћу ову земљу, у каприс.
Појешћу ову земљу, јер хоћу.
Појешћу ову земљу, јер морам.
Појешћу ову земљу, у инат.
Појешћу ову земљу, у курац.
Појешћу ову земљу, у пркос.

Ј: Појешћу ову земљу, Ј+Н+И: јер ова земља јесте моја.
Н: Појешћу ову земљу, Н+Ј+И: јер други неће с ње да
једе.
И: Појешћу ову земљу, Н+Ј+И: јер не дам ником да је
прља.
Ј+Н+И: Појешћу ову земљу, Ј: јер сам је сита остала
гладна.
Ј+Н+И: Појешћу ову земљу, И: јер ми је љута и јер ми
је слатка.
Н+Ј+И: Појешћу ову земљу, Н: нек ми је изваде из стомака.
И: Појешћу ову земљу, јер има укус меса и теста.
Ј: Појешћу ову земљу, јер има окус крви и бијеса.
Н: Појешћу ову земљу, јер ми је ова земља халал.
Ј, Н, И: Појешћу ову земљу, јер ми је она једина храна.
Појешћу ову земљу, јер ми је она колач од блата.

И: ПОЈЕШЋУ ОВУ ЗЕМЉУ.
Ј: СВУ ЋУ ЈЕ ПОЈЕСТИ.
Н: ИЗ ИНАТА!
Резолуцијом Уједињених нација 19.25 проглашава
се екстратериторијалност места Јамена, које овом
одлуком постаје самостални дистрикт на тромеђи
Србије, Хрватске, Босне и Херцеговине. Дистрикт
Јамена функционисаће под пуном контролом међународне заједнице, а да би се поспешила самоодрживост и будућност овог дистрикта, одлуком већа
Уједињених нација, дистрикт се на 99 година изнајмљује компанији Global Entertainment. Ова транс
национална компанија, на себе преузима обавезу
доживотног запошљавања свих преживелих становника села Јамена.

Прекида их SKYPE ИНСТРУКЦИЈА:
Подучавање за посао у Јами Парку
Hello Cast Members.
Everyone who works for The Global Entertainment
Company are CAST MEMBERS.
Rule number one: there are NO NATIONS, NO
COUNTRIES and NO LOCAL LANGUAGES in Global
Entertainment Company.We are running global business
across the borders of nations and languages.
We have prepared you a costumes, that are showing
authentic look of Jamena man, and we also developed
a special language that you are going to use in your
communication with our visitors.
Now, we are going to learn your new language… Listen
to me, very carefully…
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Ungh-uhhh … is Hello.
Ungh-uhhhh…

*рап део

Ungh-uhhhh-uhhh-aaaah … is Welcome to the Jami Park.
Ungh-uhhhh-uhhh-aaaah.
That is right.
Uh-un-aah… means: It s so funny… Like in our promo
song…
JAMI JAMI, IT SO FUNNY… Do you know the song?
Lets sing along!

Jami, Jami – it’s so funny
It’s so sexy, when you re smart!
Do not miss it, we all love it
Welcome to The Jami Park!
Jami, Jami – entertainment,
Science, sports and happy time!
The best place in History
History of Human kind!
Дођи, види и победи!
Своје људе ти поведи!
Дођи, овде се проведи
One and only: Јами Парк!
Дођи, да се играш, дружиш
Дођи, да са нама учиш!
Дођи, да се ту излудиш!
Овдје бићеш вјечно млад!

ЈАМИ ПРОМО СОНГ 2.0
+ рекламне пароле за узвикивање
Овде је све као у време
Када је Свет био дете!

Jami, Jami – it’s so funny
It’s so sexy, when you re smart!
Do not miss it, we all love it
Welcome to The Jami Park!

Овдје игра држи науку за руку!
Учење, забава, спорт, рекреација!
За мале људе! За децу свих узраста!
Science парк JAMI DC.
Најсавременија праисторија у срцу Европе!

Jami, Jami – super funny
Spend your money in our park
If you are human, you were monkey
Just be proud of what you are!

Дистрикт Јамена – резервишите свој place
In The History of Human kind!

Крај
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Пише > Жељко Јовановић
Уместо белешке

Милена Богавац, “Јами дистрикт”

Р

едакција часописа Сцена дуги низ гoдина прати
оно што је у датом тенутку актуелан драмски израз у Србији, презентујући из броја у број савремене драмске текстове и награђиване комаде.
С тим у вези, комад Милене Богавац Јами ди
стрикт, који је добио Стеријину награду за најбољи
драмски текст на 63. Позорју, објављујемо не само као
сведочанство актуелног драмског тока у Србији већ
желимо да укажемо и на његову перцепцију од стране стручног жирија, који је својим избором додатно
указао на овај комад.
Неретко, најчешће после Стеријиног позорја, постављају се многа питања у вези са домаћим драмским
текстом. Честа тема скупова, симпозијума и округлих
столова јесу стање и полажај драмског писца, некад је
реч о преовлађујућој поетици у новим комадима, некад само о броју нових текстова, углавном расправе
посвећене драмском тексту с правом никада не јењавају. И овогодишњи жири је у образложењу одлука о
наградама посебну пажњу посветио управо драмском
тексту, при чему је објаснио неке своје увиде.

“Специфичност и квалитет изведених текстова, као
и драматуршког рада на представама Јами дистрикт
и Царство небеско, показују нам да одређење драмски
може да буде много узбудљивије и шире од уобичајеног
разумевања тог појма”, каже се у саопштењу. Потом
се указује на “еластичније схватање појма ‘домаћи’ у
правцу све већег укључивања позоришних уметника и
уметница који стварају представе на језицима за које
нам није неопходан превод, у званичну селекцију”,
што би, по мишљењу жирија, “могло да буде корисно,
како за фестивал тако и за нашу позоришну средину
уопште”.
Жири на крају указује на потребу, хајде да то
схватимо тако, ширег сагледавања питања “драмски
текст” и из угла “узимања у обзир квалитета свих елемената представе”.
Објављивањем награђеног комада, Сцена скреће
пажњу како на саму награду тако и на “сплет околности” који је такође занимљив и сведочи о свом времену.

Р

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

Ауторски текст, превод, студија, интервју
• Фонт: ћирилица, Times New Roman, 12 pt; латинични делови текста фонтом Times New Roman, 12 pt;
• Пасус: обострано равнање; размак између редова: Before: 0; After: 0; Line specing: Single. Први ред увучен аутоматски (Col 1)
• Име аутора: на врху стране, курент болд
• Наслов текста: курент болд
• Наднаслов/поднаслов/: курент обичан
• Међунаслови: након претходног пасуса оставити празан ред, међунаслов написати у новом реду, затим
следећи псаус у новом реду, фонт Times New Roman, 12 pt, курент болд
• Навођење наслова књига, студија, драма, истицање појединих речи или целина у оквиру текста: курент
италик
• За наслове текстова у оквиру зборника радова, позоришних и других часописа, за називе приповедака,
песама, за речи које се доносе у наводницима... користити два горња наводника (пример: “Сцена”)
• Фусноте: обележавање у тексту бројевима од 1.., фонт: ћирилица, Times New Roman, 10 pt; латинични
делови текста фонтом Times New Roman, 10 pt;

Драмски текст
• Фонт: ћирилица, Times New Roman, 12 pt; латинични делови текста фонтом Times New Roman, 12 pt;
• Пасус: без увлачења, обострано равнање; размак између редова: Before: 0; After: 0; Line specing: Single.
• Име лика: верзалом, двотачка, један словни размак, текст реплике –
Пример:
МИЛИЦА: Колико је сати?
РАНКО: Немам сат.
• Име лика са дидаскалијом: верзал, дидаскалија у загради италиком, двотачка, један словни размак, текст
реплике –
Пример:
МИЛИЦА (Тегли се и зева.): Колико је сати?
РАНКО (Незаинтересовано.): Немам сат.
(Узима мобилни телефон и куца СМС поруку.)

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