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УЗ НОВИ БРОЈ

T

рећим бројем “Сцене” у 2019. заокружујемо још
једну позоришну сезону у српском позоришту, а
низом текстова настављамо доследно да спроводимо опредељење Уредништва које се темељи на разноврсности театролошких тема као и на важности компаративног сагледавања позоришне праксе код нас и
у свету. То се пре свега односи на савремену светску
драму, коју у овом броју репрезентује комад угледног
шпанског писца Рафаела Албертија Ратна ноћ у Музеју Прадо, један од најбољих примера драме за читање
чија књижевно-драмска структура нуди могућност за
различите инсценације. Комад је одличан предложак
са снажном литерарном линијом која није константно
подржана “страсним” драматуршким набојем, па тако
редитељу, уметничким сарадницима и глумцима оставља простор за домаштавање.
Централни блок текстова посвећен је Стеријином позорју које је и ове године било круна театарске
сезоне, а све оно што се догађало на сценама у Новом
Саду током трајања фестивала сагледано је у критичарском виђењу већином младих критичара.
Теоријски одељак испуњен је одличним, тематски
разнородним текстовима занимљивих аутора и театролога, од Светислава Јованова (Фигура духа као драмски елеменат), Тање Шљивар (Најприкладнији начин
за представљање писања), Миливоја Бајшанског (Мотив “успешне” удаје у комедијама “Народни посланик”,

“Сумњиво лице” и “Госпођа министарка” Бранислава Нушића), те интригантног и самосвојног Божидара Мандића (Глумац је слуга испољавања). Сви ови текстови уз
особен ауторски печат расветљавају и приближавају
теме о којима говоре не само кроз теорију него и кроз
праксу која је именентна већини сарадника. Због тога
ову рубрику најављујемо са посебним задовољством.
У оквиру редовних рубрика читалачкој пажњи
препоручујемо одељак који се бави акутним проблемом Мостарског театра младих у рубрици Образовање,
Сценски дизајн је посвећен музеализацији позоришта,
рубрика Фестивали приказује три летња фестивала,
док се у овом броју опраштамо од “неуморне истражитељке свих граница, критичарке театра и света,
драматуршкиње светског театра...” Борке Павићевић.
Домаћа драма заступљена је Козоцидом Виде
Огњеновић, комадом који је понео Стеријину награду
за текст савремене драме.
Верујемо да је пред вама још један број који потврђује сва признања која “Сцена” добија од својих читалаца, али и бројних колега и сарадника.

Савремени светски драматичари

Рафаел Алберти (Rafael Alberti Merello)
Рафаел Алберти, 1978.
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афаел Алберти Мерељо (Rafael Alberti Merello)
(1902–1999) један је од најпознатијих представника шпанске Генерације 27 и такозваног Сребрног доба шпанске науке и уметности (Edad de Plata).
Иако је било политички и друштвено напето, доба од
краја XIX века до избијања Шпанског грађанског рата дало је мноштво значајних научника и стваралаца.
Међу њима су, уз Албертија, Пабло Пикасо, Салвадор
Дали, Луис Буњуел, као и многи други интелектуалци
који су младост провели у чувеном мадридском Студентском дому (Residencia de estudiantes).
Алберти је писао песме и драме, а бавио се и сликарством, што се може запазити у његовим књижевним
делима. Као и већина песника Генерације 27, познат је
по споју традиционалног шпанског и авангардног стила, чисте поезије и барокног утицаја. Његова драмска
дела одликују се друштвеном и политичком ангажованошћу, али уз велику дозу лиризма и еклектицизма.
Rођен је у Кадису. Као младић преселио се у
Мадрид. Студирао је сликарство, а истовремено је почео да пише поезију. Двадесетих година добио је прва
признања за своје песничко стваралаштво (Национална награда за књижевност, 1925), те убрзо одустаје од
активног бављења сликарством.
Заједно са супругом, списатељицом Маријом Тересом Леон, Алберти почиње да се интересује за идеје
комунизма. Године 1930. оснивају часопис Октобар
(Octubre), а 1931. постају чланови Комунистичке партије (Partido Comunista). Алберти је био активан уче
сник Шпанског грађанског рата и оснивач часописа
Плави мајмун (El mono azul), у коме су објављиване
песме настале на фронту. Алберти и Марија Тереса
Леон били су укључени у спасавање уметнина из Му-

зеја Прадо током бомбардовања у новембру 1936. године (GARCÍA LERMA 2016: 11), што је инспирисало
Албертија да двадесет година касније, 1956. године,
напише драму Ратна ноћ у Музеју Прадо.
После Франкове победе, Алберти одлази у егзил.
Живи у Француској, потом у Мексику, Аргентини и Италији. У Шпанију се враћа тек 1977. и постаје посланик
Комунистичке партије у првој демократској скупштини
након Франкове смрти. У родном Кадису живео је до
краја живота, до 1999. Добитник је Награде “Лењин”
1966. године, Националне награде за позориште 1980.
и Награде “Сервантес” 1983. године.
Албертијева најважнија дела су збирке песама
Морнар на копну (Marinero en Tierra, 1924), Љубавница (La amante, 1925), Зора пузавице (El alba del alhelí,
1926), Креч и песма (Cal y canto, 1926/1927), О анђелима (Sobre los ángeles, 1929), Проповеди и станишта
(Sermones y moradas, 1929/1930), Морам умрети са
ципелама на ногама (Con los zapatos puestos he de morir,
1930), Песник на улици (El poeta en la calle, 1938), Између каранфила и мача (Entre el clavel y la espada, 1941),
Сликарству (A la pintura, 1945) и бројне антифранкистичке песме. Његове драме деле се на три фазе: драме написане током постојања Друге Републике, драме
написане током грађанског рата и драме написане у
егзилу (TORRES NEBRERA 1995: 421). Најпознатије су:
Фермин Галан (Fermín Galán, 1931), Опустошен човек
(El hombre deshabitado, 1931), Ругло (El adefesio, 1944) и
Ратна ноћ у Музеју Прадо (Noche de guerra en el Museo
del Prado, 1956). Писао је и мемоаре Изгубљени дрворед
(La arboleda perdida, 1959–1987). Објављено је више издања његових сабраних дела, а нека су објављена постхумно.
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Рафаел Алберти

Ратна ноћ у Музеју Прадо
ГРАВИРА У ПРОЛОГУ И ЈЕДНОМ ЧИНУ

Превод са шпанског > Ана Хубер
Наслов оригинала: Noche de guerra en el Museo del Prado
(edición de Gregorio Torres Nebrera. Madrid, Biblioteca Nueva, 2003)

ЛИЦА:
АУТОР
Ликови са Гојиних слика, цртежа и гравира:

ЈЕДНОРУКИ
СЛЕПАЦ
УСТРЕЉЕНИ
ПРВА СТАРИЦА
ОШТРАЧ
ДРУГА СТАРИЦА
СТУДЕНТ
ТРЕЋА СТАРИЦА
ЦУРА
ОБЕЗГЛАВЉЕНИ
ТОРЕАДОР
МАГАРАЦ
ФРАТАР
ЈАРАЦ
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Дружина сакатих и мадридски народ.
Ови ликови морају бити обучени као с почетка XIX
века: једни у живе али загасите боје, а други у сиве,
сепија и црно беле, налик на кјароскуро са цртежа
и гравира.
Ликови са Тицијанове слике:
ВЕНЕРА (мора бити готово нага, беличасте пути попут
статуе)
АДОНИС (у туници боје црног вина, нагих бедара и у
сандалама)
МАРС (на почетку, у кожи и са маском вепра; касније,
готово наг, са челичним шлемом)
Веласкесови ликови:
КЕПЕЦ (мора бити обучен исто као на портрету Дон Себастијан де Мора1))
КРАЉ (као на Гојиној Страхоти рата бр. 22) која носи
натпис “Лудило од страха”: тамна капуљача и плашт
као за страшило)

Савремени ликови:
ПРВИ МИЛИЦАЈАЦ
ДРУГИ МИЛИЦАЈАЦ
И још и ЧОВЕК СА СВЕЋЊАКОМ и ЧОВЕК СА ГЛАВОМ
БИКА
(Радња је смештена у Музеј Прадо у Мадриду, новембра 1936. Многе реплике које изговарају лица
овог комада заправо су оне које је Гоја навео испод
својих цртежа и гравира.)

ПРОЛОГ

2) Гојин циклус Los desastres de la guerra сачињен је од 82 гравире које
приказују ужасе рата између Француске и Шпаније (Рат за независност, 1808–1814). Гравире су настајале током самог рата. Многе
се данас налазе у Музеју Прадо.

Сценографија: У полутами, велика бела завеса попут
биоскопског платна, на њој је од црних линија обликован обрис главне сале Музеја Прадо. Када се појави
АУТОР, његово лице обасја зрак светлости.
АУТОР: Добро вече, даме и господо. Мада би било боље
рећи “добар дан” јер је тог дана небо било плаво, а
јарко, готово јесење сунце, ослањало је своје топле
руке о зидине ове куће. Стога, дакле: добар дан,
даме и господо. Али... да ли је добар? Не, није добар: лош је, и више него лош за ову кућу сликарства, као и ти дани што су уследили после 18. јула
1936. године. Кућа сликарства, да. А називам је тако, кућом, зато што је за мене то био најлепши дом
који чува године мог дечаштва и младости. Ту сам
долазио сваког јутра, био сам очаран и у најскривенијим просторијама и у велелепним салонима, у
којима бих изненада чуо лавеж Дијаниних паса или
бих се одједном нашао на шумском пропланку са
Три Грације, једре и обле, онако како их је фаун са
фламанских поља4) једног дана ставио пред наше

3) Мајстор из Аргиса је шпански сликар из XV века, чије је најзначајније дело Приказ легенде о Светом архангелу Михаилу, које је
рађено за место Аргис у Арагону. Данас се слика налази у Музеју
Прадо.

4) Неколико алузија на Рубенса: његове слике Дијану и нимфе изненађују сатири и Три Грације налазе се у Музеју Прадо. Грације су
преузете из Хесиодове Теогоније и то су Аглаја, Еуфросина и Талија.

Лик са слике Фра Анђелика:
СВЕТИ АРХАНГЕЛ ГАВРИЛО (мора бити обучен у тунику
бледоружичасте боје)
Лик са непотписаног приказа из Аргиса3):
СВЕТИ АРХАНГЕЛ МИХАИЛ (мач и јаркоцрвена туника)
1) Веласкесово уље на платну из 1645. године, на ком је представљен
дон Себастијан де Мора, кепец и дворска луда краља Фелипеа IV и
његовог сина, принца Балтасара Карлоса. Слика се налази у Музеју
Прадо. (Прим. прев. и тако важи свуда где није назначено другачије.)
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очи. Сада их затварам, да, даме и господо, и после
толико дугих година изгнанства и мука, и даље их
видим, изненађен. Био сам само наивно сељаче
када сам се први пут усудио да крочим у ову кућу.
(Пошто се повуче зрак светлости који обасјава лице
АУТОРА, на завеси се појављују Рубенсове “Три Грације”.)
Тада нисам знао да живот има /Тинторета – лето,
Веронезеа – пролеће /ни да плаве Грације заљубљеног срца /трче по салама Музеја Прадо5). (Кратка
пауза). Таква су била три сјајна божанства, и таква
ће и даље бити, захваљујући умећу и милости Петера Паула Рубенса, на зидовима мадридског Музеја... зато што, погађате, даме и господо, оно што
сам сматрао домом није ништа друго до Музеј Прадо у Мадриду.
(У близини се чује јака експлозија. “Три Грације” нестају.)

ЈЕДАН ГЛАС: Брзо! Немамо времена за губљење. Побуњенички авиони бацили су прве бомбе на престоницу.
Свако кашњење може бити кобно по наш Музеј. Као
хитна мера, док чекамо друга, ефикаснија решења,
дела ће бити склоњена у подруме зграде6)...
АУТОР: И тако је, по наређењу републиканске владе,
почело спасавање Музеја Прадо. Та прва очараност
у мом животу распршила се у диму и крви рата.
(На завеси се појављује Гојина слика “Стрељање 3.
маја на тргу Монклоа”7).)
“Фаун” је сам фламански уметник Петер Паул Рубенс. (TORRES
NEBRERA 2003: 138; JIMÉNEZ-BLANCO 2016: 360).
5) Стихови из Албертијеве песме 1917 (TORRES NEBRERA 2003: 138).
6) Дана 16. 11. 1936. бомба је пала врло близу улаза у Музеј Прадо.
Прва мера заштите уметничких дела била је њихово премештање
у подрумске просторије. Касније су дела транспортована у Валенсију (TORRES NEBRERA 2003: 139).
7) Други назив за слику Трећи мај 1808. која приказује прве окршаје
у Рату за независност (JIMÉNEZ-BLANCO 2016: 188–191).

Милицајци који су тек почели да раде, мушкарци
из нашег народа, попут оних које је Гоја видео како
у крви падају пред паљбом Наполеонових војника,
помагали су у спасавању славних дела. Хиљаду осамсто осме. Хиљаду деветсто тридесет шесте. Имали
су исте изразе лица, исто им је кључала крв у жилама, бавили су се истим пословима... Један мора да
је био трговачки путник на друмовима Кастиље...
(“Стрељање” полако нестаје.)
Други је можда водоноша у крају Светог Антонија,
Атоћи, на Ливади Светог Исидора, у подножју реке
Мансанарес8)...
(Појављује се Гојина слика “Ливада Светог Исидора”9).)
Баш као и 1808. године, девојке из Мадрида, исто
као и све те Марије и Манолите10) које разговарају
са својим момцима крај реке, јурнуле су у борбу уз
своје мушкарце...
(Нестаје “Ливада”.)
Слике и цртежи из Прада у журби су спуштани у
подруме. Као да се чуло њихово негодовање због
те неочекиване казне.
(Појављује се један цртеж из “Тауромакије”11), на коме се види тореадор који окушава срећу у убијању.)
Сад је ред на овог тореадора...

ГЛАС ТОРЕАДОРА: Не, не! Пустите ме да га убијем! То
ми је последњи бик! То ми је последњи бик!
8) Топоними у Мадриду.
9) Дело из 1788. налази се у Музеју Прадо. Приказана је прослава дана Светог Исидора, заштитника Мадрида (HAGEN-HAGEN 2007:
14).
10) Некадашњи популарни називи за девојке из мадридских четврти
Маравиљас (majas) и Лавапјес (manolas).
11) Уметност борбе с биковима, Гојина серија од 33 цртежа у вези са
коридом, темом која је присутна на многим његовим радовима,
из периода 1815–1816. године.
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(Нестаје, а замењује га гравира 37 из “Страхота рата” под називом “Због једног бодежа”.)
АУТОР: Овог су задавили Наполеонови окупатори. Због
једног бодежа! А можда је био оштрач. Нашли су
му га током претреса и ... Ето га! Један од толиких
јунака нашег Рата за независност.
(Нестаје.)
Међу фратрима је такође било правих родољуба.
(Појављује се гравира 38, такође из “Страхота рата”.)
Варвари једни!, виче Гоја лично испод ове гравире12).
(Нестаје.)
Сликар је видео још страшније ствари. Нико се никад није усудио, све док он то није учинио, да их
угравира у челику.
(Појављује се плоча 3913) из исте серије.)
Погледајте. Рекло би се да ће одсечена глава овог
човека крикнути захтевајући правду.
(Нестаје.)
Студенти, прерушени удварачи и мачеваоци, племићи и прост свет, помешани у најсуровијим страхотама рата, такође су се повукли на дно подрума.
Потом, најцрње визије славног Арагонца14) почеле
су да парадирају пред мојим очима. Био је то пакао од прљавштине, болне и одвратне шпанске беде. Чуо се глас целог изгладнелог и обесправљеног
народа.
ХОР ГЛАСОВА: Оле, оле, оле, оле, оле!...
12) Референца на Гојине Ужасе рата 37 (Због једног бодежа) и 38 (Варвари!). На првој се види извршење смртне казне дављењем, а на
другој Французи пуцају у свештеника везаног за дрво (TORRES
NEBRERA 2003: 141).
13) Гравира Великог ли подвига, са мртвацем! на којој се виде три нага тела обешена о дрво у мучним положајима (TORRES NEBRERA
2003: 141).
14) Алузија на Гоју, рођен је у месту Фуендетодос у Арагону.

(Појављује се “Ходочашће Светог Исидора”.15))
ГЛАС СЛЕПЦА (Пева уз гитару.):
Кад бих само могао, кад бих само могао,
и глад бих своју
одмах целу појео16).
ХОР ГЛАСОВА: Оле, оле, оле, оле, оле!...
(Нестаје.)
АУТОР: То је узвик сакатих, јадних шугаваца, убитачног трахома17) који хара вашарима и друмовима.
Потом Скуп вештица18) (Појављује се ова слика.),
најсуровијих страшила, престрашених лица пред
мрачним говором великог Јарца, јарећег, брадатог
и рогатог демона.
ГЛАС ПРВЕ, ДРУГЕ И ТРЕЋЕ СТАРИЦЕ (Смеју се док не до
стигну заглушујућу буку.): Хихихихихихихихи!
АУТОР (За то време слика нестаје.): Смеју се, смеју се,
смеју се вештице тајанственим бајањима свог шефа...
ГЛАС ЈЕДНЕ СТАРИЦЕ (Уз појављивање једног дела слике
“Старице”19).): Како је?
АУТОР: Како је?, огледало пита Марију Луису од Парме, раскалашну супругу дон Карлоса IV Бурбонског,
владара и господара Шпаније и Индија, коју је Гоја
стопут измучио20).
15) Гојина слика из тзв. црне фазе, настала 1819. приказује ходочашће
као сурови кошмар. Налази се у Музеју Прадо (HAGEN-HAGEN
2007: 78).
16) Препев свих стихова сачинио је преводилац дела.
17) Заразна болест ока која може изазвати слепило.
18) Гојина слика из црне фазе, настала између 1819. и 1823. Налази
се у Музеју Прадо. Цела реплика је алузија на ову слику.
19) Гојина слика позната и под називом Време и старице, настала између 1810. и 1812. Приказује старе, ружно нашминкане жене, које
се гледају у огледало. Слика је и пародија на жељу тадашње краљице Марије Луисе да и у старости изгледа младо (HAGEN-HAGEN
2007: 51).
20) Поново исмевање краљице Марије Луисе, што се види на слици
Старице и на 55. Каприцу “До смрти” (TORRES NEBRERA 2003:
143).
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ГЛАС ТРЕЋЕ СТАРИЦЕ: Како је? Већ је видите. Прашњава и изборана маска која смрди на трулеж. Ух! Немој да те види твој Маноло, немој да те види твој
Маноло! Хихи!
(Слика нестаје.)
АУТОР: Мануел Годој и Алварес де Фарија21), њен Маноло, био је леп, диван службеник.
(Појављује се Годојев портрет из Рата наранџи22).)
Краљевске војске, који је због љубави са краљицом
успео да постане ништа мање до...
ГЛАС ЈЕДНОРУКОГ: Диктатор!
ГЛАС УСТРЕЉЕНОГ: Пропаст Шпаније!
ГЛАС ФРАТРА: Он је Французима отворио наша врата...
ГЛАС СТУДЕНТА: Довео је Наполеона на нашу земљу...
ГЛАС ОШТРАЧА: Беспомоћне нас је предао његовим суровим војницима.
ГЛАС ОБЕЗГЛАВЉЕНОГ: Измучио нас је, згазио, натопио крвљу...
ГЛАС ТРЕЋЕ СТАРИЦЕ (Док слика нестаје.): Маноло, мој
Маноло, јој, шта нам говоре! Брани своју драгу...
(Унутра, сви се смеју док се на завеси појављује Гојин
цртеж “Магарац иде на две ноге”23). Док се смех претвара у њакање, слика нестаје.)
АУТОР: Долазе све тежи сати за наш Музеј. Радило се
без предаха, дан и ноћ. После Гојиних дела, спусти
ли су Веласкесова испод земље.
21) Шпански политичар и премијер од 1792. до 1798. у време владавине Карлоса IV. Носио је титулу Принца мира. У Рату за независност учествовао је у чину генералисимуса. Сматрало се да је био
љубавник краљице Марије Луисе од Парме и да му је та веза помогла да заузме високе државне положаје.
22) Кратки војни сукоб из 1801. између Португала с једне, и Шпаније и
Француске с друге стране. Годој је био заповедник шпанске војске,
која је из овог сукоба изашла као победник. Мисли се на Гојину
слику из 1801. која приказује како Годој ужива у победи (HAGENHAGEN 2007: 27).
23) Цртеж из Серије из Бордоа из Музеја Прадо (TORRES NEBRERA
2003: 144).

(Заједно се појављују кепец “Дон Себастијан де Мора”
и “Портрет краља Фелипеа IV у оделу за лов”24).)
Нарочито памтим овог ружног дон Себастијана де
Мору, омиљеног кепеца краља Фелипеа IV, владара
који је због лова и љубави према једној глумици25)
занемаривао своје краљевске дужности... (Нестају.)
После Веласкеса, спустили су Ел Грека... Ту господу у полутами, попут угашеног пламена... Девице и
свеце искривљених погледа, ужарене и нагомилане
као у кључалом блату26)... И озбиљног Сурбарана...
Риберине тенебристичке сенке, одрану кожу његових мученика... Међу простим Шпанцима, дошао је
ред на једног анђела рата (Појављује се Свети архангел Михаил са приказа из Аргиса.), смелог архангела
Михаила који се бори против демона, ког сам ја заборавио. (Нестаје.) Кад је дошао ред на италијанску школу, прошао је испред мене, међу Рафаеловим, Веронезеовим и Тинторетовим лепотама, још
један крилати небески створ који чини пресветло
архангелско тројство27): Свети архангел Гаврило.
(Појављују се “Благовести” Фра Анђелика28).)
Ах, како ми је било жао, даме и господо, што видим
тако крхку творевину благословеног Фра Анђелика,
побожно савијену пред Маријиним танким струком,
како такође трчи ка тами подрума.
(Нестаје.)
24) Веласкесово уље на платну из 1632/1633. године. Налази се у Музеју Прадо (WOLF 2007: 42).
25) Алузија на глумицу Марију Калдерон, љубавницу краља Фелипеа
IV (TORRES NEBRERA 2003: 145).
26) Уопштени опис типичних сцена са Ел Грекових слика.
27) У католичкој традицији, три света архангела су Михаил (Мигуел),
Гаврило (Габриел) и Рафаил (Рафаел).
28) Слика насликана око 1425. године у Фиренци, данас се налази у
Музеју Прадо. Приказује Девицу Марију, која од архангела Гаврила добија срећне вести о безгрешном зачећу (JIMÉNEZ-BLANCO
2016: 226).
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Већ се полако завршавала необична парада... Тицијан је остао међу последњима... Већ сам био уморан од толиких дана и ноћи пуних притиска и будности. Али одједном промаче једна слика... Молим
вас, станите за час!, рекао сам милицајцима који су
је преносили. Било је то дело чију сам тему знао из
Гарсиласовог песништва и одувек сам волео да је
рецитујем током посета салону венецијанског сликара.
(Појављује се слика “Венера и Адонис”.)
Адонис се чинио тужним
Баш као што је и Венера била
Гледао је отворену љуту рану
Док је лежала над њим скоро мртва.
Уста на уста узео је последњи
Трачак ваздуха што би дао живот
Телу због ког је она на ужасној земљи
Била као на небу29).
Стихови који подсећају на крај приче о Венери и
Адонису, на причу о њиховој љубави прекинутој
због љубоморе једног бога...
(Нестаје Тицијанова слика и чује се тужно и отегнуто завијање чопора.)
Док је ова последња слика ишчезавала кроз врата у
дну, учинило ми се да чујем отегнуто завијање Адонисових паса, очајних по пољима...
(Пауза.)
Завршила се прва етапа спасавања Музеја Прадо.
Народ је одрешито чувао своје благо. Сале су остале пусте. Само су се трагови слика видели утиснути
на зидовима. Данас, напољу, над крововима Музеја,
небо више није плаво нити сунце ослања своје вреле
руке на његове зидине. Завршавам. Али пре тога...
Опростите ми једну ненамерну грешку. Нисам вам
рекао своје име. У случају да вас занима, моћи ћете
29) Стихови 185–192 из Треће еклоге Гарсиласа де ла Веге (TORRES
NEBRERA 2003: 146).

да га нађете на плакату, у програму представе, како
стоји уз чин који ћете видети на сцени за неколико
тренутака. А сада, да: Добро вече, даме и господо.
(Завеса се полако подиже.)

ЈЕДИНИ ЧИН
Једина сценографија: Велика централна сала Музеја
Прадо, потпуно пуста. На зидовима се виде трагови
слика различите величине, оних које су већ повучене
у подруме. Паркет је прекривен песком. Ту и тамо,
разбацани џакови са земљом. До пола покривен њима, велики сто из XVI века. Ратна је ноћ у Мадриду,
током најтежих дана месеца новембра године 1936.
Када се подигне завеса, не може се назрети ништа
од оног што је на сцени. У даљини се чује топовска
паљба. Кроз мрачна врата у дну приближавају се два
фењера која зраче жућкастом светлошћу, а носе их
УСТРЕЉЕНИ и ОШТРАЧ, и остављају их на поду
зауставивши се испред стола. Сваки на леђима носи
по једну стару пушку. Прати их ЈЕДНОРУКИ, који
вуче дугачку сабљу.

ЈЕДНОРУКИ (УСТРЕЉЕНОМ и ОШТРАЧУ, који се уморно
крећу.): Да видимо! Ови џакови – овде. Они други –
на ову страну. Да ни педаљ не остане непокривен.
Од зида до зида. Биће ово силна барикада!
(УСТРЕЉЕНИ и ОШТРАЧ полако почињу да гомилају џакове са земљом.)
УСТРЕЉЕНИ: Кажу да су већ заузели Ливаду Светог
Исидора.
ОШТРАЧ: И да има Мавара у Улици Мајор30).
30) Calle Mayor, значајна улица у Мадриду. Интересантна је симболика Мавара у реплици: иако их тада више нема у Шпанији, тај
етноним се и даље користи као ознака за непријатеља.
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УСТРЕЉЕНИ: И да је цар опет у Ћамартину31).
ПРВА СТАРИЦА (И даље се не види.): Хихихи! Наполеон!
Пресмешно!
ЈЕДНОРУКИ (Подижући фењер и нагињући се на барикаду.): Ко ли је то међу џаковима?
(Из оних који прекривају сто, излази ПРВА СТАРИЦА: страшило у црнини са очима сове, брковима и
длакавом брадавицом.)
ПРВА СТАРИЦА: Наполеон! Наполопов32)! Чувам његов
портрет... На дну нокшира... хихи! Шта му само радим свако јутро!
ЈЕДНОРУКИ: Шта ти ког ђавола радиш овде, вештице
матора?
ПРВА СТАРИЦА: Чекам. Ја сам краљичина дворска дама.
Да немате гутљај вина? (Снажно цвокоће.) Како је
ноћас хладно! Каква проклета ледара!
ЈЕДНОРУКИ (Добацује јој малу чутуру са црним вином која
му виси на рамену.): На! И да умукнеш, пијандуро!
(Мушкарцима.)
Нема времена за губљење.
(ПРВА СТАРИЦА кроз цвокотање и смешкање отпија дуг
гутљај и опет се скрива међу џаковима, добацујући
чутуру кроз ваздух.)
Добро. А сад, они тамо.
(Показује на друге џакове раштркане по салону. УСТРЕЉЕНИ са ОШТРАЧЕМ почиње да извршава наређење, али се прилично сможден придржава за барикаду.)
Ниси нешто живахан, а? Како се зовеш?
УСТРЕЉЕНИ (Слежући раменима.): Ја? Ех! Мене су
стрељали на Монклои. Везаних руку. Због оног од
31) Крај Мадрида у коме се налази палата у коју се Наполеон сместио
током Рата за независност.
32) Игра речи (Napoleón – Napoladrón – ladrón је лопов).

2. маја на Пуерта дел Сол33). Псета француска! Не
знам како се зовем. Заборавио сам. Можеш да ме
зовеш Устрељени.

ЈЕДНОРУКИ (Узимајући чутуру са пода и пружајући му
је.): Узми. (Док овај пије.) А шта си био по занимању?
УСТРЕЉЕНИ: Трговачки путник. Између Толеда и Мадрида. Стигао сам ноћ пре...
(После кратке паузе.)
Добро. Већ ми је боље. (ОШТРАЧУ.) Идемо.
ОШТРАЧ (Покушава да хода, али пада на колена.): Прво ми извадите овај бодеж из костију. Једва дишем.
(Котрља се по паркету).
ЈЕДНОРУКИ (Покушавајући да му извади бодеж до дршке
заривен посред груди): Да видим! (УСТРЕЉЕНОМ.)
Ти! Предубоко је да би се извадио једном руком.
УСТРЕЉЕНИ (Успевши да га извуче.): Јака ствар34)! А
зашто?
ОШТРАЧ: Због овога. Због једног бодежа. Био сам оштрач
ножева. Оштрио сам ножеве по улицама. Претресли су ми колибу. И ово су ми нашли закопано у
саксији са здравцем. Задавили су ме... После су ме
изболи... И отишли.
ГЛАС ПРВЕ СТАРИЦЕ: Проклете Францушчине! Проклете Францушчине, хихихи!
ОШТРАЧ (ЈЕДНОРУКОМ, усправљајући се.): А тај патрљак? Ниси ваљда на свет дошао без руке...
ЈЕДНОРУКИ: Глинени ћуп и врч... То је био мој посао...
Викао сам по Праду, по Ливади Светог Исидора, код
Светог Антонија (Мало пригушеним гласом.): Свежа
33) Алузија на две Гојине слике:
и Трећи мај 1808, обе
из 1814. (TORRES NEBRERA 2003: 151) које описују почетак Рата
за независност.
34) Натпис испод Страхоте рата 31, на којој је приказано како обешеном човеку истежу ноге да би му убрзали смрт (TORRES NEBRERA
2003: 151).
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35) Место са ког се шпанска престоница снабдевала водом почетком
XIX века.

ПРВА СТАРИЦА (Поново се појављује са метлом.): Да избодемо Французе? Али овде у Шпанији су кукавице! Метлом, метлом ћу их ја све пробуразити! Хихихи! (Тихо се смеје.)
СТУДЕНТ: Још си ту, вештице?
ПРВА СТАРИЦА: Мало поштовања, господичићу Студенте, ја сам родољуб као и Ваше господство. И краљичина дворска дама, праве шпанске краљице.
СТУДЕНТ: Јаке су ми шпанске краљице!
ПРВА СТАРИЦА: Моја је, неверниче, права правцата го
спођа, право владарско величанство, у стању је да
ђаволима леди крв у жилама.
ЈЕДНОРУКИ: Рекао сам да немамо времена за губљење.
Идемо!
ТОРЕАДОР (Претећи ПРВОЈ СТАРИЦИ копљем.): Да си
послушала шефа, совуљаго!
ПРВА СТАРИЦА: Шефа, шефа, да! Али не једног тореадорчића спорог као пуж! Баш бих волела да те видим како бежиш пред роговима!
ТОРЕАДОР: Има да те прободем и оставим згрчену међу
џаковима!
(Скаче на ПРВУ СТАРИЦУ, која се крије смејући се.)
ЈЕДНОРУКИ: Доста! Хоће ли ме послушати? Морамо
да бранимо ова врата. Ова која воде до Јеронима37). Брзо!
(Сви се припремају да наставе дизање барикада. У
близини одјекују нове експлозије.)
ЦУРА (Носећи џак уз ОШТРАЧЕВУ помоћ.): Опет пуцају.
Никад нисам чула такав прасак.
ОШТРАЧ: Мала, је л’ те плаше пуцњи?
ЦУРА: Мене? Ни пуцњи, ни пушке, ни сабље. Види шта
имам овде. (Застаје, заврће рукаве јакнице и показује
велики ожиљак.)

36) Касарна Монтелеон у четврти Маравиљас у Мадриду. Тамо су се
одвијале прве битке 2. маја 1808.

37) Мисли се на стари манастир Светог Јеронима у центру Мадрида.

вода! Вода! Са извора Беро35)! После сам постао артиљерац. Бранио сам Парк Монтелеон36)... Руку ми
је разнело зрно митраљеза.

ОШТРАЧ: Зваћемо те Једноруки... И наш Капетан. Овде
нема генерала. Добро ћеш нам наређивати. Свиђаш
ми се.
ОШТРАЧ и УСТРЕЉЕНИ (Уз војничко салутирање.): На
твоју заповест!
ПРВА СТАРИЦА (Нагињући главу.): Браво, браво, краљичин капетане! Теби на услузи!
ПРВИ ГЛАС (Из мрака.): На твоју заповест!
(Појављује се СТУДЕНТ.)
ДРУГИ ГЛАС (Из мрака.): На твоју заповест!
(Појављује се ЦУРА.)
ТРЕЋИ ГЛАС (Из мрака.): На твоју заповест!
(Појављује се ТОРЕАДОР, копље у руци. Исте речи
“На твоју заповест, на твоју заповест”, које као да
понавља невидљива војска, и даље се чују у тами, све
док се не изгубе. У близини се чује јака експлозија.)
ЦУРА: Исусе! Близу су.
СТУДЕНТ: Изгледа да Мадрид гори.
ЦУРА: Може ли се знати шта се дешава? Шетала сам по
Ливади Светог Исидора са својим момком. Једног
поподнева, изненада су се зачуле бомбе и ужурбано су нас спустили у подруме.
СТУДЕНТ: Све су нас тамо стрпали. Сале овог дома остале су празне.
ТОРЕАДОР: Никад нисам успео да убијем свог бика.
Ево копља.
УСТРЕЉЕНИ: Стегни га добро у песницу. Послужиће ти.
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ОШТРАЧ: Варвари једни! Није за гледање38).
ТОРЕАДОР: Какав убод, девојко! Као да си бик.
УСТРЕЉЕНИ: Жене су зверке. И храбре су39). Мене су
стрељали пред женом. Шта им је све викала! Морали су да је вежу за дрво. После су је свукли. Одсекли
су јој руке мачетом и закуцали их за гране.
СТУДЕНТ (Уз тужан гнев.): Великог ли подвига! Са мртвацима40).
ЈЕДНОРУКИ: Овде нема ни жена ни мушкараца. Сви смо
исти: честити људи са шпанских улица.
(Из таме, са чутуром вина окаченом о пâс, појављује
се ФРАТАР.)
ФРАТАР: И ја имам хаље, мада не тако сјајне као ова
храбра жена. И, као и она, задижем их.
СТУДЕНТ: Здраво, Оче! Добро вече.
ФРАТАР: Да, добро, децо, добро, јер ће се овде десити ствари о којима ће се причати per in secula seculorum41).
СТУДЕНТ И ОСТАЛИ (Притворно.): Амин!
ФРАТАР: Не смејте се, јер сам средио моје добре Францушчине.
ЈЕНДОРУКИ: Нико у то не сумња, Оче. Ви сте наш. Помозите да подигнемо барикаде.
ФРАТАР: Руке имам, Богу хвала!
ЈЕДНОРУКИ: Онда прионимо на посао!
(Настављају да гомилају џакове у тишини.)
ОШТРАЧ (ЦУРИ док џаком покрива место на ивици
стола, на коме виси таблица са натписом.): Шта
пише овде?
ЦУРА: Не знам да читам.

ОШТРАЧ: Нека прочита Устрељени. (Овај гледа издалека и слеже раменима.) Знао сам нешто мало. Али
сам заборавио. Да видимо, студенте! Мора да знаш
шта ту пише.
СТУДЕНТ (Примиче светло и чита.): “Поклон Папе Пија
V дон Хуану од Аустрије после битке на Лепанту”42).
ОШТРАЧ: Ко је био тај дон Хуан? Начуо сам нешто...
СТУДЕНТ: Копиле...
УСТРЕЉЕНИ: А шта је то?
СТУДЕНТ: Па, како бих рекао... онај који се роди изван
брака...
УСТРЕЉЕНИ: Дакле, законити син од...
ФРАТАР (Узбуђено.): Не! Не! Велики јунак! Онај који је
победио Мухамедов полумесец у највећеој бици
свих времена!
ЈЕДНОРУКИ: Вечито ти Мавари! Као и сада43).
ФРАТАР: Вероватно си мислио на мамелуке, египатску
царску стражу44).
ЦУРА: Мавари су ме раскомадали својим сабљама. Мавари из земље Бербера! Ја сам ископала очи више
од три њихова коња.
ФРАТАР: Каква смелост, лепа девојко! Ја сам неколико
дана ишао обучен у француско одело. Како сам их
намучио! Све док ми нису открили тонзуру и замало ме стрељали или набили на колац.
ПРВА СТАРИЦА (Нагиње се, пева.):

38) Натпис уз Гојину Страхоту рата 26, која приказује стрељање
(TORRES NEBRERA 2003: 154).

43) Видети фусноту 30. Обичан народ Маварима назива све афричке
трупе са којима је Шпанија ратовала (TORRES NEBRERA 2003:
156).

39) Алузије на Страхоте рата 4 и 5 “Жене су храбре” и “И зверке су”
(TORRES NEBRERA 2003: 155).
40) Видети фусноту 13.
41) Латински израз у значењу во вјеки вјеков.

42) Папа Пије V подстакао је Шпанију, Венецију и Ђенову да формирају Свету лигу како би се борили против Турака. Кључна поморска битка одиграла се октобра 1571. у Лепантском заливу у Грчкој, под вођством Хуана од Аустрије, полубрата краља Фелипеа II.
Хришћани су однели победу.

44) Трупе египатског порекла, које су уз Наполеона кренуле у рат против Шпаније. Алудира се и на мароканске трупе које су биле одане
Франку и биле део његове личне страже (TORRES NEBRERA 2003:
156).
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Фра, фратре,
фра, фратрићу,
дођи да ти набијем
ту твоју ћелицу!
ФРАТАР: Иш, Сотоно! Страшило црно из пакла!

ПРВА СТАРИЦА (Певајући.):
Фра, фратрићу,
фратре сомино,
више него супу
ти волиш вино!
(Сви се смеју.)
ФРАТАР: Више си него у праву, вештице штрокава, али
сад ћеш да видиш ко је овај фратрић.
(Обрушава се на њу, али најјача од свих експлозија
тера га да се скотрља на под. Сви остали падају, гасећи светло фењера. Настављају се јаке експлозије.
Гласови у тами.)
ЦУРА: Дивљаци!
УСТРЕЉЕНИ: Убице!
ТОРЕАДОР: Зидови се тресу!
ФРАТАР: Смак света! Апокалипса!
ОШТРАЧ: Какво ли им је то оружје?
ФРАТАР: Гнев Божји! То су пуцњи из пакла!
ПРВА СТАРИЦА (Уз трагичан смех.): Хихихихихихи!
(Чује се збуњујућа бука међу поломљеним стаклом
које пада и тужним завијањима.)
СТУДЕНТ: Зидови се руше!
ЈЕДНОРУКИ: Само храбро, само храбро! Светла! Фењери! Упалите фењере! Имам само једну руку! Светло, светло!
(Уместо светлости фењера, са висине, са леве стране
салона, пада пригушени зрак светлости који оставља
барикаде у потпуној сенци. Пуцњава се удаљава. Изврнути на поду, полунаги, леже ВЕНЕРА и АДОНИС.)

ВЕНЕРА (Као да се буди, одсутна од онога што је окружује.): Богови се плаше. Адонисе, мој Адонисе!
Где си?
АДОНИС (Нагнут над њом.): Љубави моја, бистрија од
извора, једрија и укуснија од јабуке тек убране у
зору, нежнија и свежија од руже...
ВЕНЕРА: Адонисе, мој Адонисе! Где смо? Јеси ли повређен? Плашим се, љубави.
АДОНИС: Ох, Венера, бела девојчице од пене! Немој дрхтати. Устани. И побећи ћемо у најдубљу шуму. Пси
су ми побегли. Покидали су повоце. Изгубио сам
стреле. Беспомоћни смо. Црвени бес Марсов нас
прогони. Почуј прасак његовог оружја. Убиће нас.
ВЕНЕРА: Ништа нам неће моћи ни његове муње ни његови громови, Адонисе. Оружје љубави јаче је од
његовог. Ти и ја смо мир, маслинова гранчица, гугутање голубова, цват вртова у пролеће. Одведи ме
брзо са овог места...
АДОНИС (Подиже је и стеже у загрљај.): Венеро! Венеро!
ВЕНЕРА: Адонисе! Мој Адонисе! (Остају загрљени. Пригушени зрак светлости заменило је јарко сунце.). Ах,
погледај! Опет нам сија сунце... Да бих могла да те
видим у свој твојој лепоти, мој Адонисе.
(Посматрају једно друго.)
АДОНИС: Да се изнова родим у твојој љупкости, Венера. Твоја је коса од зелене мирте...
ВЕНЕРА: А твоја је од млевеног класја, већ осушеног
на сунцу...
АДОНИС: Твоја је кожа од белих ружа зашивених за
твоју пут концем од пчелињег меда...
ВЕНЕРА: Твоја је од шумарица посејаних по твом телу
ваздушастим рукама...
АДОНИС: Од латица расцветалих каранфила, твоје су
груди...
ВЕНЕРА: Јака рука за лов, али још снажнија да ме положи на нану и детелину крај скривених потока...
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Најлепше букве и храстови биће заклон нашој љубави... Хајдемо, мој Адонисе.
АДОНИС (Стегнувши је око струка и крећући у бег.): Ох,
Венера! Венера!
(Чује се дуго и јако брундање. Преплашени, ВЕНЕРА
и АДОНИС се заустављају. Из дна салона, приближава се покривена мушка фигура у кожи и са маском
вепра.)
Пси! Пси! И моје стреле! Где су моје стреле? О, планинска звери, долазиш ми кад сам разоружан!
ВЕНЕРА (Вичући уплашено.): Адонисе! Адонисе!
(Вепар се брзо баца на АДОНИСА, који једва има времена да га стегне рукама.)
Гнев и љубомора Марсови! Сурова зловоља једног
јадног заслепљеног бога! Јадна је освета која ме стиже у ноћи најцрњој од свих! Адонисе! Мој Адонисе!
(Од једног уједа, АДОНИС пада смртно рањен. Уз
прасак јаког грома, почиње да се смркава.)
АДОНИС (Издишући уз ВЕНЕРУ која је на коленима.):
Венера! Ох, Венера!
(Бог Марс, скинувши кожу и маску вепра, издиже се
победоносно над љубавницима.)
ВЕНЕРА (Плачући, приљубљена уз АДОНИСОВО тело.):
Умрла је младост света, мирис вртова, пролеће поља.
Рат! Сада ће почети рат. Крв! Смрт! Ниша више.
Адонисе! Мој Адонисе45)!
(Светлост је потпуно згаснула, остављајући сцену
у дубокој тмини. Тишина.)
ГЛАС (У тами.): Гладан сам. Колико сам већ ноћи гладан! Добри људи, једна песмица за једно парче хлеба!
(Чује се тужни јецај гитаре. Када се фењери са барикада сами упале, ВЕНЕРЕ и АДОНИСА више нема.
СЛЕПАЦ у бедном плашту и оделу тужно пева.)
45) Цела сцена је референца на Овидијеве Метаморфозе и Тицијанове
и Де Кирикове слике Венере и Адониса (TORRES NEBRERA 2003:
160; JIMÉNEZ-BLANCO 2016: 265).

СЛЕПАЦ (Пратећи себе на гитари.):
Од бомби што их бацају разметљивци
Ето Мадриђанкама
Вадичепи46).
(Тишина.)
Кажу да је глад црна. Мени је све црно. Али се ипак
смејем, смејем се. Смејем се и бомбама.
(Почне нападно да се смеје. Смех се полако преноси и
на остале на барикадама све док не достигне повишен, готово гротескни тон.)
ЈЕДНОРУКИ (Вичући.): Доста!
(Сви одједном заћуте.)
СЛЕПАЦ (После паузе.): Гладан сам.
ЈЕДНОРУКИ (Одсечно.): Сви смо гладни.
СЛЕПАЦ: Ту сте? Ко сте ви?
ЈЕДНОРУКИ: Пучина47). Тако кажу.
СЛЕПАЦ: И ја сам пучина... иако сам Слепац. Дајте ми
штогод.
ЈЕДНОРУКИ: Само гутљај вина. Друго нема.
СЛЕПАЦ: Попићу га. Али боље би ми легао тањир супе. Сав се тресем. Тешко оном ко мора да моли48).
ФРАТАР (Даје му чутуру коју носи око пâса.): Стрпљења,
брате. Ратна је ноћ.
СЛЕПАЦ (Док срче неколико гутљаја.): Је л’ то божји
савет?
ФРАТАР: Да, кроз уста једног фратра мерцедарца49).
46) Одломак из шпанске народне песме (TORRES NEBRERA 2003:
161).
47) Страхота рата 28 такође носи натпис “Пучина”.
48) Алузија на Страхоту рата 55 “Најгоре је молити” која приказује
несолидарност међу људима током рата (TORRES NEBRERA 2003:
162).
49) Католички ред основан 1218. у Барселони. Заветују се на сиромаштво, кроткост и чистоту, као и на помоћ другима који су слаби у вери. Највише су се бавили ослобођењем хришћана које су
заробили муслимани.
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СЛЕПАЦ: Варалице једна! Добро си се набокао и грло
прочистио вином. Мора да си утовљен к’о прасе.
Тачно те видим! (Иронично.) Стрпљења! (Сркне још
један гутљај.)
ЈЕДНОРУКИ (Узимајући му чутуру.): Дај ‘вамо ту чутуру!
Мало има. И други су жедни.
СЛЕПАЦ: Други? Има вас много? Шта радите овде?
ЈЕДНОРУКИ (Показује другима да не говоре.): Много питаш.
СЛЕПАЦ: Не видим.
ЈЕДНОРУКИ (Брзо.): Откуд ти ког ђавола овде? С ким си
се смуцао? Куда си ишао?
СЛЕПАЦ (Повишеним тоном.): Не видим! Не видим!
Не видим!
ЈЕДНОРУКИ (Пипајући му одећу.): Одговори! Одговори!
(Вичући на њега док му отима гитару и удара га.)
Шта носиш у овој гитари? Шта је то? Говори.
СЛЕПАЦ (Самоуверен, али бесан.): Ништа! Ништа! Поломи је ако ти је воља. Не видим! Долазим са Ливаде Светог Исидора. Ја сам из дружине Грбавца,
Ћопавца, Зрикавог, Једноруког, свих мадридских
богаља и сиротана. Претреси ме! Скини ме! Поцепај ми дроњке! Сломи гитару у парампарчад! Не
видим! Не видим!
ЈЕДНОРУКИ (Враћајући му инструмент.): Помислио
сам... Има оних што преносе вести Французима50)...
СЛЕПАЦ: Мрзим иностранство. А не знам ни какво је.
Али га чујем, осећам га увек овде, забодено ми је у
месо. Оно ми је узело вид.
ПРВА СТАРИЦА (Појављује се.): Хихи! Знам овог човека...
СТУДЕНТ: Па што си држала воду у устима, шишмишу?
ПРВА СТАРИЦА: Мало сам дремнула међу џаковима.
Пре је био добар момак. Како је само хвалио моју
лепоту! А и са рукама је умео, хихи!
50) Мисли се на Наполеонове присталице у Шпанији, тзв. afrancesados.

СЛЕПАЦ (Кроз смех.): Ту ли си, чешагијо од краљице,
брадавице из пакла, четко из свих нокшира, отрцани измету из најдубљег дворског шупка? (Тражећи
је испруженом руком.) Дођи да ти пипнем те увеле
пилеће груди...
(Опет почиње паљба.)
Ју!
ЦУРА: Опет пуцњи.
СЛЕПАЦ: Је л’ се бојиш, мала? Мој плашт је добро склониште, где си?
ЦУРА: Склони кости у те твоје трање, шугави, ја се бомбама смејем на сав глас.
СЛЕПАЦ: А велечасни отац мерцедарац, је л’ се и он
смеје?
ФРАТАР: Да!
ЦУРА: И Устрељени се смеје.
УСТРЕЉЕНИ: Да!
ЦУРА: И избодени Оштрач.
ОШТРАЧ: Да!
ЦУРА: И Студент и Тореадор.
СТУДЕНТ и ТОРЕАДОР: Да!
ЦУРА: И ђубретар
и берберин
и страшна вештица на чистачевој метли!
И крмељи
и паучине
и сви добри људи из Шпаније.
ПРВА СТАРИЦА (Грохотом се смејући.): Хихихихихихи!
ЈЕДНОРУКИ: На овим барикадама се сви смеју. Коме је
до плача, нека оде. Нисмо зато овде, већ да се боримо и умремо ако треба, али са осмехом на лицу.
(Пуцњава се појачава. На знак ЈЕДНОРУКОГ сви се
пењу на барикаде помажући СЛЕПЦУ да уђе.) Пуцајте, кукавице, пуцајте! Ми смо исти они од 2. маја.
Избодени и пребијени са Пуерта дел Сол! Васкрсли
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из Каса дел Кампо и са обала реке Мансанарес! Више ћете плакати после но што се ми смејемо сада!
СЛЕПАЦ (Са врха барикаде, запевао је уз гитару у пратњи
свих осталих.):
Како добро Мадрид одолева бомбама,
Мадриђани се бомбама смеју51)!
(Сви се смеју док не достигну највиши тон. Потом,
тишина, барикада остаје у полутами. Из дна салона прилазе МИЛИЦАЈЦИ из Шпанског грађанског
рата, певушећи испотиха претходну песму “Како
добро Мадрид одолева”. Обучени су као у првим месецима сукоба (година 1936). ПРВИ МИЛИЦАЈАЦ
има руку у гипсу, ДРУГИ носи јаку светиљку којом,
док говори, осветљава све ћошкове, зидове и таванице салона.)
ПРВИ МИЛИЦАЈАЦ: Ноћас им је безнадежно.
ДРУГИ МИЛИЦАЈАЦ: Бомбе падају близу Музеја. Мислио
сам да је нека погодила. Биће тешко побећи. Ускоро ће се евакуисати најпознатија дела. Однеће их
далеко, на безбеднија места. Овде су у опасности.
Мајстори раде без предаха. Има тако великих слика
– већ си их видео у подрумима – да не знам како ће
проћи кроз врата. Тамо су биле окачене Гојине слике: Борба са мамелуцима и Стрељање на Монклои52).
А тамо Тицијанове, Веласкесове...
ПРВИ МИЛИЦАЈАЦ: Какви новембарски дани, друже!
Мадрид гори. Нећемо заборавити ову 1936. годину.
ДРУГИ МИЛИЦАЈАЦ: Боре се на Усери, на Каса дел Кампо,
на Мансанаресу, на Француском мосту, на Монклои,
у Универзитетском граду53)... И то жестоко, колега!
ПРВИ МИЛИЦАЈАЦ: Гре’ота што смо овде! Мене су повредили у планинама...

ДРУГИ МИЛИЦАЈАЦ: Мислили су да су ушли. Било је изгубљених Мавара чак и у улици Гран Вија54).
ПРВИ МИЛИЦАЈАЦ: Девојке из јужног насеља бориле су
се као лавице на Толедском мосту.
ДРУГИ МИЛИЦАЈАЦ: Сви се боре: и старо и младо. Камењем, запаљивим боцама, старим оружјем извученим ко зна одакле.
(Крећу се ка левој страни просценијума.)
ПРВИ МИЛИЦАЈАЦ: Мадрид је готово опкољен. Али неће
проћи55).
ДРУГИ МИЛИЦАЈАЦ (Излазећи са сцене.): Неће проћи!
Ни уз помоћ Немаца, Мавара, Италијана, Португалаца56)...
(Већ су обојица изван сцене.)
Неће проћи!
(У позадини из сенке израња дон Себастијан де Мора, Веласкесов КЕПЕЦ, брадат и ружан.)
КЕПЕЦ: Стварно не знам где сам. Изгубио сам свог
Краља! (Као да тражи погледом.) Еј, ти, носати! Је
л’ си ту? Ала ноћас пушташ ветрове. Двор одјекује.
Јадна моја госпа краљица! (Вичући). Фелипе! Фелипе! Где си се денуо, мајку му? Чувај ту Пандорину
кутију, онесвестићу се. Фелипе! (Плачући са изве
сном притворношћу.) Стави чеп на одговарајуће место. Знаш на шта мислим. Ајде, не прави се блесав!
Није нимало пристојно да велики владар попут тебе
покушава да утера страх свом најбољем пријатељу
тако гласним смрадом.
54) Видети фусноте 30 и 43.

52) Слике на тему мајских окршаја у Рату за независност (HAGENHAGEN 2007: 56–57).

55) “No pasarán” је најраспрострањенији поклич који се користио као
знак одбране Мадрида од фашиста, нарочито током првих месеци
Шпанског грађанског рата (TORRES NEBRERA 2003: 166). Означавао је спремност да се положаји бране од непријатеља по сваку
цену. Данас је то главна парола левичарских активиста у целом
свету.

53) Топоними у Мадриду.

56) Са свим овим народима су Шпанци некад ратовали.

51) Народна песма која се често певала током Шпанског грађанског
рата (TORRES NEBRERA 2003: 165).
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(У близини се чује митраљеска паљба. Потом тишина, пуна страха.)
А? Шта је сад ово, мој господару? Раније, све одједном, а сад тако, неки испрекидани ветрићи к’о кравина клепетуша. (Имитирајући митраљезе.) Ра-тата-та-та-та-та! Шта све могу краљеви! Шта све неће
смислити у глави, мислим, у тој својој узвишеној
тикви где крчкају и преврћу своје краљевске заповести!
(Чује се јак и застрашујућ тресак.)
Бојим се. Стварно се тресем, Фелипе. Не буди безобразан према свом малом кепецу, свом верном
слуги Себастијанчићу де Мори.
(Плаче. Отвара се рупа кроз коју прво вири широки
рукав као од покрова, подижући слабу светлост уљанице. КЕПЕЦ се крсти, падајући на колена).
Regina angelorum! Refugium pecatorum! Auxilium
cristianorum! Consolatrix aflictorum!57)
(Завршио је, док из рупе излази висока страшна прилика, потпуно покривена лаганим црним покровом.
Мало се издиже да би спустила руку са уљаницом,
срозавајући се немо на под. КЕПЕЦ врисне. Потом
бојажљиво прилази и кружи око срушене сподобе. Најзад се одлучује да јој узме малу уљаницу из руке, скида јој капуљачу и осветљава лице. Сав изненађен.)
Мајку му! Па то је краљ. (Клекне, обгрли рукама
краљеву главу.) Како си ме препао! Добро си ме насанкао, Фелипе! Никад ти то нећу опростити. Треба
сад да ти почупам бркове да те више нико не препозна. Нема веће будале!
(КРАЉ покушава да се усправи, али КЕПЕЦ сав преплашен тако препадне КРАЉА да се овај сам уплаши
и опет сручи.)
КРАЉ: Ах, ко би рекао да сам ја краљ Фелипе IV!
КЕПЕЦ (Тихо.): Нико.
57) Молитва Богородици на латинском: Краљице анђела, склониште
грешницима, помоћи хришћанима, утеха несрећнима.

КРАЉ: Је л’ си ту, Себастијанчићу де Мора?
КЕПЕЦ (Одлучно, смело.): Овде сам. Шта се догађа?
КРАЉ (Полако се усправљајући.): Колико сам се само
испрепадао тражећи те!
КЕПЕЦ (Хвалисаво.): Мало сутра! Извни што ти не
верујем, Фелипе.
КРАЉ (Задихано.): Страшно! А ти, сине мој?
КЕПЕЦ (Шепурећи се.): Ја? Артиљерија ме пржи. Личим
себи на грофа од Оливареса са коњем и свим тим58).
КРАЉ: Право да ти кажем, мој Себастијанчићу, сада кад
смо сами, морам да ти признам да мене препадне
и један једини пуцањ из аркебузе.
КЕПЕЦ: Значи, господару, хоћете да кажете да Вас тера
да се олакшате...
КРАЉ: Тако некако.
КЕПЕЦ: Је л’ то војна тајна коју није паметно ширити
по двору?
КРАЉ: Био бих ти захвалан на томе, Себастијанчићу.
КЕПЕЦ: Богами, мене ни бомбе ни мачеви ни аркебузе не могу да уплаше. Требало је да ме именујеш
за саветника. Именуј ме сад. Наређујем ти. Послушај ме, Фелипе.
(Поново у близини, грме митраљези.)
КРАЉ (Пада у несвест.): Јооој!
КЕПЕЦ (У исто време скаче преплашен.): Кучкини синови! (Опет клекне уз КРАЉА, додирујући му мртвачко лице.) Зар ћеш сад да умреш? Да ме оставите
самог, господару? Ко ће ако не Ви, господару мој,
да шутира моју већ налупану задњицу? Ко ће ако
не Ви, Величанство, да ми поверава своје љубавне
јаде? Каква страшна несрећа, дон Себастијанчићу
де Мора! (Престајући да кука.) Ма ајде, носати,
пробуди се! Не заноси се. Још ниси умро. Видећеш!
(Пљује у дланове и утрља пљувачку КРАЉУ по лицу.)
58) Алузија на Веласкесову слику Гроф-војвода од Оливареса на коњу из
1636. године. Налази се у Музеју Прадо. Оливарес је био миљеник
краља Фелипеа IV (JIMÉNEZ-BLANCO 2016: 115).
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КРАЉ (Долазећи к себи.): Не разумем шта значи ова
битка. Јесмо ли у рату, синко?
КЕПЕЦ: Зар је цела Ваша краљевска својта икада пре
стала да ратује?
КРАЉ: Да, али ово...
КЕПЕЦ: Ајде! Нека Његово Величанство устане и бежимо на сигурно!
КРАЉ (Док му КЕПЕЦ помаже да устане.): Да није ово
божја казна за све моје грехе?
КЕПЕЦ: Пре ће бити да им се ђаво радује.
КРАЉ: Стварно тако мислите, Себастијанчићу?
КЕПЕЦ: Та прељуба са глумицом... То бацање пара на
бесмислене глупости и луксузирање... То што увек
мислите да поштен свет живи од ваздуха...
КРАЉ: Ућути, ућути!
КЕПЕЦ (Рецитује тужним и потмулим гласом.):
За поштеног, сиротог и доброг господина
У болести нема ни хлеб ни говедина
Шпанске су груди препуне бола
Јер живе од стабљике карфиола.
(КРАЉ покрива уши. Наставља се КЕПЕЦОВА поруга.)
Породице без хлеба, удове без мараме
Гладна, нема уста баш су жељна хране
КРАЉ: Наређујем ти да ућутиш!
КЕПЕЦ:
Сиромаси, самци и притајеници
Ћутећ’ вас дозивају у тој болној вици.
КРАЉ: Себастијанчићу, наређујем ти и понављам: Ја
сам краљ!
КЕПЕЦ: Опет по старом терају богати
“Чим се све сврши, пљачкаћемо сви59)!”
59) Кеведови стихови из текста Memorial a S.M. el Rey Felipe IV (TORRES
NEBRERA 2003: 170).

КРАЉ: Послаћу вас на вешала, дон Себастијанчићу.
Лично ћу вас убити. Тишина! (Обрушава се бесан на
КЕПЕЦА који је већ брзо нестао иза барикада. КРАЉ
непомичан, изненађен, тих.) Себастијане!
(Пауза. Виче ужаснут.)
Себастијанчићу! Где си? Опраштам ти. Не остављај
свог Краља самог.
(После још једне паузе, готово плачући.)
Не мучи ме, синко. Дођи. Можеш и даље да ми говориш те ствари ако тако желиш...
(После још једне паузе.)
Да нисам већ умро па се налазим у предворју пакла?
КЕПЕЦ (Враћа се, весео и миран.): Можда се Његово Величансто стварно тамо налази ако мисли на жутило у лицу и на олињалу одежду коју ноћас носи...
КРАЉ (Грли га дирнут.): Не ругај се свом добром оцу.
Прерушио сам се у тебе. Било је тужно што су ме
препознали.
КЕПЕЦ: Има зашто да вас буде страх, газда. Велики
страх, као што и приличи владару. Мени, не. Погледајте како сам миран.
КРАЉ: Увек си био храбар.
(Опет пуцњава.)
КЕПЕЦ (Муцајући од страха.): Јјјаоооо!
КРАЉ: Одзвонило ми је, Господе. Касно је сад за спас!
(Вуче КЕПЕЦА за косу кад види да хоће да побегне.)
Не остављај ме, Себастијанчићу! Не напуштај краља,
свог сиротог краља Фелипеа!
КЕПЕЦ: Какав краљ, какви бакрачи! Ако је Његово Величанство мртво као што каже, ја бришем одавде
да ме не убију.
КРАЉ (Бацајући се од њега ка улазу у рупу.): Идеш са
мном! Водим те, хтео – не хтео. Знам једну неосво
јиву рупу. Краљичин приватни заход! Хајдемо!
(Гура га у рупу и сам нестаје за КЕПЕЦОМ. Опет
тишина, барикада се помаља из полутаме.)
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СТУДЕНТ: Добро је смејати се, Једноруки. Али, које је
наше оружје? Две старе пушке, једна затупљена
сабља, једно копље за кориду, један бодеж, једна
гитара... и ноћна студен.
ЦУРА: Један бодеж? Два! Овде ми је сакривен други, у
подвезици. (Задиже сукњу и извлачи га.)
ФРАТАР: И један ловачки нож, чувам га под мантијом.
(Показује га.)
ПРВА СТАРИЦА: И једна метла која вреди као десет метака... И још нешто што не смем да покажем.
СЛЕПАЦ: Ја немам ништа. Али добар ударац гитаром
у главу ради пос’о.
ЈЕДНОРУКИ: Које смо друго оружје имали 2. маја? Да
видимо, Оштрачу! Ти имаш пушку. Дај свој бодеж
господину Студенту.
СТУДЕНТ (Узимајући бодеж.): Али сад је другачије. Ови
меци које испаљују мора да су нешто ново.
ЈЕДНОРУКИ: Тако је како је. Ми смо народ с улице, за
борбу голим рукама. Оружја неће фалити. Има га
сакривеног на све стране. А ако од њега нема вајде, онда ноктима и зубима! Видеће ти окупаторски вратови!
УСТРЕЉЕНИ: То је врло извесно, мој капетане. А ако
нас убију, васкрснућемо.
СТУДЕНТ: Каже се, а и истина је: народ никад не умире. Али сањам о тако великом топу који би сам био
у стању да збрише ове што ноћас хоће да збришу
Мадрид.
ОШТРАЧ: Потребе неће бити, јер не могу да прођу. Сигуран сам. Други, са свих страна, пуцају на нас.
ФРАТАР: Ноћ јунака, децо! Чак и камење пева. Видим
сенку једног зликовца који покрива уши умотан између дима и ватре. Хоће да уђе, а не може. Покушава да нађе пут кроз пламен, али барикада од непобедивих груди не да му да се мрдне из скровишта.
ПРВА СТАРИЦА (Као да је доживела просветљење.): Да!
Да! Видим га тамо! Гледајте!

Дебела млохава жаба, бале јој цуре по трбуху. Еј, ти,
преступниче! Колико си крви ноћас попио? Налио
си се, а? Дохватићу те ја својом метлом. Хихи!
СЛЕПАЦ: Видим га! Видим га! Ти си ми лично очи ископао, кучкин сине! Ти!
УСТРЕЉЕНИ: Ти си довео људе који су ме стрељали. Ти!
ОШТРАЧ: Ти си ми зарио бодеж у груди. Ти!
ЦУРА: Ти! Ти си ми сабљом расекао бок. Ти!
ЈЕДНОРУКИ: Видиш ову руку? Погледај је. Нема је више. Ти си ми је скроз ишчупао тим проклетим митраљезом. Ти!
ТОРЕАДОР: Издајниче! Убицо! Крадљивче нашег тла! Ти!
СВИ (Оптужујући испруженим рукама сенку.): Ти, ти, ти!
(Из позадине долази отегнути врисак. Барикадама
се приближава човек који у руци носи сопствену крваву главу.)
ОБЕЗГЛАВЉЕНИ: Правда, правда за мене! Одсекли су
ми главу секиром! И даље говори и говориће до
краја света!
ЈЕДНОРУКИ: Горко присуство60).
ОБЕЗГЛАВЉЕНИ: Тако су поступили с нама. Ми смо
друге сорте61), говорили су. Али ја нисам мртав. Ја
никад не смем да умрем. Тражим казну, тражим освету за оне који ово раде. Правда! Правда!
ЈЕДНОРУКИ: На правом си месту. Ми смо овде, вичемо
што и ти. Стрељани, рањени, сакати, убијени, слепи, бедно продати, али са ватром у венама која ће
их спржити!
ФРАТАР: Рат! Рат!
ПРВА СТАРИЦА: Не смемо их пустити да се извуку.
60) Натпис са Гојине Страхоте рата 46, која приказује како окупаторска војска силује жену наочиглед њеног оца или мужа (TORRES
NEBRERA 2003: 174).
61) Алузија на Страхоту рата 61 “Ако су друге сорте” на којој се види како богати са презиром посматрају групу просјака (TORRES
NEBRERA 2003: 174).
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СТУДЕНТ: Фалиће нам земље да их покопамо.
(Врло близу се чује пушкарање, готово као да је у Музеју.)
ТОРЕАДОР: Рат!
ЈЕДНОРУКИ: Свако на своју позицију! На одбрану барикада! Пушке на готовс!
(УСТРЕЉЕНИ и ОШТРАЧ неколико пута повлаче
ороз.)
УСТРЕЉЕНИ (Бесно.): Много су старе и зарђале. Не
ваљају.
ОШТРАЧ: Али могу да послуже. Кундаци су још оштри.
ОБЕЗГЛАВЉЕНИ (Попео се на врх, показујући своју главу
без длака.): Е ово је добар метак. Најбољи! Колико
је само мржње у њој. Нећете се одбранити од ње.
(Снажно је забаци ка месту где се претпоставља да
је велики улаз у Музеј, док његове тело беживотно
пада са врха барикаде.)
ЈЕДНОРУКИ (Гласно.): Није мртав. Он не може да умре.
Као ни било ко од нас.
(Пушкарање је стало. Кратка тишина. Са својих
борбених места посматрају ОБЕЗГЛАВЉЕНОГ како лежи на земљи.)
УСТРЕЉЕНИ: Ту си ти, пали борац, још у свом оделу.
Неће ти га скинути и оставити те голог као што су
толике скинули.
ОШТРАЧ: Голе, голе! Чак се и о мртве окористе.
ЦУРА: Ја сам усред ноћи видела војнике како свлаче
одећу рањених да би је покрали62).
ТОРЕАДОР: Ово је још горе. Видео сам да их живе сахрањују.
ФРАТАР: Боже сачувај наш народ! Огољенији, жеднији
и крвавији од Исуса на Голготи!
СТУДЕНТ: Пониженији и окованији од последњег роба.
62) Алузија на Страхоту рата 16 “Окористе се”, где француски војници краду ствари од мртваца (TORRES NEBRERA 2003: 175).

ЈЕДНОРУКИ: Покраден и гладан...
СТУДЕНТ: Странцима су нас продали они што су се представили као наши анђели чувари, одлучни заштитници отаџбине.
ФРАТАР: Кукавичка чудовишта.
ПРВА СТАРИЦА (Снажно и комично.): Јооој!
УСТРЕЉЕНИ: Шта ти је, вештице матора?
ПРВА СТАРИЦА: Порађам се... али на други отвор. Не
на предњи. Јооој!
ЈЕДНОРУКИ: Крмачо једна! Губи се одавде, гадуро! Што
даље!
ПРВА СТАРИЦА: Не, не! Кад год видим шта нам ради тај
проклетник, јоој, обрне ми се желудац и трас!, морам да задижем подсукње. Хихи!
ЈЕДНОРУКИ: Дижи их где хоћеш, само не овде.
ПРВА СТАРИЦА (Спуштајући их.): Наравно, наравно.
Ја имам један портрет. За то ми служи, глупаци да
били глупаци. Не треба ми ништа друго! Не дам му
да пропусти прилику.
(Из сенке у позадини прилази ДРУГА СТАРИЦА, још
једна вештица на метли, само врло шепава.)
ДРУГА СТАРИЦА (Вичући.): Еј, еј! Убилиброрда! Тражила сам те.
ПРВА СТАРИЦА: Па повукла сам се на часак, Хенуфлекса63).
ДРУГА СТАРИЦА: Рекли су ми да Француз не може да
прође. Вероватно си чула како хучи од беса.
ПРВА СТАРИЦА (Хватајући се за трбух.): Јој, јој! Као да
ћу се олакшати од среће!
ДРУГА СТАРИЦА: Па сјајно! Стисни се мало, Убилиброрда. Ово заслужује један плес!
ПРВА СТАРИЦА: Па мичи се онда одатле! Идемо!
63) Име ове вештице могло би се превести као Клечитељка (жена која
клечи), али пошто нисмо нашли адекватан превод за имена друге
две вештице, одлучили смо да не преводимо имена ниједне од њих.
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(Играју и певају манчанске сегидиље64) млатећи метлама. СЛЕПАЦ их прати на гитари65).)
Ако жабац ујутру
Није живнуо
Значи да је јадан
Мала жаба постао.
Сто јада!
Посерем ли се на жапца
Ја се и попишам.
ДРУГА СТАРИЦА (Погрбљена и шепава.):
Кажу да жапцу
Турају у задњицу
Карабин и метак
И то ременом.
Каква шала!
Нико жапца не дира
Тамо где се дира.
ТОРЕАДОР (Заплеше с копљем.):
Да убијем жапца
Имам доста дара
Баш кроз онај део
Којим добро ствара66).
Ајмо лагано!
Жапца треба убити
Баш преко чмара.
ЦУРА (Заплеше с бодежом.):
Ако ми некад
Пљуне моју јакницу
Овим ћу ножем
64) ДРАЕ: Специјална музика пореклом из Манче уз коју се певају народне песме и играју традиционалне игре.
65) Све ове сатиричне песме имају двоструку референцу: на Наполеона и на Франка. Тиме Алберти додатно наглашава паралелизме између Наполеонове окупације и Франковог успона на власт
(TORRES NEBRERA 2003: 177).
66) Непреводива игра речима, бона-парте као алузија на Наполеона
Бонапарту.

Пробушити жабицу.
Ајмо сви!
Овој цури ниједан
Жабац неће побећи.
ПРВА СТАРИЦА: Пусти коноп!

ДРУГА СТАРИЦА: Пресеци уже!
ПРВА СТАРИЦА: Дебели трбуљати жабац!
ПРВА И ДРУГА СТАРИЦА: Усрани жабац!
(ЦУРА, ТОРЕАДОР и СЛЕПАЦ се враћају на барикаду, која ће опет остати у полутами, док су СТАРИЦЕ обасјане необичним сјајем.)
ДРУГА СТАРИЦА: Браво, Убилиброрда, браво! И даље се
добро њишеш!
ПРВА СТАРИЦА (Подсмешљиво.): Не тако добро као ти,
Хенуфлекса. Ко би рекао да си само годину дана
старија од мене!
ДРУГА СТАРИЦА: Већ сам напунила сто. (Као у тајности.)
Ствар је у томе, Убилиброрда, што на ногамо немам
толико чукљева и жуљева као ти.
ПРВА СТАРИЦА: Не лажи, Хенуфлекса. Можда мислиш
да нисам видела твоје? Заборавила си да су ти нокти криви и урастају ти у месо? Ти одувек шепаш...
ДРУГА СТАРИЦА: Шта ја то чујем! Погледај се!
ПРВА СТАРИЦА: Истину. А у ово доба страха и буке, толике канџе нису добре. Седи овде са мном. Ти увек
носиш маказе са собом...
ДРУГА СТАРИЦА: Да, али служе ми за друге ствари...
ПРВА СТАРИЦА: За друге ствари?
ДРУГА СТАРИЦА: Ко зна!
ПРВА СТАРИЦА: Дај их.
ДРУГА СТАРИЦА: Нећу.
ПРВА СТАРИЦА: Дај ми их!
(ДРУГА СТАРИЦА вади велике маказе као за стригање.)
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За који андрак сад могу да ти послуже? Замисли да
се појави дебели жабац...

ДРУГА СТАРИЦА: Убила бих га ударцима метлом... Или
бих му их зарила у очи...
ПРВА СТАРИЦА: Знам, знам... Али замисли да се појави,
тако, изненада, са целим пуком...
ДРУГА СТАРИЦА: Узлетела бих. За то ми служи метла.
ПРВА СТАРИЦА: Да, да... Али понекад мораш да трчиш
пре него што узлетиш... а то не би могла. Није исто
плесати и дати се у трк... дај ми их.
ДРУГА СТАРИЦА: Нећу, нећу! Све ми дирај, само ни нокте не дирај! Је л’ си се ти то нацврцала, Убилиброрда? Је л’ би теби било пријатно да ти исечем бркове
или длаке на тој брадавици67)?
ПРВА СТАРИЦА: Тешка срца. Али то није исто, Хенуфлекса. Овај длакави младеж ми улепшава лице. Ја сам,
као и ти, краљичина дворска дама.
ДРУГА СТАРИЦА: Краљичина, краљичина! А када ће моћи
да се види тај тупави владар? Где ли ноћас глувари?
ПРВА СТАРИЦА (Ширећи руке као да су крила.): На путу
је. Нешто добро спрема. (Љутито.) Али не скрећи
ми с теме, лукавице, и дај ми брзо маказе. (Баца се
на њу да јој их отме.)
ДРУГА СТАРИЦА (Одупирући се.): Не, не!
ПРВА СТАРИЦА: Исећи ћу ти нокте или ћу ти их ишчупати из корена, као што ради Инквизиција... (Из дна
салона долази отегнуто њакање.)
ДРУГА СТАРИЦА (Вичући.): Перико68)! Перико! У прави
час! Спаси ме!
ПРВА СТАРИЦА (Обара је на под и удара је.): Маказе! Маказе! Убићу те! Рашчеречићу те! Ископаћу ти очи!
67) Инспирација за ову сцену могао је бити Гојин Каприц 51 “Дотерују
се”, на ком су необични ликови приказани како секу дуге и криве
нокте (TORRES NEBRERA 2003: 180).
68) Лик из Албертијевих сатиричних песама (TORRES NEBRERA 2003:
181).

ДРУГА СТАРИЦА: Лудачо! Лудачо! Пијандуро! Јеб’о те пас!
(На две ноге долази прилика обучена у МАГАРЦА.)
МАГАРАЦ (Њаче полако и потмуло.): Шта се овде дешава? Шта је? Може ли се знати зашто вичете и гребете се по лицу?
Ноћас није време да се бије
Мада у ствари ништа друго није.
(Старице се раздвајају.)
ДРУГА СТАРИЦА (Уплакана.): Перико! Ах, Перико! Ова
пијаница хоће да ми исече нокте! Не смем то да
дозволим. Нико их никад није пипнуо! Чак ни ја.
МАГАРАЦ:
Француз се мора победити
И рукама и ногама средити.
Ко има нокте, бори се ноктима
Ко копита, нек удара њима.
Зоологија даје нам пример
Како да се изборимо с тиме.
Бори се петао, бори се магаре
Бори се кокош, бори се коњче.
ПРВА СТАРИЦА: Али ова не може да се бори! Нокти су
јој урасли посред стопала!
МАГАРАЦ:
Без страха их из коже ишчупај
И једном добром турпијом изравнај.
Десет ноктију, десет убода
Као и десет смртних удара.
ПРВА СТАРИЦА: Ухватиће је Францушчине. Не може
да узлети.
МАГАРАЦ:
Ћути више, матора гусенице
Да ти не бих ишчупао брадавице.
Ако она не може да лети
На плећима мора се понети.
(ДРУГА СТАРИЦА скаче с метлом МАГАРЦУ на леђа
и обоје нестају у дну салона кроз њакање и кикотање.
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ПРВА СТАРИЦА утапа се у сенку барикада тихо се
смејући. Зрак јарке светлости осветљава просценијум. Са десне стране, улази Свети архангел Гаврило, уплакан и у туници бледоружичасте боје. Носи
сломљено крило.)
ГАВРИЛО: Изгубио сам је, изгубио сам је... Нестала ми
је пред очима баш кад сам хтео да јој пренесем поруку. Здраво Маријо!, почео сам. Али велика олуја
и густа тмина све помрачише, остадох у пола речи...
Здраво Маријо!... Где ли си, госпо? Куда да идем да
те тражим, ја, сироти залутали голуб, сломљеног
крила и без гугута, прекинуте нити памћења? Како
је оно ишла божја порука? (Сриче, трудећи се да се
присети.) Здраво Маријо... Ох! Јадан је изасланик
коме се светлост претвори у тмину, коме се прикаже сунце, а у рукама не остане ништа до стакло
ноћи без сјаја. Здраво Маријо!...
(Плаче, лице је покрио рукама. Са леве стране
појављује се Свети архангел МИХАИЛ. Носи јаркоцрвену тунику и држи мач у руци.)
МИХАИЛ (Зауставља се.): Гаврило! (Приближава му се
док му не спусти руку на главу.) Главу горе, пријате
љу. Чему те сузе? Одговори ми.
ГАВРИЛО: Јер више немам коме да предам поруку.
МИХАИЛ: Архангели не плачу. Ко би поднео најлепше,
најсјајније лице над којим бди плач?
ГАВРИЛО: Најлепши је био Луцифер...
МИХАИЛ: Био... То је истина. Али на челу са својом вој
ском бацио сам га у пакао баш овим мачем. Сад је
најстрашнији анђео.
ГАВРИЛО: Али не тако несрећан као ја овог часа, Михаиле.
МИХАИЛ: Бунцаш. Јадни мој пријатељу!
ГАВРИЛО: Он већ у пламену служи своју казну. Моја ће,
међутим, тек почети. И страх ме је.
МИХАИЛ: Твоја казна? Шта причаш? Реци ми. Ја сам
ти брат.

ГАВРИЛО: Здраво Маријо! Има ли веће казне него изгубити деву којој је требало да кажем да ће постати
Мајка Божја, блажена међу женама? (Скрхан болом,
руком додирује сломљено крило.) Јој!
МИХАИЛ: Шта те боли, Гаврило?
ГАВРИЛО: То што можда више никад нећу моћи да летим и што ћу остати заробљен на овој земљи демона. (Показује му крваву руку.) Види.
МИХАИЛ: Крв!
ГАВРИЛО: Заувек сам пао. Крило ми је потпуно сломљено. Са мојим летом спуштала се радост, а сударио
сам се са мржњом. Не знам шта се ноћас догодило.
МИХАИЛ: Војске зла опет слободно ходају светом. Чак
су и на ову мирну земљу донели пошаст. Али не бој
се. Мој мач те брани. Хајдемо.
ГАВРИЛО: Здраво Маријо...! Прво ћеш ми помоћи да
је нађем.
(Ослањајући се на МИХАИЛОВО раме и држећи га
око пâса, двојица архангела крећу на пут.)

МИХАИЛ: Знам да ћемо је наћи. Ходај.
ГАВРИЛО: Да није тешко повређена као ја? Или можда
мртва? Ох, тамна ноћи убица! Где сам, Михаиле?
МИХАИЛ: Хајде. Лепо спусти главу на моје раме. Пу
сти да те ја водим.
ГАВРИЛО: Здраво Маријо!...
(Нестају. Сцена остаје у тами. Све јаче се чује оте
гнут звук сирене, који најављује долазак авиона бомбардера. Прилазе ПРВИ и ДРУГИ МИЛИЦАЈАЦ, сенке су им осветљене светиљком.)

ПРВИ МИЛИЦАЈАЦ: Авијација, друже. Ноћас има свега.
ДРУГИ МИЛИЦАЈАЦ: Који крај ће гађати?
ПРВИ МИЛИЦАЈАЦ: Њима је свеједно.

> 28

ДРУГИ МИЛИЦАЈАЦ: Изгледа да се једна интернационална бригада добровољаца69) већ бори уз нашу
војску. То су људи са свих страна света, радници из
свих земаља: трудбеници, сељаци, интелектуалци,
занатлије...
ПРВИ МИЛИЦАЈАЦ: Има већ седам дана како се Мадрид
брани од жестоких напада непријатеља.
ДРУГИ МИЛИЦАЈАЦ: Али на линијама фронта се бори
и пева...
ПРВИ МИЛИЦАЈАЦ: Нема панике у Мадриду.
ДРУГИ МИЛИЦАЈАЦ: Цео Мадрид се подигао као једно
и отишао у ровове...
ПРВИ МИЛИЦАЈАЦ: Рекли су да ће Мадрид пасти за три
дана.
ДРУГИ МИЛИЦАЈАЦ: Али Мадрид припада Мадриђанима, Шпанцима. Цео свет нас гледа.
ПРВИ МИЛИЦАЈАЦ: Шта би се причало кад бисмо напустили овај музеј?
ДРУГИ МИЛИЦАЈАЦ: То би био прави злочин.
ПРВИ МИЛИЦАЈАЦ: Народ га брани. Његов је. Нико га
неће ни пипнути. Ускоро ће отићи из Мадрида.
ДРУГИ МИЛИЦАЈАЦ: Спасиће се од бомби. Неће проћи!
ПРВИ МИЛИЦАЈАЦ: Проћи ћемо!
(Нестају МИЛИЦАЈЦИ, зачује се отегнуто мукање
бика који се приближава док ПРВИ, ДРУГИ и ТРЕЋИ
ГЛАС коментаришу.)
ПРВИ ГЛАС (Ужурбано и оптимистично.): Приближава
се! Стиже! Ту је!
ДРУГИ ГЛАС (Исто.): Он је! Он је! Он је!
ТРЕЋИ ГЛАС (Узнемирено и збуњено.): Ко? Ко? Ко?
ПРВИ ГЛАС: Долази скроз повређен...
69) Бригаде формиране од добровољаца из 54 земље који су се борили
на страни републиканаца. Међу њима је било и око 1700 Југословена антифашиста. Неки од њих су Коча Поповић, Пеко Дапчевић,
Коста Нађ, Петар Драпшин (СОЛДАТИЋ 2011: 105–106).

ДРУГИ ГЛАС: Али снажно муче, уздигнуте главе70)...
ТРЕЋИ ГЛАС (Узнемирен.): Не знам га! Не знам га!
ПРВИ ГЛАС: Страх те је.
ДРУГИ ГЛАС: Бојиш га се.
ПРВИ ГЛАС: Тресеш се.
(Бука је већ сасвим близу.)
ДРУГИ ГЛАС: Извесно је да долази.
ПРВИ ГЛАС: Улази. Улази.
ДРУГИ ГЛАС: Он је!
ПРВИ ГЛАС: Он лично. Само он!
(Појављује се један савремени лик, заогрнут тамним
плаштом, покривеног лица, које ће скривати испод
тамних марама током целе сцене, са великом изрезаном главом бика испрсканом крвљу. Та глава треба да буде пресликана са Пикасовог дела насликаног
1938. године под називом “Мртва природа са главом
бика”71). Пошто је придржава један дрвени штап, глумац ће моћи да је носи у руци. Са супротне стране
долази други лик, такође прерушен, али обучен попут неког Гојиног чаробњака, глава му је све до врата потпуно покривена високим шеширом, на ком се
може видети нацртано велико око. У руци носи огроман упаљени свећњак. Зауставивши се, гледају се
у тишини са растојања, неповерљиви. Потом, овај
са свећњаком се приближава овом са главом бика,
пажљиво је осматрајући уз светлост свеће.)
ЧОВЕК СА СВЕЋЊАКОМ (После дуге тишине.): Могу ли
да ти пожелим лошу ноћ?
ЧОВЕК СА ГЛАВОМ БИКА (Померајући је, као да приста
је.): Муууу!
(ПРВИ и ДРУГИ ГЛАС постепено појачавају тон.)
70) Алберти често користи бика као симбол непобедивости шпанског
народа (TORRES NEBRERA 2003: 185).
71) Алберти представља Пикаса као упечатљиви шпански симбол –
бика. Овде алудира на Пикасову слику Мртва природа са црвеном
главом бика (TORRES NEBRERA 2003: 186).
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ПРВИ ГЛАС: Шпанија!
ДРУГИ ГЛАС: Фина паукова плетенија...
ПРВИ ГЛАС: Коса и ровчица...
ДРУГИ ГЛАС: Изобиље, утроба и бачија...
ПРВИ ГЛАС: Гнев и штипанија...
ДРУГИ ГЛАС: И све што с тобом звучи и римује се:
ПРВИ и ДРУГИ ГЛАС: Шпанија! Шпанија!
ТРЕЋИ ГЛАС (Напукло.): Ајјјјјјјј!
ЧОВЕК СА ГЛАВОМ БИКА:
Бик што се први пут показује и
Тобом је испуњен и у теби се купа
Захефта се и отхефта
Облаже се и открива
Као бик што бик јесте, плави бик Шпаније72).
Дошао сам...
ЧОВЕК СА СВЕЋЊАКОМ: Ја сам увек овде.
ЧОВЕК СА ГЛАВОМ БИКА: Вратио сам се... Ја се увек
враћам: кад ме вређају, кад ме изазивају, кад хоће
да ме убију...
ЧОВЕК СА СВЕЋЊАКОМ (Попут одјека.): Кад хоће да ме
убију...
ПРВИ ГЛАС: Сласт, обљуба детета...
ДРУГИ ГЛАС: Смех, насиље...
ПРВИ ГЛАС: Осмех, крв...
ДРУГИ ГЛАС: Губилиште, вашар...
ПРВИ и ДРУГИ ГЛАС:
Има један ђаво помраченог ума
Што ножем прогони светло и тмину73).
ЧОВЕК СА СВЕЋЊАКОМ: Кад хоће да те убију... Схватам.
ЧОВЕК СА ГЛАВОМ БИКА: Ти, да. Ти свакако.
72) Стихови из Албертијеве песме Пикасо (TORRES NEBRERA 2003:
188).
73) Стихови из Албертијеве песме Гоја (TORRES NEBRERA 2003: 188).

ЧОВЕК СА СВЕЋЊАКОМ: Својим сам рукама убио много бикова...
ЧОВЕК СА ГЛАВОМ БИКА: Много бикова. Али мене...
ЧОВЕК СА СВЕЋЊАКОМ: Тебе? Ко би се усудио да то уради? Тебе је немогуће убити.
ЧОВЕК СА ГЛАВОМ БИКА: Немогуће те је убити. Схваташ.
(Експлозије у даљини.)
ЧОВЕК СА СВЕЋЊАКОМ: Хоће да уђу... Чујеш ли их?
Враћају се?
ЧОВЕК СА ГЛАВОМ БИКА:
Поново да уђу, да... Али
Диже се бик из народа
Шири се бик из Шпаније.
По улицама расте, огроман,
Уздиже се бесно, скаче.
То је вртлог лепоте,
Труба муња и пламенова.
Живи бик, враћа се бик.
За њега нема арене, нема трга,
препрека што га ограничавају,
челика који га спречавају.
Бик из народа се вратио.
Његова је арена цела Шпанија74).
ЧОВЕК СА СВЕЋЊАКОМ (Још се приближава и поново му
осветљава главу.): Бик! Бик! Обасјавам те. Кренимо. Уз тебе сам.
(Док полако ходају.)
Мртваци, мртваци и мртваци. Без помоћи, на гомили, без укопа, растргли их пси и пацови... Бик!
ЧОВЕК СА ГЛАВОМ БИКА (Заустављајући се.): Бик! Али
ја сам такође човек...
ЧОВЕК СА СВЕЋЊАКОМ: Ни ја нисам само један прерушени ког ноћас видиш овде. Ти си?
74) Стихови из Албертијеве песме Бик из народа се враћа (TORRES
NEBRERA 2003: 189).
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ЧОВЕК СА ГЛАВОМ БИКА (Наглашавајући речи.): Ја сам...
Именован од стране владе Републике: нови директор овог Музеја у рату. Сликар. Зовем се Пикасо75).
ЧОВЕК СА СВЕЋЊАКОМ (Поново га посматрајући уз свећу.):
Човече! Баш личиш. Нема бити ко други. (Такође
наглашавајући речи.) Ја се зовем Гоја.
ПИКАСО: Видим. Само ти можеш да ходаш такав, дођавола! (Кратко пауза. Затим, док му пружа руку.)
Пабло Пикасо.
ГОЈА: Франсиско де Гоја.
ПИКАСО: Овог новембра 1936.
ГОЈА: Овог маја 1808.
(Нестају док ПИКАСО отегнуто муче, а ГОЈА испушта чудан смех, носећи упаљен свећњак наврх шешира.
Кад се упали светло, на барикади се поново појачава
звук сирене, а с њим се преклапа паклена бука коју
прави језиво шкрипање трубица, чегртаљки, ренди,
шерпи, гитара, бубњева и звиждаљки, које одговарају
једној великој дружини – врло сличној оној коју је Гоја
назвао “Сардинин погреб”76) – која се приближава из
дубине сцене. Предводећи марш, љуља се једна машкара, носилац барјака на коме крила шири гротескна
птичурина – нешто између орла и супа лешинара –
испод натписа “Смрт крвожедном лешинару”77). За
њим, две одрпанке, такође прерушене, играју у ритму раштимованих инструмената и ових песмица:
Дај дај,
75) Пикасо је заиста именован за директора Музеја Прадо 1936. године, али никада није обављао ову функцију (TORRES NEBRERA
2003: 190; PODOKSIK 2008: 151).
76) Гојина слика настала између 1812. и 1819. Приказује карневалску атмосферу прославе налик на оргију и представља пародију на
шпанске верске обичаје. На њој су гротескно представљени стожери друштва: црква, војска, полиција. Гоја је сматрао да се иза ових
маски и костима крију демонске силе (HAGEN-HAGEN 2007: 67).
77) Алузија на Страхоту рата 76, на којој је приказана језива птица
коју народ боде вилама, а симболизује протеривање Наполеона из
Шпаније.

ајде ајде, дај!
Набоди га, набоди га
набоди га сад!
Дај сад, набоди га
Удри јаче јаче!
Живела стража!
А издајник црче!
(То је дружина сакатих од беде, од црне шпанске глади. Неки од њих, поред својих музичких олупина, уздижу и колце, док други крунишу главе поломљеним
столицама и нокширима78). На зачељу поворке, на
плећима једне потпуно црне фигуре које представља
ЈАРЦА великих искривљених рогова, иде неко или
нешто потпуно покривено крпетином. Уз њега, на
старој фотељи, коју придржавају ДРУГА и ТРЕЋА
СТАРИЦА, долази још неко79) такође потпуно покривен. Везане на леђима, старице носе своје метле.
ТРЕЋА СТАРИЦА крије лице половином маске. Сирена је замрла.)

ЈЕДНОРУКИ: Сто му громова! Какав је то метеж80)?
ТРЕЋА СТАРИЦА: Не жести се, мали мој једноруки. Мала
је ово врева спрам оне која ће се дићи кад сазнаш
ко сам и кога доводимо.
ЈЕДНОРУКИ: Може ли се знати зашто долазите са толиким чегртаљкама и звиждаљкама у оваквој ноћи?
ТРЕЋА СТАРИЦА: Пашћеш на дупе ако ти кажем.
ФРАТАР: Долазиш из септичких јама пакла, из ђавоље
канализације. Машкаро одвратна!
78) Алузија на Гојин Каприц 26 “Добро су селе”, на коме старе проститутке стављају столице на главу, што је за њих једини начин да
се скрасе (TORRES NEBRERA 2003: 192).
79) Сатирични приказ краљице Марије Луисе инспирисан је Каприцом 61 “Volavérunt”, на коме три вештице придржавају грофицу
од Албе док лети (TORRES NEBRERA 2003: 192).
80) Натпис са Страхоте рата 65, на којој се види патња жена које су
изгубиле породицу и имовину.
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ТРЕЋА СТАРИЦА: Пссст, велечасни, има да играте наврх
главе са спуштеном одећом, и да показујете своју
срамоту кад сазнате с ким говорите!
ПРВА СТАРИЦА: Убилиброрда, Убилиброрда, има да цркнем, пући ће ми брадавица колико бих да сазнам
ко је ова!
ДРУГА СТАРИЦА: Стрпи се још секунд, Хенуфлекса. Био
би злочин изгубити тако длакаву леблебију.
ОШТРАЧ: Ајде више. Одувајте ту жабетину!
СЛЕПАЦ: Нека говори!
ЦУРА: Нека скине маску!
СВИ: Нека се покаже! Нека се покаже!
СТУДЕНТ: Доста! Нека не говори нико осим Једноруког!
ТОРЕАДОР: Прво бих ја нешто да кажем...
УСТРЕЉЕНИ: Ти боље забоди зубе у језик...
ПРВА СТАРИЦА: Хихи, то би ти било једино добро забадање у животу81)!
(Сви се смеју кроз звуке звиждаљки и трубица.)
ЈЕДНОРУКИ: Пустите ме да говорим! Тишина! Није ово
ноћ за забаву!
ТРЕЋА СТАРИЦА: Слажем се с тобом. На твоју заповест!
ЈЕДНОРУКИ (Енергично.): Скини ту маску!
ТРЕЋА СТАРИЦА: Повиноваћу се господину капетанчини. (Скида пола маске, приказујући своје страшно
вештичје лице. Пауза.) Не препознајеш ме? Ја сам
краљица.
ПРВА СТАРИЦА: Енгурдегунда! Енгурдегунда! Тако сам и
мислила! Што си се пролепшала! Нека се господин
капетан поклони пред својом правом господарицом!
ЈЕДНОРУКИ: Престаните да се зајебавате! Одмах! Енгурдегарда, или како се већ дођавола зовеш, и ти,
Убилиброрда: шта кријете на тој распалој фотељи?
81) Алузија на то што је лош тореадор.

ТРЕЋА СТАРИЦА: Господин капетан има дозволу да скине прекривач. Само храбро!
(Тишина. ЈЕДНОРУКИ, скочивши у једном скоку са
барикаде, повлачи крпу која покрива фигуру, откривајући старо страшило жућкастог лица, рашчупане
косе, у дугом црном чипканом оделу.)
ЈЕДНОРУКИ (Шокирано.): Госпођа дон Карлоса IV, краљица Марија Луиса!
СВИ (Као један шапат): Курветина!
(Усред дуге тишине, ЈЕДНОРУКИ креће ка ЈАРЦУ,
који се повлачи један корак, уз мекетање.)
ЈЕДНОРУКИ: Шта је с тобом, јарче? Јуначиш се, а? Миран!
(Зграби га за искривљене рогове док га не обори на
колена. Потом се открива фигура која га јаше, и
појављује се огроман ЖАБАЦ буљавих очију и човеколиког изгледа у војничком оделу: мач за пасом, лента
на грудима и ордење.)
Ето ти га! Али то није Наполеон Бонапарта! (После
врло кратке паузе.) То је дон Мануел Годој! (Иронично.. Генералисимус! Принц мира! Кобасичар!82)
СВИ (Тихо.): Краљичин велики шлиц!
ЈЕДАН ГЛАС: Смрт издајницима!
ДРУГИ: На вешала с њима!
СВИ: Смрт! Смрт!
ЈЕДНОРУКИ: Мадридски народе! Добровољци са барикада! Ускоро ће сванути. Немамо времена за губљење.
Обојици ће бити суђено и биће осуђени у најкраћем
року. Али пре тога, нека свако потврди пресуду, нека
прво свако каже шта има овом пару курвара, донедавно крунисаних крвљу и глађу Шпаније.
82) Годој је заиста носио титулу Принца мира, а чин генералисимуса
доводи га у везу са Франком, чиме Алберти потцртава паралелизам
између два историјска периода. Кобасичар је био увредљив надимак за симпатизере Француске (TORRES NEBRERA 2003: 144).
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СТУДЕНТ (Са врха џакова. Помало уображено и високопарно.): Госпођо најрогатијег краља у целој нашој
историји! Принче мира! Генералисимусу краљевине,
тако заслужено отелотворени у овај тужни жабљи
трбух: мала су казна вешала за то што сте посејали озлоглашеност наше државе свуда по свету! Ти,
анатемисани и лицемерни господине, истовремено си и агресор и жртва, освајач и освојени, лош
Француз и најгори Шпанац, обојица сложни да баце у најнечасније ропство један од најмужевнијих и
најјачих народа, један од оних који највише изгара
од љубави према слободи и независности... Сетите
се Нумансије, поквареног Римљанина, издајника
Витисе и великог дон Пелаја, славне Ковадонге83)...
ЈЕДАН ГЛАС: Добро је ! Браво! Следећи! Није време за
говоранцију!
СТУДЕНТ (Заглушен гунгулом.): Да, тражим вешала, иако бих такође тражио да прво буду растргнути...
ГЛАСОВИ: Следећи! Следећи!
ОШТРАЧ: Грађани! Говори вам један убијен човек. И
каже: народ има нос. Има псећи њух. Добро зна
да га варају и ништа више. Слабо се разуме у говоранције. Али не греши сада када тражи конопац за
вратове ово двоје издајника...
ГЛАСОВИ: На вешала! На вешала!
УСТРЕЉЕНИ: Народ се једног јутра пробудио без краља,
продат, окружен страним агресорима, препуштен
сам себи. Ови, и други њима слични, који су из двора
пили нашу крв и клели се да су нам одани заштитници, потрчали су да се баце на колена пред ногама
83) Најупечатљивији догађаји из шпанске историје: пад Нумансије у
Келтиберском рату у II веку п.н.е после јаког отпора Ибера; Витиса је последњи визиготски краљ након чије владавине Мавари
освајају Шпанију, а дон Пелајо је астуријски краљ који је започео
Реконкисту тј. ослобођење од Мавара у бици код Ковадонгде 722.
године, из које је Астурија изашла као победник.

нашег џелата. И ја тражим казну вешањем. Говорио вам је Устрељени ког је убио маршал Мурат84).

ГЛАСОВИ: Смрт! Смрт!
ЦУРА (Достојанствено и подсмешљиво, наклонивши
се пред страшилом краљице.): Уважена госпођо,
срећан пут! Не умире само народ. Сад је на вас ред
од руке вашег вољеног. Нећете умрети од чисте ране бодежом нити од пуцња из аркебузе. То је за нас,
за пучину. Ви ћете, Ваше Величанство, и Ви, Ваша
Висости, бити окачени високо, као што заслужују
ваша висока порекла.
ГЛАСОВИ: Нека их обесе! Нека их обесе!
ПРВА СТАРИЦА (Обраћајући се наклоњена ТРЕЋОЈ СТАРИЦИ.): Енгурдегунда! Заслужила си ово! Сада ћеш
ти бити права краљица Шпаније. Упала ти је секира
у мед! Понизно ти љубим ноге. То ће ти ублажити
промрзлине.
ТОРЕАДОР (Бацајући се у једном скоку.): Оставите ме
самог! Напоље из арене!
(Чује се отегнут звук трубице, имитира трубу са
кориде. ТОРЕАДОР, са копљем и прслуком у руци,
креће ка страшилу краљице Марије Луисе, подигнутог шешира, наздрављајући јој за срећу.)
Господарице камењара,
Швалерко Кобасичара,
Тореадор нећу бити
Ако л’ вас нећу убити.
(Усред тишине изазива ЈАРЦА.)
Ех, бику! Ех, ех! Идемо! Право и мирно! Пази! Ако
ме бациш на жапца, тебе ћу избости.
(ЈАРАЦ, испуштајући дуг мекет, креће се ка њему и
пролази испод прслука.)
СВИ: Оле!
84) Маршал Јоаким Мурат, један од Наполеонових војсковођа у Рату
за независност (TORRES NEBRERA 2003: 196).
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ТОРЕАДОР (Док му маше штапом): Ајде! Овај потез на
кварно, за преваранта! Овај од рогића до рогића,
за кварњака! Овај кружни, наравно, за издајника и
разбојника! А овај потез преко главе, за генералисимуса и обешеног!
СВИ: Браво!
(ТОРЕАДОР се шепури да би се правио да је убио бика. Тишина.)
ТРЕЋА СТАРИЦА (Подсмешљиво.): Убилиброрда, Хенуфлекса, придржите краљицу. Држи се, кћери. Не
губи главу. Многи су овако скончали. Јер су волели магарчину.
ТОРЕАДОР: Бику! Ејјј! (У ваздуху показује убод изнад главе
ЖАПЦА, вукући ЈАРЦА по поду, са ЖАПЦЕМ прилепљеним за плећа, кроз аплаузе и гунгулу окупљених.)
ТРЕЋА СТАРИЦА (Краљици страшилу.): Како је? Твој Маноло се вукао баш храбро. Дођи и загрли га, у овом
последњем часу биће вам слађе него онда кад си га
очарала у краљевској постељи.
(ЈАРАЦ устаје. ПРВА и ДРУГА СТАРИЦА, подигавши страшило краљице, носе га до ЈАРЧЕВИХ плећа,
поред ЖАПЦА, спајајући их у присан загрљај.)
Тако... Сад нису само говоркања... Заједно, као и
увек, али пред очима народа.
ЈЕДАН СТАТИСТА (Скидајући нокшир са главе и стављајући
га ЖАПЦУ.): Зар ниси уздисао за круном? Е па ето ти
је сад. Може да ти послужи и за болове у стомаку...
ПРВА, ДРУГА И ТРЕЋА СТАРИЦА (Клањајући се.): Под ногама Ваших владарских величанстава!
ЈЕДАН ГЛАС: Смрт новом монарху Шпаније!
ДРУГИ: На вешала с њима!
(Међу заглушујућим повицима и пиштавим дромбуљањем музичара, истиче се СЛЕПАЦ на барикади.)
СЛЕПАЦ (У ритму своје гитаре, док га две Одрпанке прате играјући у маскама.):
Госпођо владарко

Немирног стомака
Владаћете обешени
За та грла јака.
Напоље с том руком!
Сада народ сам
Стоји под славолуком.
САКАТИ ИЗ ДРУЖИНЕ (Такође у ритму гитаре.):
Ђавољи помоћник,
проклети жабац!
Твој откопчан шлиц
Не вреди петопарац.
Напоље тај мач
Обешеном помоћнику
Не треба ни зачас.
ГЛАСОВИ: Напоље! Напоље!
ФРАТАР (У проповедничком тону.): Грешни прељубници! Не надајте се да ћу вас помиловати. Отићи ћете без исповести да се вечно преврћете у пламеној
постељи пакла.
ЈЕДНОРУКИ: Тишина! Тишина! Сад је на мене ред. Милицајци! Браниоци великих мадридских барикада!
Јадни и згажени народе! Чули сте. Слажете ли се
сви са пресудом?
СВИ: Даааа!
ЈЕДНОРУКИ: Ево вам их! Толико нам је од њих остало:
две одвратне крпене лутке; а иза, на њиховим леђима, најбеднија предаја Шпаније страној отимачини,
пропаст наших земаља, наших жетви и стоке, ропство наших жена и деце, затвори и стрељања. Ко је
то намеравао да се докопа круне наших краљева, па
је прикачио себи племените титуле генералисимуса
и Принца мира? Онај који је угрозио тај мир, похле
пни саучесник најомраженијег уништитеља народа, који је пролио бесконачно много крви... И шта
сад? Опет имамо његовог лицемерног пријатеља,
незајажљивог власника, правог жапца – тог крвожедног лешинара – који смрћу изазива херојске
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зидине наше шпанске престонице. Већ свиће зора.
Пожуримо. Што пре обесимо високо ове труле симболе бесрамности и тираније. Никад се неће вратити, никад неће газити овим тлом ако се сви заједно потрудимо да наше барикаде буду неосвојиве!
(Полако почињу да лупају по бубњевима. Машкара која носи барјак поведе марш ка барикади. Иза
ње корача ЈАРАЦ са страшилима, окружен трима
ВЕШТИЦАМА и њиховим метлама. Следе их ЈЕДНОРУКИ са ФРАТРОМ и остала лица са гравире. Усред
тишине, прекинути само ударцима по бубњевима,
издалека почињу да одјекују противавионске паљбе
и експлозије првих бомби. Поворка се не поремети у
свом успону. Већ високо на барикади, ДРУГА и ТРЕЋА
СТАРИЦА предају ЈЕДНОРУКОМ своје метле. Већ се
чују авионски мотори над крововима Музеја. ДРУГА
СТАРИЦА сече маказама краљичину гриву од трске85).

ЈЕДНОРУКИ уз помоћ УСТРЕЉЕНОГ и ОШТРАЧА
веже у лабави чвор вратове два страшила. Окачена на
метле које су дршком закачене за џакове са земљом,
у ваздух су бачена тела краљице Марије Луисе и генералисимуса, њеног љубавника, која ће остати да се
њишу као немо клатно звона. Неми урлик, мешавина
шока и радости, отима се свима из грла, док запаљиве бомбе падају по другим салонима Музеја Прадо, а
светлост свитања се пробија кроз кишу поломљеног
стакла, кроз високе галерије централне сале. ОБЕЗГЛАВЉЕНИ који је стао на ивицу барикаде како се
бомбардовање појачавало, рецитује узвишено, док се
завеса полако спушта.)
ОБЕЗГЛАВЉЕНИ:
Мадрид! Мадрид! Твоје име лепо звучи!
Ти си лукобран сваког шпанског доба.
Земља се тресе, небом гром хучи.
Смејеш се док ти се од олова просипа утроба86).

85) Маказе које су вештице толико помињале коначно добијају сврху: оне су оружје којим се симболично одузима моћ тиранима
(TORRES NEBRERA 2003: 200).

КРАЈ

86) Аутор ових стихова је шпански песник Антонио Маћадо, а песма
припада збирци Рат (1936) (TORRES NEBRERA 2003: 201).
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бјављујући из броја у број “Сцене” драмску литературу савремених светских драматичара, као основну вредност или мотив имамо жељу да упознамо актуелне драмске правце, да нагласимо покушаје
конекције, зближавања и уметничких прожимања, и
не мање важно, да понудимо предлог за сценско упризорење. Читајући драму Ратна ноћ у Музеју Прадо
аутора Рафаела Албертија, уз прегршт изазова можемо препоручити овај комад за неку овдашњу сцену – у
уметности све је могуће.
Драма великог шпанског писца Ратна ноћ у Музеју Прадо, према свим критеријумима спада у ранг
лезе драма, дакле оних за читање, док се у њој у пасторали, у низу, прожимају историја, уметност и живот,
пре свега они његови тренуци које обележавамо као
граничне ситуације. Отуда можда скептицизам у конкретну могућност њеног упризорења.
Рафаел Алберти Мерељо (Rafael Alberti Merello)
(1902–1999) један је од најпознатијих представника шпанске Генерације 27 и такозваног Сребрног доба
шпанске науке и уметности (Edad de Plata). Иако је то

период политичких и друштвених напетости, доба од
краја XIX века до избијања Шпанског грађанског рата изнедрило је бројне значајне научнике и уметнике.
Међу њима су, уз Албертија, Пабло Пикасо, Салвадор
Дали, Луис Буњуел...
Алберти је рођен у Кадизу за који га вежу изузетне успомене, па и носталгија. Студирао је сликарство,
али у шпанској култури остаје забележен као књижевник. Писао је песме и драме, познат је по споју традиционалног шпанског и авангардног стила, чисте поезије и барокног утицаја. Његова драмска дела одликују
се друштвеном и политичком ангажованошћу, али уз
велику дозу лиризма и еклектицизма.
Претходни цитат недвосмислено се може употребити и за објашњење или дефинисање стила драме
Ратна ноћ у Музеју Прадо, за коју је као инспирација
аутору послужило бомбардовање Мадрида 16. новембра 1936. од стране Франкових трупа потпомогнутих
немачком и италијанском авијацијом. Том приликом
делимично су оштећене грађевине велике историјске
и уметничке вредности, попут Народне библиотеке,
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Историјског архива и Археолошког музеја, а потрес
се осетио и у згради Прада.
Радња Албертијеве драме смештена је у виолентне
дане који наговештавају борбу за опстанак и покушај
спасења од уништења вредности које ће остати иза нас.
Управо је у томе и величина жртве, а дефиле драмских
јунака, односно оних који то постају “излазећи из слике”, сугерише непрестану потребу за таквом борбом,
односно константно трајање животног пакла у којем
постоји само сада и једно велико ЈА.
Комад је изразито критички настројен према си
стему као продукту наметнутих друштвено-економских оквира, те га театролози недвосмислено тачно
повезују са Брехтом, али у тексту су јасно уочљиве
марксистичке критичке опсервације усмерене према
поретку који штити једино себе и своју неутаживу глад
за профитом без обзира на цену/вредност уметничког
дела или људског живота.
Промовишући као јунаке драме ликове са слика Франциска Гоје и Веласкеза, али и оне о којима пишу или који су јунаци прозе и поезије Кеведа, Маћада, па и самог Албертија, аутор твори савршену слику
једног света који на жалост не постоји, а могао би да
буде наш свет да људи нису овакви какви јесу: безобзирно сурови, себични, искварени. Комад, дакле, јесте

ликовно-песнички приказ једне страшне ратне ноћи
која је репрезент свих опасних, лудих ноћи из бурне
шпанске, али и историје нашег света. Та универзалност трагичног, понављање историје и поигравање са
аспектима вечне несреће, значајне су вредности комада Рафаела Албертија.
На тим фактима могуће је трагати за разрешењем
овог инспиративног текста за читање и сценско упризорење. Уосталом, изражена драматичарска скепса на
почетку текста само је могућа мотивациона структура
за неког ко је жељан уметничког подухвата. Јер Ратна
ноћ у Музеју Прадо извођена је на сценама у Европи и
доживела је три поставке у Шпанији. Последња је била
пре више од десет година па би било занимљиво поново
видети овај комад на некој театарској сцени. Разлога
је много – од одлично написаног и преведеног текста
(Ана Хубер), преко колоритних, вишеслојних ликова,
до суштинске приче о непроменљивости људи и њиховог света. Можда је то сторија о прошлом времену,
али слично се дешава и данас када је народ подељен, а
владају људи из сенке... Можда је то Шпанија, али тако
личи на Енглеску, Италију или на неку земљу на Балкану где се преко ноћи мења све, и политика и живот.
Уосталом, код нас се каже “Ко омркне не осване”.
Ратна ноћ у Музеју Праду је таква ноћ…

64. С ТЕРИЈИНО ПОЗОРЈЕ
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64. Стеријино позорје

Уводна белешка о
овогодишњем Позорју

У

место једног текста који би из јединственог критичарског
угла сагледао представе 64. Стеријиног позорја, редакција
“Сцене” је, баш као што је то био случај и прошле године
када је о Позорју разговарало двоје критичара, одлучила да
отвори простор за дебату, за својеврсно суочавање различитих
критичарских дискурса о представама овогодишњег издања
Фестивала. С једне стране, на тај начин желимо да подстакнемо дијалог (макар и индиректни), док с друге верујемо да
је управо овакав приступ (театарској) уметности користан и
за само Стеријино позорје.
Уверени смо, такође, и да суочавање различитих критичарских проседеа, приступа и ставова може да допринесе целовитијем сагледавању не само домета овогодишњег фести
валског програма него и развоју критичке свести (и значаја
дијалога) у ширем, друштвеном контексту.

39 >

Пише > Андреј Чањи

64. Стеријино позорје

Позориште, паралакса,
провокација – преиспитивање
ангажованости
64. Стеријиног позорја

П

озоришни посленици често ентузијастично изражавају жељу, али још чешће резигнирано признају
немоћ када говоре о томе да ли њихови сценски
резултати могу бити носиоци друштвених промена.
Непомирљивост хтења и могућности најчешће се задржава на апстрактним идејама о коментарисању и
критици друштва. Намера овог текста је да се на избору примера из представа са 64. Стеријиног позорја понуди неколико интерпретативних провокација које ће
померити паралаксу те устаљене уметничке поступке
и идеологије сагледати из другог угла, а истовремено
ће истаћи и оне естетске и продукционе захвате који
су по себи неконвенционални и провокативни. При томе, спроведена херменеутика увек се заснива на дијалектичком, узајамном односу фикционалног и фактуалног – начину на који фикционални свет представе
репрезентује савремено искуство, односно на реалне
услове који инспиришу уметничко стваралаштво.

Овогодишње Стеријино позроје представило је
друштвено ангажован репертоар у такмичарској селекцији од осам представа рађених по текстовима
домаћег аутора. Селектор Светислав Јованов уочио
је феминистичку тенденцију у свих осам продукција
те је слоган фестивала формулисао речима Побуна –
женски род. Одмах привлачи пажњу чињеница да нису све представе тематски доминантно фокусиране на
питања женске борбе и еманципације. Каролина Нојбер
Небојше Ромчевића, у режији Кокана Младеновића,
постављена је као лево популистички обрачун са национализмом и десним популизмом. Козоцид који је
писала и режирала Вида Огњеновић бави се критиком
непромишљених одлука некомпетентних политичара.
Боливуд списатељице и редитељке Маје Пелевић приказује менталитет пљачкашким приватизацијама опустошеног друштва. Женску побуну Позорје је овај пут
препознало како у репрезентацији снажних женских
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ликова који имају способност и снагу да сопствену
вољу спроводе насупрот доминацији мушких ликова,
али што је можда важније, селекција је у своје оквире
укључила и представе у којима феминистичка нота
није превасходно део унутрашње структуре представе, него фигурира као битна спољашња карактеристика; под слоган су подведени и пројекти чије су ауторке
жене. Тиме су се као релевантан конституент селекције Позорја легитимисали и не стриктно уметнички
фактори позоришне продукције. Прошлогодишња селекција демонстрирала је сличну намеру одлуком да
промовише младе ауторе. Овогодишњи избор је пак
маркирао уочљиву тенденцију сезоне у којој је проблематизован положај жене у патријархалном срп
ском друштву, али и све веће присуство списатељица,
редитељки и осталих уметничких предузетница, као и
пораст важних женских сценских улога. Охрабрује закључак да српско позориште уме да препозна значајне
друштвене и политичке теме и да се њима бави, али
оно што често забрињава је уметничка конкретизација
чија семантика демонстрира неспособност мишљења
изван доминантних идеолошких ставова и устаљених
естетских решења.
Најупечатљивији пример рђаве обраде важне
друштвене теме је суботичка инсценација Зле жене Јована Стерије Поповића. У питању је комад који отворено промовише брутално насиље као успешно кротитељско и васпитно средство када се примењује на
жене преке и пркосне нарави. Али као што је Стерија
женско зло узео као датост, ни редитељка Ива Милошевић није се потрудила да осавремени читање овог
идеолошки бајатог класичног комада и понуди било
какав узрок женског незадовољства. Као да капиталистичко-патријархални коктел не нуди читав репертоар
репресивних механизама који потчињавају жене. Насупрот темељном истраживању могућих манифестација постојеће репресије и њиховом естетском артикулисању, представа се задовољава ларпурлартистичком самодовољношћу која се огледа у театрализова-

ном сценском говору, покрету и костиму – говори се
архаичним војвођанским акцентом у високом тонском
регистру, уз ритуализоване покрете изразито нашминканих карикатура. Иза таквих вокализа, гимнастике и
шаренила не препознаје се никаква органска повезаност са самим сижеом. Најмаркантнија интервенција
на драмском предлошку тиче се измењеног краја у ком
брутално преваспитавање извршено над Султаном не
резултира потчињеном, него појавом надмоћне и насилне жене која успоставља тиранску доминацију над
сопственом заједницом. Комад Зла жена тако је сведен
на јефтину мудрост да насиље рађа насиље, али, што
је још горе, само насиље се не осуђује, него се уместо
тога шаље упозоравајућа порука насилницима да се
њихове жртве потенцијално могу осилити и узвратити. ОЕБС-ово истраживање из 2018, међутим, открива да је две трећине жена у Србији од своје 15. године
било изложено неком типу насиља, најчешће психолошком или сексуалном узнемиравању. У протеклих
десет година у нашој земљи је најмање 320 жена убијено према незваничним подацима статистике Мреже
“Жене против насиља”, која је изведена из медијских
извештаја (званични подаци не постоје). Овакви поражавајући подаци у сусрету са логиком суботичке Зле
жене креирали би реалност у којој би Србија била земља
потчињена владавини побеснелих амазонки. Артифицијелни завршетак, као ни читава редитељска замисао
Иве Милошевић, ни на који начин не кореспондирају
с тренутком и средином у којој представа настаје. То
је управо пример јаловог друштвеног ангажмана српске позоришне сцене која је често само номинално
критички настројена.
Насупрот имагинарним последицама насиља над
женама на којима се заснивала редитељска замисао Иве
Милошевић, Андраш Урбан формулише поетику доследне и релевантне друштвене критике. У представи
М.И.Р.А. истинска ангажованост српског театра доводи се у питање. Централна сцена која сумира три теме
Урбанове критике – патријархат, национализам и по-
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зориште – јесте тренутак силовања Мире Карановић.
Замеркама које изговара српска позиција да Мирјана
Карановић увек глуми Муслиманке које силују Срби,
удовољава се сценом у којој она сада глуми силовану
Српкињу чиме се сугерише саучесништво позоришта
у јачању националистичког дискурса. Поступак разоткрива патолошку замену теза. Из жиже интересовања
измешта се тема силовања и намеће тема националне
припадности силоватеља и силоване. Жена, истинска
жртва, није препозната као равноправни друштвени

и политички субјект, него је представљена као објекат
националистичког надгорњавања. Њен усуд постаје
средство помоћу којег се мобилизирају и активирају
индоктриниране масе зарад утемељивања идеологије
којом се негирају почињени злочини, а читав српски
народ смешта у позицију невине жртве. Насиље се на
тај начин релативизује јер се из фокуса измешта злочин како би се преокупација усмерила ка националној
хегемонизацији и отклону од одговорности. Изостанак
адресирања таквих проблема у нашем позоришту још
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од деведесетих је предмет Урбанове критике. Заједнички мотив представа М.И.Р.А. и Хасанагиница управо и
јесте позив на суочавање са грешкама из прошлости.
Сцене колективне амнезије из прве представе и сонг
Рестарт – нула из друге, у којима се заборављају, негирају или игноришу злочини, пљачкашке приватизације, насиље над мањинама, расизам итд. илуструју
пример истински ангажованог театра који подсећа и
опомиње да се будућност не може градити без признавања да постоје недовршени чинови у прошлости и да
је процес суочавања са њима неопходан.
Козоцид Виде Огњеновић несумњиво је добро
скројен драматуршки наратив који се бави бесмисленим
привредним стратегијама југословенске комунистичке номенклатуре и њених апаратчика. Постоји намера
да се побију све козе у црногорским кршевима и врлетима како би се по стеновитом тлу садиле шуме. Козе
се “мичу” да не би брстиле младице шумског сада што
би зауставило грандиозне перспективе у будућности
пројектоване дрвне индустрије. Будући да ништа сем
корова не може да расте по таквом тлу, мегаломанска идеја је очигледна будалаштина. Вида Огњеновић
кроз низ комичних сцена забринутости сељака за будућност без коза, сулудих визионарских тирада људи
са власти и неверици београдског ветеринара да неко
може поверовати у такве нонсенсе, гради забавну и истовремено оштру критику политичке некомпетенције
владајућих структура и народне неспособности да се
буни. Међутим, у контексту Фестивала, у комаду који
је јукстапониран са два Урбанова позоришна остварења, јавља се могућност да се драматургија Козоцида
сагледа из мало другачијег ракурса када је реч о производњи значења. Лик Боже Досијеа (Дејан Ђоновић)
учесталим замрзавањем радње уводи нас у појединачне биографије свих представника сеоске заједнице
чиме се откривају њихова лицемерја, страхови, зависти
и интереси. Ти корумпирани животописи предмет су
њихове неслоге и препрека за организовање побуне.
Тек се доласком лика Професора (Игор Ђорђевић) из

Београда појављује неко ко је у стању да артикулише
народни бунт. Тиме се револуционарни потенцијал
приписује стручњацима појединцима, а онда и одговорност за допуштање лакомислених политичких одлука подразумевано сносе само поједини образовани
ауторитети. Овакав закључак подупрт је сликањем
астрономске глупости сељака који се не питају коме
сметају и зашто би козе уопште биле убијане. Тек на
половини представе један од ликова досетиће се да постави и то очигледно питање. Иако такав драматуршки
поступак одложеног адресирања очигледности производи занимљив комични ефекат, он истовремено одаје
намеру да се обичан народ измести из политичке арене и ланца одговорности како би био представљен као
слаб, нејак и неук скуп субјеката неспособан да брине
било какву ширу проблематику која надилази његове
свакодневне приватне послове. Тако протумачен, Козоцид није критички настројен према ретком, неодговорном и резигнираном учешћу народа у политици,
но он идеолошки заступа елитистички обрачун струке
с некомпетентном олигархијом и заправо подрива и
изврће руглу потенцијал демократске перспективе.
Две представе, Неустрашиве – као и све слободне
девојке и Боливуд, тематском хоризонту 64. Стеријиног
позорја предочиле су проблем репрезентације пола и
етничких група. Обе поседују заједнички принцип који
се огледа у томе што ликове једне друштвене групе
подражавају глумци који припадају другој друштвеној скупини. У представи Неустрашиве из перспективе седам тринаестогодишњакиња које су затруднеле
на екскурзији открива се наратив о конзервативном
друштву: одсуство интересовања за узрок зачећа и
идентитет особа са којима су девојке затруднеле, табуизација дечје сексуалности итд. Једна од ствари која је
интересантна у овој праизведби драме Тање Шљивар
је одлука да се улоге три од седам девојчица доделе глумцима, мушкарцима. Такав избор могао је бити полазиште за разиграно преиспитивање улога мушкараца
и жена у трудноћи, проблематизовање учешћа муш-

43 >

Из представе Хасанагиница, фото: Б. Лучић

караца у одлуци о абортусу, критиковање подвојеног
начина на који друштво доживљава мушку и женску
сексуалност, истицање идеје да полне карактеристике
нису релевантнте када се говори о друштвеним, политичким и идеолошким факторима. Могуће је одлуку
о кастингу тумачити и на плану миметичког дејства и
принципу идентификације где би намера била да се
мушком делу публике преко фактуалног момента пола
глумаца приближи фиктивна драмска ситуација у којој

су протагонисткиње девојке. Али будући да се у самој
представи ни на који начин не адресира специфичност
кастинга, значењске могућности глумачке поделе остају недовољно искоришћене па се тиме и интерпретативни потенцијал задржава на пољу спекулације.
Прилику да кастинг заснован на друштвеној припадности претвори у уметнички релевантну категорију
пропустио је и Боливуд. Дистопијски плесно-музички
кич приказује глумачку трупу једног малог места у које
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наводно долази боливудски продуцент с намером да
отвори филмски студио. Сусрет маште о перспективној
будућности са бедном реалношћу коју живи ансамбл,
открива утицај економске ситуације на социјално-политичко стање друштва, а узрок распрострањене мржње,
нетрпељивости, себичлука, зависти и таштине лоцира
у сиромаштву. Али у Боливуду се, осим доминантног
грађанског друштва осиромашеног пљачкашким приватизацијама, уводи и перспектива крајње маргинализоване социјалне групе. Глумачкој постави жели да се
прикључи и Ром који пружа уверења о својим глумачким способностима и певачким и плесним талентима.
Одбијање на које наилази док га подсмешљиво терају
од себе узвицима да је циган, јасно предочава класно и
расно дистанцирање и гађење које је инхерентно нашем
друштву и његовом односу према ромској заједници.
Иако Боливуд у позоришни мејнстрим уводи тему расизма у Србији, он сâм не успева да искорачи из расистичког миљеа у којем настаје. Улога Рома додељена
је Павлу Јеринићу, а не представнику ромске етничке
групе. Пропуст да се кроз друштвени активизам и процес инклузије у Народном позоришту Београд, институцији од националног значаја, ангажује Ром за улогу Рома, открио је недостатак како уметничке визије
тако и неспособност да се увиди јединствена прилика
да театар постане место истинске друштвене промене. Уместо да се друштвеним ангажманом нагласи тема расизма у представи, и обрнуто, да се уметничком
одабиром спроведе политичка одлука, у Народном
позоришту није постојала храброст да се парадигма
позоришних могућности помери на виши ниво чиме
би се проблематизовала граница између уметности и
политике. Такво виђење пажљивог кастинга не треба да
се посматра као порицање универзалног потенцијала
глумачке репрезентативности у којем један глумац на
сцени може представљати било кога, но као истицање
специфичног циљаног стваралачког поступка којим се
успоставља активан дијалог између тематског опсега
представе и контекста у ком настаје.

* * *
Мишљење, а нарочито стварање изван конвенција
и небројено пута опробаних стваралачких рецептура
није чест случај када се посматра историјат целокупне уметности па је стога илузорно очекивати и уче
сталост сценских револуција и иновација. Али здрав
позоришни живот једне уметничке заједнице подразумева дијалог међу њеним члановима из чега може изникнути помак ка одговорнијем и сложенијем уметничком резултату. У иницирању такве размене највећа
одговорност лежи на критици и критичарима, а најпогодније окружење за то свакако јесте фестивал какав
је Стеријино позорје. Истинска критичка расправа на
Позорју не постоји. Критичари не долазе на округле
столове, и када долазе није непознато да уметничка
страна страствено реагује на критичке коментаре па
је то можда и додатни разлог зашто су питања и запажања оно мало присутних критичара сваке године
генерички формулисани: постављају се уопштена питања о односу текста и режије, искуству при раду на
представи, трага се за анегдотама и занимљивостима
у ауторском процесу итд. Такав новинарски приступ
и одсуство провокативнијег и суштаственијег дијалога
свакако не доприноси побољшању позоришног живота.
Динамика размене мишљења на Стеријином позорју
изводи се у пианисиму или се уопште не изводи па се
та тишина преноси и на странице штампаних и виртуелних текстова у којима се неретко препричавају садржаји, износе неаргументоване оцене и где не постоји
никакава вредносна позиционираност. Одсуство теоријског, идеолошког или политичког става код позоришног критичара спречава анализу односа представе
и света на који се реферише. Критика се на тај начин
заробљава у оквире естетицизма или ларпурлартизма
што резултира пуким набрајањем појединачних сегмената представе – костими, сценографија, глума, музика
итд. – чиме се само успоставља каталог сценског бревијара на који се вештачки калеме унапред спремљене интерпретације из магацина општих места. Тада
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представе које су само номинално ангажоване или су
наопако ангажоване могу да прођу као критички интониран уметнички захват. Иако је на свом репертоару
имало неколико истински скрупулозих и разиграних
остварења, попут две Урбанове представе или госто-

вања Кућа лутака. Лечење из Пољске (представе за коју
нажалост није остало простора да се пружи детаљнији
осврт), 64. Стеријино позорје показало је да нам у великој мери недостају изазовни и провокативни садржаји како на сцени тако и у критици.

Из представе Боливуд, фото: Б. Лучић
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Пише > Ивона Јањић

64. Стеријино позорје

Манифести пропадања

О

сам представа такмичарског програма овогоди
шњег Стеријиног позорја чиниле су једну мање
или више кохерентну целину; постојала је, дакле,
начелна намера да се проблематика положаја жене
постави у први план промишљања. Међутим, прећутно и паралелно, овогодишње Позорје, једнако темељно испитује положај позоришта као таквог, односно
позоришта као институције, места које оно има у данашњем друштву, али, рекло би се, и његово мртвило.
У том смислу успоставља се једна подтема која се конституише кроз Каролину Нојбер Кокана Младеновића,
Боливуд Маје Пелевић, и, коначно, кроз представу
М.И.Р.А. Андраша Урбана, а која ће дружно констатовати атрофију позоришних органа.
Покушавајући да открију узрок пропадања и отужног стања у којем се позориште налази, ове три представе успоставиће нови значењски план, који је, можда, значајнији од засебно посматраних позоришних
остварења. Но, да бисмо дошли до тог новог значењ
ског плана, ваља прво испитати однос који појединачне представе имају према самом позоришту.

Хронолошки прва, а политички најексплицитнија, јесте Каролина Нојбер Кокана Младеновића по
тексту Небојше Ромчевића у продукцији Народног
позоришта Бања Лука. Реч је о немачкој глумици Каролини Нојбер која је отпочела реформу немачког
позоришта, преображавајући га из пучког у буржоаско позориште. То пучко позориште оличено је у Хансвурсту, напола глупом, напола поверљивом, понекад интелигентном, предузимљивом и кукавичком,
самодовољном и веселом, који у зависности од околности бира једну или другу особину. Често ласциван
и опсцен, са прегршт вулгарних шала, Хансвурст је
био једна транснационална појава. Његово прогнанство заговарала је Каролина Нојбер са својим дефакто
драматургом Готшедом, желећи другачије, просвећеније позориште. Ромчевић деведесетих година прави
паралелу с Хансвурстом оног времена, или, тачније, с
том узалудном борбом Каролине Нојбер, те Хансвурст
постаје метафора срозане културе Југославије Милошевићевог режима, односно, срозаног позоришта тог
доба против кога се ваља борити.
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Ромчевић се служи историјским чињеницама да
би се на значењском нивоу уочила савремена паралела.
Кокан Младеновић, међутим, не воли нарочито метафоре; он користи драмски предложак као платформу
са које ће се јасно и, разуме се, гласно, рећи шта је
данас Хансвурст. У сцени паљења Хансвурста, глумци
бањалучког Народног позоришта стављаће на металну
лутку појединачна данашња оличења Хансвурста, која
су поприлично разнородна: Хансвурст ће бити све – од
Европске уније до Курсаџија и Пинка.

Задржимо се, ипак, на стриктно позоришним облицима Хансвурста. Он, како се испоставило, представља сваки глумачки ангажман који се прихвата само
новца ради, односно прост посао. Битно је истаћи да
је за Младеновића оваква појава друштвено условљена чињеницом да се за културу издваја недовољно
новца – свега 0,62 одсто државног буџета Републике Српске. Због тога су, између осталог, сами глумци
и приморани да прихватају сваки ангажман. То се и
костимски јасно потцртава – на почетку представе, из-
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говарајући име или варијације имена Каролине Нојбер, читав ансамбл обући ће се истоветно, у дугачке
црне хаљине и стављаће плаве перике (сви ће, дакле,
дружно представљати отеловљене Каролине Нојбер),
да би на крају сви заједно узели дречаве прслуке, ко
стимско одређење којим је до тада био означен једино
лик Хансвурста (костимографкиња Јелена Видовић),
те тако напуштају принцип Каролине Нојбер и прихватају принцип Хансвурста.
Насупрот таквом односу према глумачком позиву стоји велика појава насловне јунакиње, чија борба
против простачког, популистичког позоришта на крају
постаје излишна – она је губи, а Хансвурст остаје доминантан и омиљен лик немачке сцене. Савремена
паралела је јасна; притиснути данашњом економском
и политичком ситуацијом, глумци и позоришни ствараоци уопште принуђени су да поклекну и прихвате
сваки понуђени ангажман, ситкоме, лакрдије, лаке комедије, речју, Хансвурсте. Следи, даље, да се безбедно
може рећи да је, по Младеновићу, популистичи театар
управо политички подржан, експлицитно или имплицитно – подржавањем таквог садржаја, на овај или онај
начин, или негирањем средстава за другачији израз.
На тој линији пружа се и наредни предмет ове
анализе – Боливуд Маје Пелевић, Народног позоришта
Београд. Реч је о извесној фабрици Младост, истина,
некадашњој фарбици, која сада служи као позориште,
а у коју долази боливудски продуцент не би ли од ње
начинио филмски студио. Испоставиће се, ипак, да је
боливудски продуцент заправо Немац и да се у Младости неће снимати филмови него ће бити направљен
мултиплекс. Јасно је да се термин Младост у сваком
тренутку може заменити термином Србија, те из тога
извући неки, истина доста општи, закључци о Србији
као држави у транзицији, или држави на ветрометини, али, опет, задржимо се само на позоришним импликацијама.
Позоришним импликацијама, зато што Маја Пелевић, преламајући друштвену стварност кроз позо-

ришни миље, најтачније, а и најтемељније, говори
управо о самом позоришту. Испоставиће се, тако, да
Боливуд и Каролина Нојбер имају неке кључне заједничке тачке, или, чак, ако ћемо бити храбри, да су им
полазишта готово истоветна – разликују се тек естетски и жанровски.
Наиме, када се оголи од општих места, Боливуд
заправо представља критику персифлаже, кича, пре
тераности уопште, која је ту да покрије оно што је
непријатна стварност. Глумци ће готово увек имати
усиљене осмехе на лицу, сценографија је састављена
од ЛЕД светала и неба, светлуцавих ресица и острва
са палмом (сценографија Игор Васиљев). Да иронија
буде већа, на врху зида на којем је предочено небо,
налази се увијена жица – каква постоје на граници
Србије и Мађарске, или Америке и Мексика, али ова
светли. Плаво.
Овај отклон од стварности или њено мењање, тај
пристанак на свесну самообману или ескапизам, постиже се, дакле, пласирањем претеране естетике која
је сва у сензацијама, сва у појавности. Бег од реалности, стога, могућ је само помоћу тих “нижих представљачких облика” да се послужим великим речима, помоћу разноразних ријалитија, лаких комедија
и сличних облика данашњег, истина модификованог,
пучког позоришта.
Речју, Хансвурста.
Прво полазиште, дакле, које Каролина Нојбер и
Боливуд деле, јесте готово милитантна критика управо
тих “нижих представљачких облика” који су уско повезани са ситуацијом у којој се друштво тренутно налази;
односно, са потпуним занемаривањем културе, да се
опет послужим великим речима, од стране званичних,
државних институција, које на тај начин, имплицитно
или експлицитно, подржавају ово тупљење критичког
промишљања – као што је већ било речи.
С друге стране, Боливуд јасно ставља до знања да
су ти “нижи представљачки облици” управо могући
због односа какав глумци, а са њима и сви позоришни
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делатници, имају према позоришту. Петоро глумаца
и њихова управница активно ће учествовати у тој деградацији позоришта од институције до боливудског
студија и, на крају, до мултиплекса. Предуслов за то
“посрнуће” јесте управо угрожена егзистенција – “дужничко ропство”, како каже – али и некакав ситнопотрошачки светоназор, односно, стављање материјалног
на пиједестал који му не припада, а на уштрб уметничког, духовног, или неког метафизичког плана. Читаву
алегорију о том и таквом светоназору, Пелевићева поставља кроз извесну “машну од штраса”, која је овде
постала симбол капиталистичког друштва, а којом се
Млада Глумица (Сузана Лукић) веша.
Друго полазиште, онда, које Каролина Нојбер и
Боливуд дружно критикују, јесте управо такав, готово чиновнички однос према позоришту, где оно није
нематеријални циљ израза нечег вишег, па било оно
уметничко или метафизичко, него обичан посао који
обезбеђује егзистенцију.
Ако овде резимирамо, видећемо, дакле, да су темељни проблеми које Боливуд и Каролина Нојбер виде као суштину натрулог српског позоришта, тај чиновнички однос према нечему што би требало да буде
звање, а не посао, с једне, односно, немар државе за
културу, а тиме и позориште, с друге стране.
Такође ћемо видети да су велике речи употребљене не једном; позив, метафизика, држава, уметност,
односно занемаривање културе, тупљење критичког
мишљења, позориште нижег реда. То су све речи које
су, на овај или онај начин, имплицитно или експлицитно, биле употребљене у ове две представе. Изгледа као
да је реч о некаквом страдању несхваћених, о патосу
који је уз то, чини се, романтизован.
Зато што, вероватно, и јесте.
Тако долазимо до новог значењског плана који се
добија сучељавањем ове две представе које чине један
блок и готово опречног виђења оличеног у представи
М.И.Р.А. београдског Битеф театра у режији Андраша
Урбана. Шта се догоди када се на сваком плану борите

за ту тако цењену културу? Шта се догоди када желите да покажете нешто суштински ново? Шта се, дакле,
догоди, када се позориштем не бавите чиновнички?
Замене вам браву на кабинету позоришта које
сте створили, смене вас и добијете рак. Урбан прави
ову представу поводом тридесетогодишњице Битеф
театра; представу која је, разуме се, могла бити ода
Мири Траиловић на један романтизован начин. То,
међутим, не би била истина. Истина је да се она читавог живота борила, да се за многе стварила изборила,
да су је сменили, да су јој заменили браву и да је добила рак. Истина је да “јој није опроштено ни само то
што је била; изузетна” (реч редитеља, Андраш Урбан).
Истина је да је сада својатају, да се “самопрокламују
Мирином децом”.
Урбан разграђује исте проблеме као и претходне
две представе – естрадизацију позоришта, одсуство
критичког мишљења, атрофију позоришног апарата
уопште, али уз једну битну дистинкцију. Иако, наравно, власт и владајуће институције, те ширење попули
стичких политика, имају да допринесу урушавању позоришта као институције, то никако није довољно да
би тај мртвачки задах ту задуго остао. Неопходна је
“позоришна чаршија”.
Неопходно је да је “понекад много опасније дирнути у позоришну чаршију, него у власт, или у политику. Власти би било довољно да има само мало сми
сла за хумор. Али чаршија не прашта” (Реч редитеља,
Андраш Урбан). Неопходна је чињеница да нико не жели
да ради с Мирјаном Карановић, осим три, и словима
три редитеља – како је Карановићева јасно и гласно
рекла на округлом столу критике.
Другим речима, по Урбану, није довољно да си
стем успостави негативан однос према позоришту или
култури генерално; распад је почео одавно. Нису позоришни радници криви јер се позориштем баве чиновнички; добар чиновник још може једноставно да
ради свој посао.
Криви су јер другима не опраштају. Изузетност.
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Пише > Александар Милосављевић

Белешке с Позорја

О неким представама изведеним на Стеријином позорју

Д

ок сам заузимао место у позоришној сали и припремао се да видим Петријин венац, иза себе
сам чуо жену која је некоме поред себе признала да се сваки пут сита исплаче када чита истоимени
роман Драгослава Михаиловића или гледа филм који
је давних дана Срђан Карановић снимио по овом делу. И те вечери, упозорила је, вероватно неће успети
да обузда сузе.
Гледалац са задатком, како се колоквијално дефинише позиција позоришног критичара, свакако се
мора запитати из којих разлога је управа Атељеа 212
одлучила да на репертоар стави драматизацију и данас
популарног романа, тим пре што овдашње телевизије
редовно репризирају поменуто Карановићево филмско
остварење. Шта је то поново квалификовало руралну
причу испричану специфичним, локалним језиком, о
суровом животу једноставне сељанке Петрије, чија је
судбина обележена тешким патњама, многим сударима са стварношћу, дакле причу о жени која је бивала
омаловажавана, пребијана, суочена са понижењима,
а ипак је успевала да остане усправна и да у позној

старости сачува чврст, конзистентан и достојанствен
однос према животу.
Позориште се не бави само ваљано презентованим причама, него се и те како ослања и на конкретне везе које литерарно уметничко дело успоставља са
својим временом. А у Михаиловићевом роману нема
ничега што бисмо, без драматуршког насиља, данас препознали као упоришну тачку око које би било могуће
успоставити овакву врсту непосредније актуелизације.
Има, ипак, у овој причи нечега што се није променило упркос свим друштвеним, социјалним и политичким менама живота на овом простору. Константа
је управо сјајно написана прича о једној животној судбини, о несрећи која нам постаје блиска без обзира на
језик литерарних јунака и мимо чињенице да овдашње
село више није налик ономе из првих деценија након
Другог светског рата. Али, исти су људи, иста је њихова
природа и вечита борба добра и зла која усмерава токове живота; исте су и последице тираније непоштења
на поштење, а непромењено је, напокон, и питање које
свако од нас поставља себи и свету када га сустигну невоље које засигурно ничим није узроковао.
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Из представе Петријин венац, фото: Б. Лучић

У том смислу индикативна је једна сцена из романа. Садећи купус, несрећна Петрија тргне се јер се
досетила да то чини на дан Светих врача, за које се
зна да не праштају онима који их не поштују, а радити
на њихов дан свакако је израз непоштовања. Тог часа
Петрија ће постати свесна да је начинила прекршај и
спремна је да поднесе казну. Зна и да покора, ма колико била искрена, тешко може да помогне. Несрећа
ће је, разуме се, убрзо и сустићи, но биће то тек једна од оних са којим је живот непрестано суочава и је-

дина коју је, можда, сама изазвала. Све остало што је
снашло Петрију хир је живота и разлог због којег су,
рецимо, настале и античке трагедије.
Управо на тај начин и из овог угла Михаиловићев
роман доживљава и Мила Машовић Николић, ауторка драматизације на основу које је настала представа
Атељеа 212, те у Петријином венцу препознаје универзалну несрећу којом се судбина поиграва немоћном али истрајном, жилавом особом каква је Петрија.
Костимографкиња Татјана Радишић, али и сценограф

> 54

Горан Стојчетовић, базираће своје креације на тран
споновању овог симбола судбинског одређења и на везама које се нераскидиво успостављају између главне
јунакиње, с једне, и сила које испредају Петријину судбину, с друге стране. Отуда ће у овој представи конци,
узице и канапи од којих су начињени косими, постати и
део сценографије као и сценске реквизите, добијајући
тако смисао најдиректнијег симбола који је сценски
оживео. Материјал од којег, по предању, суђаје преду
нити судбине овде је дакле уплетен у све аспекте не
само Петријине свакодневице и постаје непрестано
упозорење на истину да срећа у животу не зависи од
човекове воље.
Поставља се питање да ли је Петрија невина пред
тим силама? Грешна је она у мери у којој је њен грех,
ако не рачунамо онај библијски, инициран следом
догађаја који ће обележити њен животни пут, и то од
часа када се први пут загледала у човека за којег ће се
удати. Све што се доцније буде догађало само је низ
узрочно-последичних догађаја у којима су разне Петријине невоље тек акценти које је она покушавала да
предупреди и избегне.
Оно, међутим, што остаје као нека врста наука и
образложења које сâм Михаиловић проналази за ову
неравноправну и непоштену игру човека и живота, односно судбине, ауторка драматизације оставила је за
крај представе, за сцену у којој Петрија, након свега
што је проживела, гледајући публику директно у очи,
каже: “Човек ти је така живина – све заборавља. Не
знам каки бол да има, најзад ће увек да га одболује и
да заборави. И продужи да живи к’о да га и није задесило ништа страшно. Памти још понешто од то, није
да је баш све заборавио, ал’ и то некако као кроз маглу, к’о да се десило неком другом, не њему. Така је то
стрвина. Воли да живи, живина.”
Редитељ Бобан Скерлић стрпљиво, од прве петље,
плете свој редитељски поступак постепено и успоставља
и промишљено развија систем знакова и симбола, темељећи га на аутентичним сценским елементима.

Његова режија није склона компромисима и чврсто
се ослања на акцију глумица које тумаче главни лик
– на три Петрије. Младу Петрију игра Марта Бјелица,
Градску Јована Гавриловић, а Удовицу Милица Михајловић. Срећом, ни једна од њих није се бавила успостављањем евентуалних константи које би, барем
на плану употребе глумачких средстава, указале на то
да све три тумаче исти лик. Напротив, свака је – осим
карактеристичног језика као опште условности – на
властити начин градила своју Петрију, свака јој је дала
особене глумачке валере, боје, тонове, што је сценској
игри обезбедило посебну динамику и нарочиту врсту
узбуђења. А оно је било тим веће што су три Петрије
све време заједно на сцени, што једна другу допуњавају и међусобно коментаришу поступке оне која је у
датом моменту у фокусу сценске радње. Овакво “преплитање” Петрија из различитих животних доби много
је више од пуке досетке, а то што су оне у непрестаној
интеракцији, што неретко између себе разговарају,
размењују погледе или гестуално комуницирају једна
са другом, још ефектније усложњава причу и проширује њена значења. Игра три Петрије одржаће тензију
сценских збивања и када буде потрошен инвентар редитељевих поигравања симболима и када динамика
представе буде смалаксала.
Марта Бјелица била је сјајна Млада Петрија, сугестивна, непретенциозно наивна, невина пред животом чија јој се врата отварају. Јована Гавриловић која
је имала најтежи задатак, јер се управо њена Петрија
најдраматичније ломи у сударима са животом, и овом
улогом потврдила је статус једне од наших најталентованијих глумица млађе генерације, док је одлична Милица Михајловић у исти мах и заокруживала и
повезивала фрагментарну структуру овако начињене
глумачке поделе.
Моћна је у представи и појава Игора Ђорђевића
којег Мишина почетна разиграност и распеваност није
завела пут пренаглашавања и претеривања. Одлично
су играли и Тихомир Станић, Исидора Минић, Иван

55 >

Марковић, Јелена Ракочевић, Бранислав Зеремски и
Владислав Михаиловић.
А гледатељка с почетка овог текста уистину није
успела да заустави сузе. Ридала је све време гледајући
и слушајући приповест о судбини несрећне Петрије.
Оваква њена реакција је, нема сумње, сасвим довољан
разлог за овај репертоарски потез Атељеа 212 и маргинализује питање о актуелности романа Драгослава
Михаиловића.

* * *
Једно од кључних питања од којег започиње безмало свака драматуршка, а самим тим и позоришна
анализа “веселог позорја” Зла жена Јована Стерије Поповића, тиче се карактера Султане, главне јунакиње
комада. Од тога како дефинишемо њен карактер, од
тога како објашњавамо њено иритантно понашање,
перманентно незадовољство комплетним окружењем
те њена непрестана закерања, зависи и како ће бити
третирана доцнија Султанина трансформација у мирољубиву особу, способну да нормално, без тензија и
агресивности, комуницира са људима. У овом контексту
памтимо различите сценске, драматуршко-редитељске
анализе Султаниног лика који је најчешће бивао представљен као сексуално запостављена жена. Тек када се
у комедији буде догодила замена личности, и Султана заузме место супруге локалног чизмара Срете, те
проведе ноћ са њим, дотадашња зла жена доживеће
трансформацију да би постала питома супруга графа Трифића, али и обзирна газдарица својој послузи.
И код редитељке Иве Милошевић у представи Драме на српском језику суботичког Народног позоришта,
Срета ће спавати са Султаном, али ће овај њихов однос
бити лишен страсти, а неће постати ни кључни окидач
промене која ће се пробудити у Султани. Нешто друго
се ту, наиме, догодило, нешто на шта сексуални однос
није пресудно утицао, премда је свакако био својеврсни катализатор промене.
Да бисмо у потпуности разумели шта се са Султаном догодило док је играла улогу Сретине супруге,

припросте чизмарке Пале, ваља размотрити контекст
у који Ива Милошевић поставља Стеријине драмске
јунаке. А њих затичемо у амбијенту карактеристичном
за прве деценије 19. столећа, у дому графа Трифића
и његове младе супруге Султане, два лика несумњиво
малогранђанске провенијенције. Они су окружени одговарајућим покућством и – разуме се – неопходном
послугом. Сви они одевени су како епоха налаже, али
на њиховим лицима – без обзира да ли су газде или
служинчад – нанесен је дебели слој тешке позоришне
шминке која поништава сваку природност актера и
даје им карактер позоришно стилизованих, извештачених маски.
Уосталом, сви они се управо тако – као маске – и
понашају. Трифић следи неку ко зна када установљену,
необичну драматургију специфичног ритуала који га
претвара у машину која самозадовољно, свакодневно,
у исто време, обавља исте радње. Његов служитељ Стеван у сусрету са господарима вазда заузима истоветну
позу, а на лицу намешта исти извештачени и гротескни осмех. Служавка Персида наизглед има најлакши
задатак, будући да се од ње не очекује ништа друго до
да робовски обавља кућне послове, а то логично подразумева вечито одсутан, смркнут израз лица, погурен
став због бремена обавеза и привидну равнодушност
према прекорима надређених – јер замерки напросто
мора бити због превише послова. По страни у односу
на групу укућана Трифићевог дома су Срета чизмар и
његова жена Пела. Њихова позиција је донекле аутономна јер нису део породице, но пошто им егзистенција зависи од Трифићевих и њима сличних, сервилност чизмарске породице се подразумева. И они су у
представи маскирани на исти начин, и њихово понашање прати логику унапред дефинисаних улога. Све
нам указује да нас је редитељка довела у позориште у
позоришту, да ликови овог позорја у својим животима заправо играју улоге које су им додељене, или које
су сами себи наменили, те да се реалност Стеријиних
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драматис персона разликује од живота актера представе по томе што ови други глуме да живе.
И Султана припада истом свету лажне егзистен
ције, животу који је одређен јасно утврђеном социјалном хијерархијом, друштвеним конвенцијама, понајпре
малограђанским светоназорима. Она би да доколичари,
како приличи Трифићевој супрузи и газдарици куће,
да музицира и пева помодне срцепарателне напеве
који величају велтшмерц, да издаје заповести, махом
бесмислене и ритуалне, да тера моду и буде лепа, али
у тој улози ипак се не осећа добро. Нешто јој смета.
Да ли би узрок њеног незадовољства ваљало потражити у изостанку уредног сексуалног живота? Можда.
Но, иако је Трифић налик пуњеној птици и не може
да прикрије властиту нарцисоидну природу, можемо претпоставити да он по истом механизму, тачније
по аутоматизму по којем се сваког јутра облачи или
испија облигатну шољицу беле кафе, обавља и своје
дужности у брачној постељи. Нагађамо да тај и такав
граф Трифић није бог зна какав љубавник, али доцније
ћемо видети да ни мамурни Срета није на том плану
исказао спектакуларност. Отуда су и мале шансе да
Султанин каснији препород третирамо као последицу
њеног изненадног сексуалног буђења. Па ипак, оно се
догодило и биће драматично.
Вратимо се зачас на почетак текста и вечито питање о Султанином карактеру. Својевремено је Јован
Христић, разматрајући овај проблем, констатовао да ту
заправо и нема неке велике тајне. Султана је напросто
– зла жена; од такве је феле. Накриво је насађена. И
код Иве Милошевић могли бисмо да препознамо исту
претпоставку само да нам редитељка на самом почетку
представе није показала да се њена Султана и те како
труди, готово очајнички покушава да уђе у лик и адекватним садржајем испуни задату ролу. Али не иде јој.
Незадовољство ове Султане које резултира њеном прекошћу, непрестаним зановетањем, агресивношћу, осионошћу и џангризавошћу, није дакле нужно последица одсуства секса у њеном животу, нити је

само узроковано њеном природом, али свакако јесте
неспособношћу да се препозна у роли која јој је запала.
Улога, истина, није рђава, подразумева угодан положај, лагодност и комоцију, али то евидентно Султани
није довољно. Њена позиција наликује мукама и тескоби глумца који се затекне у погрешној подели или,
тачније, који добије улогу која му не одговара, у којој
се, упркос властитом труду, па и величини роле, не
препознаје. Ова Султана је несрећна јер је свој живот
препознала као рђави театар. А када се, захваљујући
замени улога са чизмарком Пелом, нађе у приликама
које јој искуствено нису познате, у ситуацији која ће
јој открити наличје улоге која јој не одговара, од које
је побегла и коју је покушала да врати, Султана се неће
покуњено вратити у пређашњу стварност. Неће скрушено признати грешку и затражити да јој рола које се
одрекла буде враћена, јер она је, ето, наводно, преваспитана и преобликована батинама, Сретином суровошћу, смрадом његове радионице или је сексуално
пробуђена. Не, она је намах схватила да је театар креација, те да и она сама за себе може да одабере улогу
у којој ће адекватно функционисати и којом ће бити
задовољна. Зато се Султана никуда не враћа. Она напросто генерише нову драмску ситуацију, успоставља
другачије драматуршке и сценске околности и креира
нову театарску стварност. Султана другачијим позориштем поништава конвенције претходног.
Све ово остало би на јасно прокламованим тезама и оригиналном концепту да Ива Милошевић није
овакву причу о Стеријиној Злој жени испричала узбудљивим и аутентичним театарским средствима, да
промишљеност њеног редитељског концепта није имала еквивалент у одабиру адекватних средстава и поступака којима је Поповићева драма доживела истински
ново сценско читање.
Један од квалитета инсценације треба препознати и у језику и говору драмских јунака. Војвођански
дијалект, нарочито онај карактеристичан за Стеријину епоху, исувише често је на овдашњим позорницама
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претваран у јефтино, отегнуто ачење и бечење, у типизирано карикирање за које се однекуд претпоставља да
изазива радост гледалаца. Дејан Средојевић је, међутим, са себи својственом прецизношћу код глумаца
избрусио тачан изговор и на тај начин омогућио да
сâм Стеријин језик функционише као аутентичан елемент сценске комике, што је иначе и карактеристично
за овог писца. И на овим елементима редитељка ће у
представи градити фини сценски хумор, лишен баналности, једнодимензионалности, дискретан али провокативан за глумце који су показали да имају осећај
мере и спремност да буду ефектни и у минијатурама,
полуреченицама, наговештајима или недореченостима. Редитељка наизглед не инсистира на хумору, она
га не провоцира надграђујући или дописујући Стерију,

али пушта да ситуације или каткад гестови, а најчешће
репилике актера, одзвоне са сцене управо онако како
их је писац замислио, да открију и оно што се находи
иза појавности сценске радње или што није изречено.
Тако се постепено развија сценска прича зачета у баналности и испразности малограђанске свакодневице, у божјем миру и реду света у којем се све
унапред врло добро зна и у којем једино треба само
мирно следити своју ролу да би све, а живот понајпре,
пролазио а на концу и прошао, без изненађења и ма
каквих трзавица. Газде треба да се понашају као владаоци, а они којима се влада, има да трпе. Ако ће се,
пак, ови други евентуално бунити, онда то нека чине
када су газде одсутне, када могу мирно да се изују и
препусте се оговарању. Но, Султана разбија једнолич-
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ност и предвидивост оваквог живота, и показује да је
промена ипак могућа.
У овако успостављеном контексту свакако је најтежи задатак имала Милица Сужњевић која је морала да
конципира све аспекте сложеног карактера и, посебно,
мене главне јунакиње, те да води рачуна о избору глумачких поступака које ће применити а да не премаши
горње границе сценске појавности првобитне Султане
(тако заводљиве за шмиранте), да ваљано припреми, испуни и оправда просторе у којима ће се даље развијати
овај лик, али и прецизно одмери дозу Султанине трансформације на концу представе. Све је ово млада глумцица перфектно урадила, без преглумљивања, тачно и
с мером, сведеним средствима, уз дисциплинованост
која је на сцени деловала природно. Њена Зла жена је
била уистину зло – неумерено и неодмерено, али не и
испразно хистерично те увек утемељено у конкретној
ситуацији; њена Султана у улози Пеле била је искрено шокирана новим сазнањима о театру чији је била
део, но с чијим наличјем се, ево, упознаје на најгрубљи
начин, али је при том била и довољно уздржана да би
сугерисала промишљање, док су крхкост глумичиног
физикуса и детињи израз њеног лица у финалној сцени отворили уистину другачију димензију представе.
Милан Вејновић као граф Трифић, Сузана Вуковић у улози служавке Персиде, Димитрије Динић који
је тумачио лик служитеља Стевана, Срђан Секулић у
роли Срете, те Сања Моравчић као Пела, пленили су
прецизношћу, одмереношћу, тачношћу у испуњавању
задатака и завидном дисциплином. Свако од њих је у
оквирима опште задатости која је била одређена маском
и јасно дефинисаном функцијом, на свој начин додавао по зрно или два карактера који припадају ролама
нарцисоидног газде, вазда послом опхрване служавке,
паланачке верзије лицемерног батлера, алкохоличара
нагриженог средстима за штављење коже, којем је запало да репрезентује здраворазумске принципе, и жене
којој је задатак да буде унезверена и мања од макова
зрна при сваком сусрету с надређенима, а неке друге

никада није ни срела. У овоме су им од огромне помоћи била решења сценског покрета Исте Степанов.
Владимир Пејковић је композицијом за цитру
ову инсценацију чврсто позиционирао у отровну атмо
сферу наглашене панонске сентименталности, релати
визујући тамошњу грађанску самоувереност. Костими Марка Маросиука били су беспрекорни, сваким
детаљем припадали су епоси а опет су се уклапали у
специфичан контекст и, следећи логику лица-маски,
подржавали концепт стилизације. Редитељка је уз по
дршку сценографкиње Марије Калабић осмислила
специфичан простор, а разиграла га је финим одабиром детаља који у исти мах означавају и амбијент у
којем се догађа радња и генерални карактер сложене
ситуације театра у театру; тако су нас покућство, реквизита, старинске шкриње или есцајг уводили у давно
минула времена и сугерисали чак и оно чега на сцени
нема – вечиту панонску прашину као оквир у којем се
бештек још више цакли, порцелан је још блиставији, а
столњаци делују још уштирканије. У овај контекст једино се не уклапају једноставни позоришни столови
с ролвагнама. Али ни то није случајно, јер овде астали не служе само да на њима буде постављен прибор
за јело или сервис за кафу, него у одређеном тренутку
постају и смрадом штављене коже испуњени простор
Сретине чизмарске радионце по чијем ће се замашћеном поду ваљати Султана док је чизмар буде воштио
каишем (а чиме би друго), али на којем ће је, пијан и
замазан, обљубити. Оно што смо, можда, на почетку
детектовали као столове из Трифићеве трпезарије и
кујне, заправо и није (само) намештај но својеврсни
метапростор, позоришно средство којим ће бити остварена трансформација првобитног амбијента у импровизовану позорницу на сцени где се игра суботичка представа.
Биће то, дакле, још један елеменат који сугерише лаж почетне квазитетарске ситуације у којој, као по
команди, самозадовољно и самодовољно живе малограђани, а из које ће се препорођена и пробуђена Сул-
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Из представе Итака, фото: Б. Лучић

тана издићи да би, са новоуспостављене, новоосвојене
позиције, али и са другачије “позорнице”, проговорила новим тоном и наступила еманирајући другачију
енергију. Да ли ће ова позиција бити боља, не зна се,
али ће свакако разбити досаду и егзистенцијалну чамотињу устајале стварности.

* * *
Прва представа изведена у оквиру Селекције
“Кругови” 64. Стеријиног позорја била је Итака која је
на основу мотива Хомерове Одисеје настала по тексту
Петера Заваде и Армина Сабо-Секеља у будимпештанском Позоришту “Јожеф Катона”. Значај овог Хомеро-
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вог епа је и у томе што је из приче о дугом, мучном и
узбудљивом Одисејевом повратку из рата под Тојом,
дакле из једне од најславнијих војни у историји човечанства, заправо настала матрица из које је рођен низ
књижевних жанрова и наративних модела који ће формирати елементе који какрактеришу комплетан поглед
на свет и сензибилитет цивилизације којој припадамо.
Позиција коју аутори мађарске представе успостављају према славном миту и, посебно, према
Одисеју као једном од најзнаменитијих авантуриста
у повести светске литературе нимало није оригинална. На трагу је, с једне стране, сатире какву су давно
успоставили Монтипајтоновци, а на другој, блиска је
чувеним реинтерпретацијама историје којима је склон
Број Један, фамозни лидер групе ТНТ из стрипа Алан
Форд тандема Макс и Бункер. Од Монти Пајтона аутори
пештанске представе преузели су принцип осавремењивања, односно сагледавања историјских (или, тачније,
квазиповесних) елемената који припадају сензибилитету овог времена, свесно пренебрегавајући аутентични
контекст грчке митологије на којем се, дакако, темељи
Хомеров опис Тројанског рата и доцнијих његових последица. На тај начин генерисана је иронична дистанца према познатој причи, а самим тим успостављена је
и основа за духовиту надградњу литерарног материјала који нам је добро познат. Последица примене овог
поступка је чињеница да повест о Одисејевим авантурама постаје сведочанство о нашем времену, дакле
резултат је актуелизације митског материјала. На трагу афирмације ироније су и асоцијације које воде ка
стрипу о Алану Форду, а које препознајемо у Итаци.
И они, такође, указују на амбицију аутора драмског
предлошка да начине основу за забавну сценску игру,
за хумористичку надградњу која ће из перспективе и
погледа на свет ове епохе реинтерпретирати неке од
момената које доживљавамо као темеље властите цивилизацијске традиције.
Уосталом, и редитељка представе Криста Секељ
сценографијом (Јули Балаж) и костимима (Дора Па-

танћуш) наглашава наведене изворе, јер је декор решен у стилу класичног кабареа, дакле сценског жанра
који се темељи на сатири и забави, док одећа коју носе
драмски јунаци не садржи елементе који би указивали на антику; напротив, савремени су и низом детаља
сугеришу стилизацију својствену поигравању театра
који се збива у театру.
Речник и појмовник представе Позоришта “Јожеф
Катона” такође су савремени, засновани су на колоквијалном говору и од самог почетка разбијају озбиљност а још више узвишеност свечаног Хомеровог тона.
Све је, дакле, овде усмерено ка поништавању античког
погледа на свет, што ће рећи света заснованог на чврсто успостављеној вертикали и прецизно дефинисаном
систему вредности; све је очовечено у духу стварности
којом не управљају богови, премда се они и те како помињу у представи. И у овој сценској игри они су, баш
као и код старих Грка, антропоморфно представљени,
но не по античком него по моделу савременог човека
који је одустао од бога.
Ипак, у оваквом поништавању божанског аутори
мађарске представе не темеље намеру да нам саопште
неку пресудну истину о времену у којем живимо; у
њиховом поигравању митом не препознајемо ништа
више или дубље од пуке забаве и кабаретске игре која
намерно заобилази метафизику, не бави се реинтерпретацијом историје, нити на фону митске матрице
намерава да проникне у истине о овој епоси. Ова Итака, међутим, несумњиво плени и осваја публику актерима, на првом месту Ервином Нађом као Одисејем
и, посебно, Бланком Месарош у улози Атине Паладе.
Њихово глумачко умеће, њихов сценски шарм, али
и њихове вештине, способност да своју игру обогате
вишедимензионалним талентима, показали су се као
више него довољан разлог да Итаку доживимо као
својеврсни фестивалски предах, али и показну вежбу како одлични глумци могу бити ваљана и довољна
основа за настанак доброг театра, чак и када се он темељи на кртом литерарном материјалу.
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Сценски дизајн на 64. Стеријином позорју

Феминизам (ни)је ружна реч

У

току трајања 64. Стеријиног позорја под слоганом Побуна – женски род, Луизијана је постала
шеста америчка држава која је забранила абор
тус1). Феминизам је ружна реч – Мерил Стрип негира
да је феминисткиња, док промовише филм који се бави борбом суфражеткиња на право гласа у Британији2).
Идеологија феминизма неутралисана је ушећереним,
помодним слоганима корпоративног активизма, попут
оних на Х&М мајицама3), или у стиховима Бијонси1) Луизијана је шеста америчка држава која забрањује абортус, Хина, 31. 5. 2019, http://rs.n1info.com/Svet/a488216/Luizijana-sestaamericka-drzava-koja-zabranjuje-abortus.html, преузето 1. 6. 2019.
2) “Мерил Стрип: ‘Нисам феминисткиња, него хуманиста.’ У интервјуу који је дала лондонском магазину Тајм аут, холивудска мегазвезда и трострука оскаровка Мерил Стрип одбила је да се изјасни као феминисткиња, истичући да се залаже за ‘уравнотеженији
приступ’.“, Вести Б92, Извор: Танјуг, 2. 10. 2015. https://www.b92.
net/zivot/vesti.php?yyyy=2015&mm=10&dd=02&nav_id=1046689,
преузето 18. 2. 2019.
3) Дукс бренда H&M са натписом FEMINISM: THE RADICAL NOTION THAT WOMEN ARE PEOPLE, блог Alice Greschkow MIT LEIDENSCHAFT FÜR POLITIK, 25. 4. 2016, https://alicegreschkow.files.
wordpress.com/2016/04/20160423_165701.jpg?w=750, преузето 9.
7. 2019.

них4) песама. У складу са глобалним трендом деградације већ освојених женских слобода, у Србији двадесет
првог века право жене на избор редовно се доводи у
питање, ради прикупљања политичких поена.5) Тема
фестивала, дакле, указује на горућу потребу за побуном у женском роду, постављајући актуелна питања
кроз текстове и сценска решења, отварајући тако потенцијално фестивал ка новој, младој публици. Према
речима селектора, драматурга Светислава Јованова,
”“реч је о представама у којима побуна занемареног,
потиснутог и/или поробљеног женског идентитета,
жене као Другог – постаје шифра борбе за друштвене, моралне и цивилизацијске промене.”6) Представе
Хасанагиница, Петријин венац и Неустрашиве – као
4) Наступ певачице Бијонсе на додели ВМА награда 2014. године, интернет сајт МТВ, 25. 8. 2014. http://www.mtv.com/news/1910270/
beyonce-2014-vma-perfomance/, преузето 9. 7. 2019.
5) Глигоријевић, Јована, ”“Твоје је да слушаш и да рађаш”“, 29. 3. 2018,
часопис Време, https://www.vreme.com/cms/view.php?id=1587131,
преузето 1. 6. 2019.
6) http://www.pozorje.org.rs/wp/wp-content/uploads/2019/03/izvestajselektora-2019..pdf, преузето 25. 6. 2019.

> 62

63 >
Из представе Неустрашиве – као и све слободне девојке, фото: Arno Declair / DeutschesTheater

> 64

и све слободне дјевојке испитују положај жене на овим
просторима кроз призму различитих временских периода, од турске власти, преко раног социјализма у
СФРЈ, све до позног капитализма и његових последица.
Петријин венац, инсценација позоришта Атеље
212, по роману Драгослава Михаиловића, коју је за
сцену прилагодила драматуршкиња Мила Машовић
Николић, у режији Бобана Скерлића, даје потресну
слику женске судбине у времену пре феминистичких
освајања основних слобода. На сцени су три Петри
је – млада сеоска девојка, зрела градска жена/распу
штеница и старица/удовица7). Догађаје пратимо из
три различита угла – кроз унутрашњи дијалог у којем
се преплићу гласови Петријине три инкарнације, ра
зличите у зрелости и искуству. Током целе представе
клизимо по временској оси њеног живота, док се паралелно преплићу успомене, поглед у будућност пун
надања и тренутак мучне садашњости.
Представа успешно супротставља назнаке епохе,
присутне у звучној слици, кроз традиционалне песме
и говор у косовско-ресавском8) дијалекту, са сцено
графским решењем које садржи елементе апстракци
је. Кретње три главне глумице ограничава кудељно
уже, које, као лајтмотив, представља и пупчану врпцу, и Петријино мртворођенче, утробу покојног мужа,
незавршену омчу за вешање, и материјал у константно запосленим женским рукама. Вијача коју прескаче
Петријина ћерка одмотава се као клупко живота када
девојчица умре, постајући њен надгробни споменик
7) Три Петрије могу се посматрати као тужни одјек три инкарнације
паганске Велике Богиње, првог божанства којем су се древне цивилизације клањале. Богиња је постојала у три облика – млада девојка, зрела, сексуално активна жена и мудра старица. Погледати: Мајлс, Розалинд, Ко је спремио тајну вечеру? Женска историја
света, Геопоетика, Београд 2012, 81.
8) Петријин венац (роман), Википедија, https://sr.wikipedia.org/sr-el
/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B8%
D0%BD_%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%86_(%D1%80
%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD), преузето 5. 6. 2019.

– кудељно уже је нит које се Петрија држи да сачува
мртве од заборава, граница између овога и онога света.
Коришћење читавог сценског простора у функцији је приче. Сценографија Горана Стојчетовића је
сведена, али иницира богатство сценског покрета и
концизну драматургију кретања глумачког ансамбла.
Сценски покрет, подржан сценским светлом, исцртава
јасну временску и просторну мапу Петријиног света.
Сценске промене означене су интервалима током којих
глумци премештају елементе од арматурног гвожђа –
напор потребан да би се овим објектима физички манипулисало, постаје симбол психолошке тежине. Гвоздене конструкције се кроз глумачку игру трансформишу, од штале у којој се Петрија порађа, преко стола и
шанка у кафани, до купеа воза за Београд. Употреба
светла и сенке коју бацају ствара просторне цртеже,
чији ликовни квалитети одговарају различитим амбијентима у причи. С друге стране, слова Петријиног
имена, која ови елементи исписују, читљива су од почетка, и постају плеоназам, када их у последњој сцени
глумци усправе на позорници.
Сценско светло има важну улогу у структуирању
представе. Кроз смењивање сценских слика које уједначено третирају простор позорнице, са онима где се
пажња гледалаца светлом фокусира на одређеног актера, дизајн светла задаје ритам, означава просторно-временске промене и усмерава пажњу публике,
све време чинећи органски део сценографског решења. Осветљавање из различитих углова потенцира
емотивна стања актера – лица глумаца у контрасветлу
јасно говоре о психолошком мраку, док бочно светло,
у сагласју са сценографијом и мизансценом, опцртава просторе сећања. Костим Татјане Радишић, за који
је награђена Стеријином наградом за костимографско остварење, употпуњује симболику нити кудеље,
од којих су исплетени различити одевни предмети,
попут подсукње, јелека или кравате. Ненаметљивим
променама, Петријин костим из сељачке ношње и,
касније, црнине у којој оплакује мртву децу, постаје
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градска хаљина кафанске конобарице. Представа Петријин венац даје свеж поглед на добро познату причу, дијагностикујући шта је данас другачије, а шта се,
нажалост, није променило, и зашто је феминистичка
борба још увек значајна.
Хасанагиница, и у најпознатијој народној балади,
и у драми Љубомира Симовића, представља традиционални архетип жене, ћерке, сестре, а пре свега мајке.
Она је послушна, подређена, без контроле над сопственим телом – као власништво оца, брата и мужа остаје
без права на сопствено дете. Комад Љубомира Симовића Хасанагиници даје глас, који се, уз специфична
сценска решења Андраша Урбана, додатно појачава.
Од прве сцене суочени смо са мушком енергијом
без амортизера, материјализованом кроз бунтовне
Хасанагине војнике. Плакатска естетика, карактери
стична за сценографије Андраша Урбана, овде посебно
добро функционише као средство раскринкавања патријархалних вредности у корену насиља и аутократије.
Први план сценског простора заузимају микрофони,
Урбаново препознатљиво сценографско решење, које
глумачки ансамбл Новосадског позоришта користи да
нас суочи са сопственим предрасудама и свеприсутном
трагедијом трпљења.9) Комплет бубњева, централно постављен на практикабле, формира други план сценског
простора. Бубњеви имају функцију звучне подлоге у
музици Ирене Поповић Драговић, награђене за оригиналну сценску музику, која је на моменте укорењена у личкој етно музици. Осим као музички инструменти, бубњеви су значајни и као објекти у функцији
глумачке игре, нарочито када сама Хасанагиница, као
9) “Отисци са прве пробе Хасанагинице дају нам увид у динамичан
и деликатан процес рада на представи и размишљања глумица и
глумаца о положају жене данас. Чак и ту видимо до које мере је
патријархално виђење женине “праве” природе утиснуто у свест
модерног човека: Проблем је што жена данас све више постаје
мушкарац... Феминизам је донео штету жени... У природном односу мушкарца и жене захтева се да он буде иницијатива, доминација...”, http://uvszinhaz.com/sh/content/ljubomir-simovi%C4%87hasanaginica, преузето 2. 6. 2019.

у трансу током каквог обреда, удара добоше целим телом. Контура бубњева, уз коришћење дим машине на
почетку представе, асоцира на војни шатор утонуо у
прашину и дим логорске ватре.
Костим Милице Грбић Комазец доприноси читању комада у кључу савремених светских збивања. Уз
јасне асоцијације на фантомке и униформу фундаменталистичких војних организација, Хасанагини војници поседују сву сирову, застрашујућу снагу војске која
пали, убија и силује. Мушки део ансамбла се у једном
тренутку ставља у женске ципеле – дословно, док пародира #metoo покрет. Симболика црвене и беле боје
у решењу костима и ситне реквизите, попут вишњи из
компота које прљају белину женских комбинезона, говори о снази, али и рањивости женског тела. Андраш
Урбан вешто користи комбинацију хладног и топлог белог сценског светла за успостављање емотивног стања
ликова у кључним моментима представе. Сценско светло истиче богатство текстура релативно монохроматске палете боја костима и сценографије, потенцирајући
јаркоцрвене детаље. Награђена као најбоља представа,
Хасанагиница, убедљивом глумачком игром и јасним
редитељским поступком, подржана интелигентним
сценским решењима, разбија грађански конформизам и ушушканост у илузију равноправности полова.
Неустрашиве – као и све слободне дјевојке драма је
Тање Шљивар, инспирисана стварним догађајем, када
је 2014. године седам тринаестогодишњих девојчица
из малог босанског места затруднело на истој екскурзији. Праизведба текста у извођењу омладинске секције
Дојчес театра (Junges Deutsches Theater) из Берлина, у
режији Саломе Дастмалхи (Salome Dastmalchi), значајна је јер у њој играју тинејџери, за тинејџере. Опуштеном међусобном интеракцијом, у призорима који могу
припадати било којем школском дворишту, глумачки
ансамбл лако комуницира са вршњачком публиком.
Драмски простор сценографкиње Пауле Велман (Paula Wellmann), која је и ауторка костима, апстрактан је, а опет довољно сугестиван. Подсећа на
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унутрашњост једнобродне цркве, са апсидом у дну, и
површинама за седење бочно. Током представе претвара се из учионице у девојачку собу, базен, школски
тоалет, двориште између зграда, затвор, гинеколошку ординацију… Као мотив на зидовима појављује се
симбол #hashtag, уз који глумци енергично, црвеним
маркером, исписују испразне Инстаграм пароле, трагове на телу и зидовима. Значајна је симболика црвене
боје – као крв, живот, бес, младост. Црвени су флома
стери, лажни труднички стомаци, цвеће у дну позорнице. Коралноцрвени комбинезони у које су обучени
сви чланови ансамбла, довољно су тачни да асоцирају
на затворске униформе, а опет, довољно различити у
детаљима да потцртају индивидуалну судбину сваке
од протагонисткиња драме.
Звучна слика представе обележена је музичким
нумерама које комуницирају са тинејџерском публиком, од ангста Нирваниног Smells Like Teen Spirit из деведесетих, до актуелних поп хитова. Барбике, као реквизит, подсетник су да пратимо животе девојчица у, за
њихов узраст, непримереној ситуацији. У исто време,
у рукама протагонисткиња, лутке постају и њихове несуђене бебе – објекти накупљене фрустрације и дечије
агресивности, и повод за преиспитивање границе зре-

лости потребне за родитељство. Хладнобела светлост
континуирано обасјава сваки детаљ седам сценских
исповести, стварајући визуелну нелагоду, која наглашава ону моралну. Представу Неустрашиве – као и све
слободне дјевојке немогуће је вредновати независно од
значења и значаја који има у међугенерацијској комуникацији и вршњачком дијалогу, отварајући тако пут
ка ангажовању младе публике њима важним темама.
Селектор Светислав Јованов је насловом и тематским одређењем понудио значајно Позорје, које
прецизно одређује садашњи тренутак. Инсценације
класичних текстова, попут Петријиног венца и Хасанагинице, савремене су у редитељском поступку и
решењу сценског дизајна, добијајући тако на снази и
комуникативности. Представа Неустрашиве – као и
све слободне дјевојке покушава да одговори на изазов
комуникације са младом публиком у позоришту, тражећи заједнички језик у симболима визуелне културе
и музици, који пружају увид у проблеме и начин размишљања тинејџера овог миленијума. Ове три представе, кроз различите сценске рукописе, преиспитују
данас уздрмано наслеђе феминистичке борбе, подвлачећи позив овогодишњег Позорја да се она настави на
свим фронтовима, па и у позоришту.
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Позорје младих

Чему се ми то смејемо?

П

очев од 1973. године, Позорје младих један је од
највернијих сапутника главног програма Стеријиног позорја, повод за сусретање и прожимање
уметничких школа, као и прилика да једни друге, ослобођени конкурентских стега, подржимо и учимо!
Представа Било једном у извођењу студената друге године Класе глуме на мађарском језику Академије
уметности Нови Сад (класа проф. Ласла Шандора,
асистент Арон Балаж), пружа нам наду у бољу позоришну будућност. У седам кратких етапа, студенти
су у једночасовној представи извели добро пробране
фрагмене из, углавном, мађарских бајки. Ускладивши
тело и глас у сиромашном позоришту, са врло мало
реквизита, показали су глумачку зрелост! Глумци су
са великом прецизношћу осетили своје ликове, а ако
их нису до краја направили, нема сумње да су сви били на добром путу да то и учине. Лепоту енигматских
значења глумци су налазили у најобичнијем и најконкретнијем људском. Све што је човекова спонтана експресија у себи носи обележје заносне лепоте, која је у
једном свом виду по правилу смешна, али и драга због
наивности, непосредности и обичности. Такав вид људског изазвао је искрене реакције у публици, као што

изазива у животу ван позорнице, када се четврти, пети
или шести зид спусти, сравни, сруши или игнорише.
Академија уметности Нови Сад, Класа глуме на
српском језику представила се Малограђанском свадбом
Бертолта Брехта, у изведби студената из класе проф.
Никите Миливојевића, Јелене Ђулвезан Милковић и
Момчила Миљковића. Један талас смеха смењивао је
други, један раздрагани и гласни аплауз био је прекидан само новим таласом смеха или песмом. Брехтов
комад Малограђанска свадба (1919) један је од његових
најизвођенијих комада. То сви знамо. Због чега? Дат
је пресек малограђанског духа, са свим познатим елементима апсурдне драматургије. Малограђанство као
систем самоуништења, као појам судбинског, као наш
зао удес. Основна претпоставка малограђанства јесте у
томе: да је то дух који, заборављен од историје, покушава да свој удес преобрази у своју привилегију, тиме
што ће не само да заборави историју већ ће веровати,
у својој апсолутној отворености, да нема духа ван малограђанштине. Такав дух, а видели смо га код Брехта
(и виђамо га свуда), креће се у задатим границама, у
складу са одређеним правилима и нормама, чиме се
у потпуности ослобађа одговорности и кантовске пу-
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нолетности. Бука се прави да не би настала тишина
јер је тишина тренутак опасности, размишљања и рационалног деловања. У галами паланачки свет лепо се
разуме, у тишини само једнаки разговарају и мисле.
По жанру и по конструкцији ова Малограђанска
свадба у режији Владислава Велковског може бити водвиљ, што о театарској вредности не говори ништа уколико не додамо да је то одлично конструисан водвиљ.
Двоје младих који праве свадбу, осуђени су да испрате
све обичаје који се њима не допадају, али ипак уживају
у томе, до коначног краха вечери, када је сваки гост на
тој свадби свукао своју маску и том маском гађао другима у очи. Пукла брука или што би певачица узвикнула – “Опа, ево инцидента”. Развојни пут младеначког
пара од среће до несреће (па опет до среће), јединствен
у испољавању духа паланке, константиновићевски речено, последица је самопретварања вансубјективног
духа малограђанштине у све дубљу објективност (у пасивност жртве света и најпре породице). Ништа ново:
сујета, оговарање, завист, омаловажавање, додворавање,
преваре, уображеност. Ако и кажемо да је водвиљ, а не
мора да буде, морамо истаћи да је ова представа и социолошко-политичка сатира, у којој публика сигурно
не би оволико уживала. Озбиљна драма ублажена је
необавезним и заводљивим ритмом, увијена у обланду веселог смеха који брише психолошке последице
које би сатиричне тврдње морале код публике да оставе после представе. Једном руком Брехт удара, другом трикове изводи и засмејава. Остаје звонко питање
да одзвања: чему се ми то смејемо? Вероватно се не
бисмо смејали када би нам било дозвољено да озбиљно одговоримо на ово питање. Да ли се смејемо нама
самима или се смејемо јер не препознајемо да смо то
ми? Не могу ништа против тога: почиње да ми смета
наша не-свесност. Када се после представе почне ра
змишљати о оваквим темама, неоспорно је да је реч о
правом позоришту!
Студенти треће године глуме Факултета уметности Приштина (класа проф. Јовице Павића и Борјан-

ке Љумовић) представили су се Стеријиним Родољупцима! Имајући у виду да је реч о аутохтоној Стеријиној драми, у којој је сатира свеобухватна и непоштедна, да Стерија овим комадом напушта класицистичке
форме и да се окреће реалистичком поступцу, био је
тежак (али сигурно занимљив) задатак продрети у индивидуализоване карактере и представити их публици
у нашем добу. Но, то и не би требало да је много тешко, као што знамо, јер је Стерија, по много чему, наш
савременик! Родољупци нису историјска драма, и као
таква је и приказана на сцени. Животност појединим
типовима не даје само психолошка осмишљеност него
и њихов језик, експресивност у двострукој функцији:
документарно-сазнајној и драмски функционалној.
Стерија не прави никакву разлику између родољубаца типа Жутилов, Смрдић и Шербулић и Лепршића,
занесењака и славјанофила, укидајући повремено индивидуализацију у циљу приказивања типова одређених карактеристика. У костимографији која врло успело представља стеријански период, са маскама на
лицима, студенти приштинске Академије приказали
су свету све оно што су без искре родољубија у себи
радили Стеријини типови, указујући на свевремену
оштрину ове сатире.
Присуствујући представи Play Sheakespeare Академије уметности Београд стеријанска публика не може имати дилеме у погледу талента и умећа студената.
Класа проф. Драгане Варагић и Предрага Стојменовића извела је избор из Шекспирових дела Ричард III,
Отело, Краљ Лир, Хенри VI, Хамлет, Ромео и Јулија и
Сан летње ноћи. Свет Шекспирових драмских комада,
у изведби младих уметника, делује нестварно, веома
артистично, али асоцира необично прецизно на познате
монологе и познате величине из света литературе, што
га дефинитивно спашава од артифицијелности. Овај
мозаик је, дакле, богат асоцијацијама, свеж и сасвим
веродостојан драмски Шекспиров свет. Тачније речено,
Шекспирове драме делују као драмски егзерсиси, као
пропитивање ефеката који имају издвојени монолози,
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као драме које су сума животног искуства, емоција и
ирационалних поступака. Критичару или гледаоцу који
покуша да рационализује утиске након ове представе
није лако да сумира свеукупност приказаног. Ипак,
чини се да је лако, истовремено истинито, рећи да су
глумци у овом једноипочасовном шекспиријанском
излету показали посвећеност, рад, таленат и уиграност.
Избором Крлежиних Господе Глембајевих као драме којом ће се представити на Позорју младих, Академија умјетности Бања Лука учинила је велики корак.
Можда је у хрватском и југословенском репертоару било литерарно-историјски значајнијих дела, можда је и
било дела која су одиграла узбудљивију улогу својим
појављивањем и сценским адаптацијама, али су упркос
томе Господа Глембајеви драмско дело које у себи концентрише највише оних елемената који једно драмско
дело националне драматургије чине великим и значајним. Нешто од распињуће унутрашње противречности
у природи и поступцима Леона Глембаја, конфликта
који психолошки и социолошки сасвим законито ствара од најмлађег Глембаја неуротика и убицу, човека
који није могао да саобрази време и друштво у коме
живи свом поимању тог времена и друштва, као да постоји и у односу Крлеже према грађанској друштвеној
формацији коју описује. Речитијим, ако је то уопште
могуће и потребно, овај текст чине управо позоришне
интервенције као што је ова, које би режијски и глумачки акцентовале оно што је виталношћу праве литературе преживело сопствену временску детерминисаност. У раду редитеља проф. Жељка Митровића не
осети се савремена потреба да интервенише, те имамо прилику да видимо онакве Глембајеве какве је Крлежа и замислио.
Факултет драмских уметности Београд представио се Чеховљевим комадима Вишњик и Галеб, показавши “нове форме” за којима жуди Трепљев, у својевр
сном сиромашном позоришту, одушевивши стеријан
ску, махом студентима знатижељом здружену, публику.
Класа позоришне режије (класа проф. Алисе Стојановић

и Таре Манић) и глуме (проф. Биљана Машић, Павле
Лазић и Мина Обрадовић) изградили су занимљиву зиданицу (троспратну) где су публику “прошетали” кроз
Чеховљев свет. Замисао да се три кратке деонице изводе
на три различита простора врло је успешна: учионица
са дуплим дном – огледалом у који упадају Андрејевна Рањевска и Алексејевич Лопахин, двориште Академије уметности где се развија драма између Дуњаше,
Шарлоте, Епиходова, Јаше и Лопахина, а истовремено
чујемо да је Лопахин коначно купио вишњик из претходне сцене, и трећа сцена у великој сали где су представили добро познату причу о Трепљеву, Нини, Аркадини и Тригорину. Замисао одлична, која би вероватно
постала напорна публици, да редитељски и глумачки
није реч о правим малим посластицама, које одликује
страсна мера. Снага генија сажета у орахову љуску! Огледало у првом делу као да је она позната пушка на
зиду која ће кад-тад опалити. Хоћу рећи: погледајмо
се, сагледајмо се, размислимо и видећемо Чеховљеве
јунаке у нама самима. Зато је ова једночасовна згода
добар пример реконтекстуализације велике литературе, која није само легат оставштина великог писца,
већ и нешто од чега можемо да учимо о свету данас!
А то је поента, зар не?
За Стеријин комад Женидба и удадба Селенић је
записао да је у питању “наивно примарни” материјал
за прављење комичног. И одиста јесте. Реч је о вредностима у понашању младожење, проводаџије, суседа и сусетке: потреба за правим животним садржајима, уништеним грађанским ускогрудношћу и жељом
за богаћењем. Са таквим одређењем Стеријиног дела
делали су и студенти друге године глуме Факултета
савремених уметности Београд (класа Виде Огњеновић, Слободана Бештића и Јоване Тодоровић). Поред
основне комике која проистиче из самих карактера,
из њиховог унутрашњег устројства, из хипертрофије
једне особине, у овом Стеријином делу има и врсне
вербалне комике. Примера за њу у овој представи има
доста. Једно такво место јесте и сцена у којој младо-
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жења разговара са потенцијалним будућим супругама (Јулка, Пела, Мела, Ната, Ката). Овде немамо само
удвајање дијалога, већ петоструке дијалошке секвенце, у којима градацијски пратимо младожењине промене. Са становишта глумачке интерпретације представа је прилично хомогена, публика је препознавала
и упознавала Стеријине дијалоге и реаговала на њих
искрено и импулсивно.
Уколико представу Буре барута у изведби студената Факултета савремених уметности Београд (класа
проф. Бранислава Лечића и Дубравке Ковјанић) посматрамо као покушај подсећања на значајно остварење у
историји српске кинематографије и позоришта, онда
она има пуно оправдање као привлачно обележавајуће
сведочанство. Уколико је, с друге стране, промотримо
ван свих очекиваних и обележавајућих оцена – ово је
један позоришни успех. Ова представа, у својој пуној
снази, представља једну генерацију која свим својим
вештинама и умећу додаје осећање за стил, за живот,
за животне чињенице и њихов одраз у огледалу театарске фикције, изнад свега – осећање за игру реалности. Ланчана повезаност свакодневне животне окрутности исказује се лако у овој представи и представља
суптилну позоришну анализу балканских народа – нема
кривца, има само жртве и крвопролића. Дуковски, по
узору на дијалоге из Вртешке Артура Шницлера, прецизно замењује тему љубави темом мржње и убија на
све могуће начине. Због једног мотива и без дилема.
Студенти друге године глуме редитељским осећајем
су минималистички дотерали дешавања на сцени и
препустили гледаоцима да у себи доврше оно што су
на позорници видели и стресу се од ужаса. Представа Буре барута у извођењу ових младих људи користи
све што јој пружа сцена, не дозвољавајући било какву
пренаглашеност (сем смрти која сад превише боли).
“Живели и у здравље” више нема смисла, уколико је
живот пропадљив и већ одавно распаднут. “Неке ствари једноставно не могу да се среде” – изговара Благоје
као да не говори о слупаном форд ескорту, већ о жи-

воту затвореном на путу између онога што бисмо желели да буде и онога што, хтели ми или не, ипак мора
да буде.
НОВА академија уметности Београд (класа
проф. Љубише Ристића) представила се текстом Франсиса Вебера Вечера будала, у неким тренуцима бекетовски интониран, бавећи се темом која представља
израз против деградације свега људског и свега што
одликује друштво. Ритам ове представе условљава
комични заплет, а глумци, у складу са својим представљачким моћима, одиграли су ову комедију заблуде у једночасовној редитељски добро замишљеној
представи. Поред квалитетног текста, глумци су дали
све од себе да изнесу комплексне дијалоге, урнебесне
и апсурдне садржине, са моралистичко-ироничним
крајем. Реч је о доброј реалистичкој комедији, која
је у жанровском смислу слична водвиљу и грађанској
комедији. Представа у режији Јелене Ристељић почиње организацијом вечере чији је циљ да одабрана
будала учини вече забавним и да се од тога начини
фарса. Пјер Брошан организује вечеру, те је отказује,
иако позвана будала Пињон Франсоа ипак долази и
потпуно изокрене планове организатора вечери. Иако је реч о комедији, представа носи озбиљно питања
– ко је у тој комедији живота будала, а ко је паметан?
То се, попут расплета у овом комаду, углавном види
у последњем чину, у последњој сцени, након свих заблуда и подсмешљивих ситуација. Требало би, дакле,
играти попут Франсоа Пињона – јер он је знао оно што
други нису – будала можеш бити само онда ако ниси
свестан да играш будалу. Ако знаш шта играш – онда
у игри уживај и играј се!
Представом Сан летње ноћи у изведби студената
глуме Факултета драмских и филмских умјетности
Универзитета “Синергија” Бијељина завршено је
овогодишње Позорје младих. Најбројнија глумачка поставка сачињена од студената из класе проф. Љиљане
Благојевић и Николине Богдановић извела је Шекспиров комад, његову зрелу комедију коју одликује богат-
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ство заплета и суверено владање комичним драмским
обликом. Богатству ове драме доприносе и ликови
који се налазе на више нивоа реалности: онострана
шумска створења, романтични љубавници, реалистичне и приземне занатлије и фиктивни ликови из игре
о Пираму и Тизби. Лепота преплетених светова одише сложеношћу драмског заплета која је доведена до
виртуозитета. Преплиће се чак пет прича: о венчању
атинског војводе Тезеја и амазонске краљице Хиполите, доживљаји младих атинских љубавника Хермије,
Лисандра, Хелене и Деметра, свађа вилинског краља
Оберона и краљице Титаније, припрема аматерске
представе о Пираму и Тизби, и сама трагична љубав
Пирама и Тизбе, која чини садржај те “драме у драми”.
Све те приче међусобно су повезане у праволинијски
след догађаја свеприсутним мотивом љубави, који се
у овом или оном облику, занесењачком или сталоженом, комичном или трагичном, узвишеном или приземном, појављује кроз цео комад.

ДРАМАТУРШКЕ ЦРТИЦЕ
Јавна читања драма студената драматургије новина је на Стеријином позорју. Студенти четврте године
драматургије Академије уметности у Новом Саду, уз
менторство проф. Марине Миливојевић Мађарев показали су драматуршки дар, који је део замисли о промени домаћих репертоара и рада на побољшању домаће
српске драме, која јесте и биће темељ Стеријиног позорја. Након заокруженог драмског циклуса о којем се
говорило, иако никако не довољно, намеће се питање
о којем размишљају позоришне школе и неколицина
професора: куда даље? На који начин Позорје може да
допринесе савременом домаћем драмском тексту, радећи не само на истрајавању Фестивала већ опстанка
српске драме и домаћег драмског репертоара? О томе је било речи на Стеријином позорју и на радионицама које је водио Жељко Хубач. Практично, на томе
су радили студенти новосадске Академије уметности.

У јавним читањима чули смо пет драмских текстова. Писали су их припадници исте генерације, иако је тешко уочљива заједничка нит. Тематски и стилски драме су хетерогене, иако је квалитет драмских
текстова на истом нивоу. Ове драме обухватају различите феномене српског друштва и театра: савремене новосадске приче с почетка 2017. године (Звездани човек Драгане Миљковић), онлине потрага за
сродном душом или квинта дејт на Тиндеру (Love me,
Tinder Дивне Стојанов), страдање и сазревање једне
од најинтригантнијих песничких и стваралачких фигура у српској књижевности – Раке Драинца (Песник,
апаш и профет – или Сан у екстази Раке Драинца
Марије Пејин), фасцинација понирања у људску душу,
као што је у свом делу чинио Кундера (Опроштајни
валцер Стефана Цокића), преиспитивање историје
и будућности одмотавањем клупка о Аски Флајшман
(Флајшман Стефана Тајбла). Интересовања младих
драмских писаца крећу се од преиспитивања форме
савремене драме и класичне дијалошке форме, преко комичних заплета, драме апсурда, редефинисања
познате аристотеловске драматургије и постдрамског
позоришта.
Јавна читања драма важна су из неколико разлога.
То можемо, првенствено, схватити као промоцију домаће драме, имајући у виду да тек покоја драма доживи прво извођење, а онда у позоришном смислу утихне
након прве праизведбе. Важно је да о овим драмским
текстовима говоримо, како бисмо обновили или саградили храм драмске уметности који почива, хтели ми
то да признамо или не, на студентима драматургије и
књижевности. Разлога је безброј, а једно је сигурно:
јавна читања драма треба наставити, не само у оквиру
позоришта Промена већ на једном институционализованом нивоу. Стога, можемо само похвалити Стеријино
позорје, проф. Марину Миливојевић Мађарев и сјајне
студенте, који су се показали не само као одлични пи
сци већ као самосвесни позоришни познаваоци.

ТЕОРИЈСКА
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Пише > Светислав Јованов

Споредна средства (1)

Сабласно питање.
Фигура духа као
драмски елеменат

У

оквиру европске културне традиције, фигура која
се уобичајено означава као “дух” (са свим постојећим спецификацијама: авет, сабласт, утвара,
приказа) представља један од најтрајнијих елемената
драмског текста и позоришног спектакла. Појављујући
се на самим зачецима драме и позоришта, у античкој
Грчкој, фигура духа постепено добија значајну улогу
не само као актер заплета (склопа догађаја) и драмског
сукоба, него и као битан чинилац обликовања, а потом,
све више и проблематизовања позоришне илузије. Будући антропоморфно оличење оностраног света – било као инкарнација људског покојника, представник
натприродних сила или отелотворени симбол – дух
је, по правилу, провокативан и узнемирујући актер
драмске радње. Јер, појава духа не само што доводи у
питање границу између живих и мртвих, него и проширује драмски простор изван граница конкретног и
непосредно опажљивог света, стављајући поменути
простор у контекст општије, натприродне или симболичке стварности. Премда се најчешће указују пред
живим актерима који су њихови најближи – вољене
особе, чланови породице или супарници – духови се,

још од раздобља античке трагедије, приказују и читавом граду, народу, заједници, уколико, као што напомиње Ејдријен Пул, “оличавају вредности, идеје или
морал, у мери у којој доводе у питање садашњост и
ометају будућност”1). Ако се посматра повест европске драме и позоришта од хеленских почетака до данас, може се уочити да фигура духа у највећем броју
случајева испуњава барем једну од следеће три функције: 1) откривање тајне од пресудног значаја (за јунака
или ток радње), најчешће скривеног греха/злочина; 2)
подстицање јунака да предузме одређен чин (по правилу, позив на освету); 3) наговештај, изрицање или
објашњење пророчанства. Поред тога, након ренесансе све чешће се јавља и четврта функција фигуре духа,
која постаје доминантна у модерној драми: проблематизовање статуса и граница позоришне илузије, које
је често повезано са проблематизовањем прихваћеног
погледа на свет и/или на њему утемељеног актуелног
друштвеног поретка.
1) Adrian Poole, Tragedy: A Very Short Introduction, Oxford University
Press, Oxford 2005, 37.
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АНТИЧКА ТРАГЕДИЈА:
ЉУДСКО И ЊЕГОВА СЕНКА
С обзиром да основну карактеристику раздобља у
којем настаје античко позориште представља напетост
између још утицајног митско-религијског погледа на
свет и нових, рационалнијих и критичких схватања, а
да старогрчки драматичари користе теме и ликове из
најпознатијих и репрезентативних митова, може се
рећи да се атинска трагедија, као представљачка форма, заснива на једном синкретичком погледу на свет:
свет људи, овострана стварност, постепено се диференцира у односу на свет богова, али још увек чини са
њим нераскидиву целину.
У првој трагичкој драми и позоришту радња
и драмски простор стога обавезно укључују сферу
оностраног: на поступке јунака и осталих актера пресудно утичу божанства, која су у крајњој линији репрезентативни представници судбине у виду Нужности
(ananke или moira). Разумљиво је, отуда, што су и функције откривања тајни, изрицања/потврде предсказања
и подстицања јунака на одређени поступак – углавном
прерогативе богова (Атина у Орестији и Софокловом
Ајанту, Хефест и Хермес у Окованом Прометеју, Аполон у Еурипидовим комадима Електра, Орест и Алкестида, Афродита и Артемида у Хиполиту), или полубогова/хероја (Херакле у Филоктету, Кентаур Нес
у Трахињанкама).
Ипак, већ у најстаријем сачуваном комаду европске драматургије, Есхиловим Персијанцима (472.
п.н.е.) сусрећемо се са појавом духа као оличења људског (оностраног) протагонисте. Реч је о преминулом
персијском краљу Дарију који се појављује у одговор
на зазивање Хора (стараца) и своје удовице Атосе, и то
на врхунцу трагичке радње, то јест након пристизања
вести о великом поразу персијске војске, предвођене
Даријевим сином Ксерксом, код Саламине. Саслушавши детаље о догађајима који су узрок персијских јада, Даријев дух – који је очигледно о њима у главним
цртама већ упознат – саопштава да је пораз Ксерксове

војске већ наговештен Зевсовим пророчанством. Исто
тако, сам Зевс је казнио Персијанце из два разлога: зато што је Ксеркс, саградивши мост од бродова преко
Хелеспонта (како би превео војску из Азије), увредио
бога Посејдона, али још више стога што је његова војска
рушила храмове и оскрнавила олтаре богова. Завршна
реч Даријевог духа показује да је овде реч о типичном
случају обести (х брис), због које богови, вођени Нужношћу, кажњавају смртнике: “За обест, мисли безбожне, плата је то… Охолит да се смртник одвећ не смије”.
У поменутом призору, Есхил означава лик Даријевог духа изразом еидōлон – нестварна слика, нејасан
одраз у огледалу (чак и сенка). Међутим, премда је од
пресудног значаја за склоп догађаја и интенцију Персијанаца, ово није и прво појављивање Дарија у комаду.
На самом почетку драме, Атоса ће Хору испричати свој
сан: пред њом се указују две жене, једна у персијској,
друга у “дорској” (грчкој) одећи које се свађају, а њен
и Даријев син Ксеркс, како би их помирио, настоји да
их упрегне у јарам. Док се жена у персијској одежди
покори, ова друга потрга јарам и сломи га, те Ксеркс
падне, а потом, поентира Атоса, “отац Дарије прискочи/и жали га, ал’ чим га Ксеркс сагледа/Он хаље своје
на свом тијелу раздере”. Из овога произилази, најпре,
да се Даријев дух, дух Краља-Оца, указује у Есхиловој
трагедији у “оба вида у којима се преминули човек
још увек може појављивати... као представа у сну и као
дух”2). Притом, овај (и хронолошки) први случај очи
гледно потврђује Додсову тезу како код старих Хелена
“сан уобичајено има облик посете појаве у сну особи
која спава: реч онеирос код Хомера скоро увек значи
– појава у сну, а не искуство сневања”3). Што се тиче
значења саме Даријеве појаве у Атосином сну, уочљиво
је да, с једне стране, Атоса снива како Ксеркс раздире
сопствену одећу чим угледа оца Дарија, док, с друге
стране, у поменутој средишњој сцени, Дарије при свом
2) Walter Burkert, Greek Religion, Harvard University Press, Cambridge,
Massachusetts 1985, 195.
3) E. R. Dods, Grci i iracionalno, Službeni glasnik, Beograd 2005, 79.
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завршном обраћању, описујући величину синовљевог
губитка, помиње и одрпано стање Ксерксове одоре:
“Хаља кићена… сва у крпе се распала.” Указујући се и
као онеирос и као еидōлон, Даријев дух се, дакле, афирмише као битан лик који не само да битно усмерава
радњу Персијанаца већ и открива сложену структуру
Есхилове концепције оностраног.
Друкчији карактер има појава Клитемнестриног
духа у Еуменидама, трећем делу Есхилове трилогије
Орестија. Пошто је у претходном делу, Жртви на гробу
(Хоефоре), Орест погубио мајку Клитемнестру како би
осветио смрт свог оца Агамемнона, њега почињу да

прогоне Ериније (Срђе), божанства освете. У Прологу
Еуменида видимо уснуле Ериније које је, док су опседале Ореста у делфском храму, успавао Аполон својим
чинима: пред њима се у том часу појављује Клитемнестрин дух, покушавајући да их пробуди и покрене
на освету. Преминула краљица је погођена тиме што је
исмејавају и мртви у подземном свету, те је због тога
још нестрпљивија у захтеву за осветом: “Без прекида
ме грдњом грде покојни/И у срамоти потуцам се…” С
једне стране, с обзиром да су и Ериније предочене као
лаковерне у односу на Аполона, сцена јесте, како указује

> 76

Хелен Л. Смит, “и ужасна и комична у исто време.”4) С
друге стране, иако се пред посматрачем појављивање
Клитемнестриног духа одвија као реално збивање, тај
дух је у ствари појава из њиховог (колективног) сна –
дакле и еидōлон и онеирос у исто време. Пошто су и саме Ериније, као натприродна бића, привиђења, то јест
духови који припадају свету оностраног, то нас доводи
до ивице парадокса: духови призивају духове. Међутим,
овде није реч о Есхиловој намери да удвостручи позоришну илузију – да, речником модерне драме, “успостави мета-ниво” – већ о потврди синкретизма, то
јест спознаје да трагички концепт сагледава овострану стварност и онострани свет као органско јединство.
Да је реч о распрострањеној карактеристици античке
драме, а не о ексцесу, сведочи и дух Полидора, страдалог Хекубиног сина у истоименом Еврипидовом
комаду. Појављујући се у прологу Хекубе у двострукој
функцији – како би разоткрио злочин Полиместора
(који га је уморио, кршећи закон гостопримства), али
и саопштио Хекуби да победнички Грци морају погубити његову сестру Поликсену како би умилостивили
дух погинулог Ахила – Полидоров дух, што се тиче ове
друге информације, у суштини само преноси, сценски оживљава захтев Ахиловог духа: заступништва и
одрази се увишестручују, али између свакодневице и
оностраности још увек не постоји суштински расцеп.

У ренесансном позоришту, поготово код Шек
спира, функција духа доживљава значајну трансформацију. Узрок томе лежи превасходно у промењеном
схватању оностраног: у оквиру ренесансног светона
зора, на место неупитне античке Нужности као судбине
долази појам Природе, начело које је обавезујуће, али
истовремено и двосмислено. Између ове универзалне
Природе и “људске природе” која тежи индивидуалном

ослобађању ствара се напетост, изражена понајвише у
противречном статусу оностраних феномена: пошто
је природно декларисано као људски идеал, онострано постаје натприродно или неприродно, у зависности
од тога да ли се задржава као ирационални елеменат
митологије и фолклора, или се већ интериоризује у
феномен подсвести (психолошког).
У првој фази Шекспировог трагичког опуса, додуше, функција духа још увек следи како хеленско-римску позоришну традицију, тако и актуелни тренд “трагедије освете”, инаугурисан Шпанском трагедијом Томаса Кида (1587). Дух Јулија Цезара, који се појављује
пред Брутом опхрваним сумњама у IV чину истоименог комада (1599), како би му заказао сусрет код Филипа (тачније, пропаст), кроз спајање друге и треће од
наведених функција (подстицај и прорицање) демонстрира неупитно схватање натприродног као извора
“опомене савести”. Далеко сложенија ситуација, изазвана поменутим напетостима око појмова природе
и оностраног, среће се у Макбету (1606), трагедији у
којој сама натприродна бића, у обличју трију вештица,
формулишу двосмислени карактер како природне, тако
и натприродне димензије стварности: “Лепо је ружно,
ружно лепо, прни/ У мутљаг магле чађави и црни” (I
чин, 1. сцена). Док се Софоклова пророчанства, скривајући еуфемизмима безусловност Нужности, тек опиру тумачењу, вишезначности вештичјег пророчанства
у Макбету (загонетка Бирнамске шуме) заводе тумачење: оне су израз поретка који, како каже Петер Сонди, “изгубивши ауторитет... прибегава лукавству.”5)
И док појављивања самих вештица указују на
доминантан положај натприродног у свету комада –
њихово кобно пророчанство изриче се пред Макбетом
и Банком, тако да не може бити реч о индивидуалној
халуцинацији самог јунака – Макбетова визија ножа
(II чин, 1. сцена) нагиње сфери психолошког, у којој
се кошмар преплиће са скепсом: “Или си/Тек нож у

4) Helaine L. Smith, Masterpieces of Classic Greek Drama, Greenwood
Publishing Group, 2006, 51.

5) Peter Sondi, “Ogled o tragičnom”, u: Studije o drami, Orfeus, Novi Sad
2008, 241.
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машти, тобож-творевина,/Из врућичава мозга поникла?” Образујући нестабилну синтезу ових двају тенденција, кључна фигура Духа у комаду, лик убијеног
Банка – који се јавља два пута пред Макбетом – егзи
стира на овој двосмисленој “размеђи између натприродног и халуцинантног”.6) У првом случају, указујући
се на Макбетовом владарском банкету, Банков дух реализује класичну функцију – разоткривање злочина/
опомену. Али у првој сцени IV чина, у којој вештице
коначно обмањују Макбета у погледу (не)могућности
његове пропасти, Банков дух се јавља на крају фантазмагоричне поворке будућих краљева – спајајући на
тај начин другу и трећу функцију духа (подстицање
и пророчанство), а истовремено доприносећи илузи6) Richard Halpern, “The Classical Inheritance”, u: Oxford Handbook of
Shakespearean Tragedy, ed. by Michael Neill, David Schalkwyk, Oxford
University Press 2016, 28.

онистичком расцепу. Међутим, не проблематизује се
позоришна илузија тиме што фигуру духа призивају
вештице, бића која и сама припадају сфери натприродног (као што је био случај код Есхила), већ првенствено зато што је непосредни циљ вештичје операције
(завођења јунака) тек начин да се предочи не само темељна двосмисленост нашег, “природног” света, већ и
нов, суштински јаз између тог света и натприродног.
За разлику од јунака Макбета, који верује у стварност и значај појава духа, главног протагонисту Хамлета мучи трострука сумња у погледу (очевог) Духа
– понајпре сумња у његово порекло: “Био ти душа сатанска, ил’ био/ Дух благочестив...” (I, 4). Непосредно
потом следи недоумица у погледу моралног профила, коју предочава сам Дух старог краља: “...док не сагоре и не очисте се прљави греси које сам за земног/
живота свога ја починио”. Најзад, пошто глас Духа, у
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сцени заклињања, према сценској индикацији, допире
“из подземља”, краљевићев трипут поновљени захтев
Хорацију и стражарима да се помере на други положај – праћен енигматичним ускликом “Та ти је добра,
стара кртицо! Тако се брзо пробијаш кроз тле?” – сугерише и проблематизацију самог извођачког механизма, то јест “намеру да се укаже на постојање глумца
(у лику Духа) испод саме позорнице”7). Тако предочена вишеструкост сумње представља неопходну противтежу интензитету емотивне и мисаоне енергије, која
се ослобађа од тренутка када јунак коначно прихвата
све консеквенце налога Духа. Демистификаторски и
иронично интонирана појава Духа очигледна је инспирација Хамлету да “узме на себе држање чудака”,
крунишући га креирањем “Мишоловке” као драме у
драми. Превазилазећи, пак, мотив (синовље) освете,
краљевић се упушта не само у исправљање социјалних
и етичких противречности које га окружују (“Ово време је изашло из зглоба...), већ доспева и до радикалне
критике владајућег духа времена (“Па овај дивно над
нама наднесени свод... не изгледа ништа друго до трула и кужна гомила испарења”). Употребљавајући фигуру јунака као “повратну спрегу”, Шекспир у Хамлету
расцепу између стварности (природног) и натприродног додаје битно нову димензију. Краљевићева изјава
“Могао бих се затворити у орахову љуску, па се ипак
сматрати краљем бескрајног простора, само кад не бих
имао ружних снова” представља крунски аргуменат за
закључак да фигуру Духа Шекспир у једнакој мери црпе из четири извора: митолошко-фолклорног “залеђа”,
раних психолошких увида (подсвест), неспутане тежње
ка проблематизацији илузије (“Цео свет је позорница”),
али првенствено из нове, епохалне димензије Хамлетове самосвести, димензије уобличене настојањем да
се успостави “апсолутизам разума.”8)
7) Mark Jay Mirsky, The Absent Shakespeare; Farley Dickinson University
Press, 1994, 60.
8) Julia R. Lupton, “Hamlet, Prince (Tragedy, Citizenship and Political
Teology)”, u: Alternative Shakespeares, Volume 3, ed. by Diana E.

ОД ДОН ЖУАНА ДО ХУМЕЛА:
С ОНУ СТРАНУ ЉУДСКОГ
Молијеров Дон Жуан (Dom Juan ou le Festin de
Pierre, 1665), иако формално производ неокласици
стичке поетике, проширује и учвршћује расцеп између
видљивог света и оностране стварности, а тиме уједно
и концептуализује фигуру духа – и то кроз пет фаза
(две припремне и три конкретне). Након што у првом
чину бивамо обавештени о Дон Жуановом недвосми
сленом атеизму (Зганарел: “Не верује ни у небо ни у
свеце), Молијеров јунак у трећем чину супротставља
Зганареловој непомућеној вери у онострано (као темељ
божјег закона/казне) безобзирни материјалистички
прагматизам: “...верујем да су два и два четири, а четири и четири осам.” Премда се чини да је сцена идеално постављена за крах атеистичког “хибриса”, Молијерова игра са оностраним и илузијом нема ништа
заједничко са хришћанском догмом о греху и казни.
Јер, због чега се дух манифестује кроз обличје камене статуе Команданта која ће – провоцирана Дон Жуановим изазовима – најпре оживети, а затим и проговорити? Ако ову чињеницу повежемо са одсуством и
најмањег трага јунаковог кајања у тренутку пропасти,
уобличава се слика универзума из којега је – без обзира на крах Дон Жуана као његовог истакнутог представника – онострано неопозиво прогнано. Прагматизам, рачунџијска безобзирност и свођење свега на робу
доминирају нововековним светоназором у тој мери да
чак и дух, појава оностраног, мора најпре бити постварен, како би дошао у прилику да делује.
Након преломног раздобља чије битне тачке оличавају Хамлет и Дон Жуан, три већ наведене, класичне функције духа своде се у највећем броју случајева
на технички ритуал: духови испуњавају конвенционалне задатке откривања/подстицања/прорицања са
подједнаком предвидљивошћу у касном романтизму (Шилерова Месинска невеста), као и у популарHenderson, Taylor & Francis, London 2008, 188.
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Из представе Соната авети (2013)

ној “драми судбине” (Schicksaldrama) Вернера и Грилпарцера. Парадигматски допринос драмске Модерне
проблематици духа доноси тек Стринбергова Соната
авети (Spöksonaten, 1907), комад чији готово сви средишњи протагонисти изузев Старца /директора Хумела и Студента – Млекарица, Мртвац/конзул, Мумија,
Тамна дама – припадају сфери оностраног. Међутим,
не само што је природа тог “оностраног” суштински
промењена – реч је о комбинацији индивидуалних
паклова и заједничког Чистилишта унутар којега се
преплићу психоаналитички феномени, филозофске
расправе и метафоричке слике – већ је и релација између “земаљског” и оностраног претрпела радикалан
обрт. Свет сабласти и духова – то јест његове имагиниране, сновите или симболичке димензије – постао је

примарна стварност, док је видљиви свет живих премештен у онострано. Оваквим обртањем перспективе
не омогућава се само Стриндбергово креирање “два
сопства: вечног и појединачног”9), већ се отвара про
стор за развој двеју различитих илузионистичких стратегија драме двадесетог века, у чијим основама се, још
увек, налазе манифестације фигуре духа. С једне стране, реч је о Пиранделовој стратегији креирања улоге
као сабласног двојника, а с друге, о Женеовој стратегији уобличавања марионете као сабласне улоге: у оба
случаја, сабласно питање и даље опстојава у средишту
проблематике модерне драме и позоришта.
9) Elinor Fuks: “Obrazac nasuprot liku (moderni misterijum)”, u: Teorija
dramskih žanrova; izbor, predgovor i redakcija prevoda dr Svetislav
Jovanov, Pozorišni muzej Vojvodine, 2015, 395.
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Читање наглас као
перформативна пракса

Т

УВОДНА НАПОМЕНА

екст који слиједи је поглавље из моје мастер тезе
Читање наглас као перфромативна пракса, коју сам
у јесен 2017. одбранила на Justus Liebig Универзитету у Гисену, у Њемачкој, на Институту за примијењену театрологију, под менторством проф. др Гералда
Зигмунда и проф. др Бојане Кунст. У тези предлажем
појам “перформативног читања”, који треба да обухва
ти изведбене праксе читања наглас, на позоришној
сцени, у оквиру у потпуности завршених позоришних
продукција. У раду поредим такво читање са бројним
другим сродним, а ипак различитим праксама читања
– од најуобичајенијег читања у себи, преко читања наглас на књижевним вечерима, до читања наглас у институцијама попут суда, цркве, универзитета. У овом
поглављу анализирала сам представу Rose is a rose is a
rose is a rose Иване Сајко, и покушала да упоредим сопствени појам “перформативног читања” са појмом “аутореференцијалног читања” који употребљава Сајкова.

ПОЕТИКА И ТЕМПОРАЛНОСТ
АУТОРЕФЕРЕНЦИЈАЛНОГ ЧИТАЊА У
ПРЕДСТАВИ ROSE IS A ROSE IS A ROSE
IS A ROSE ИВАНЕ САЈКО
Као прву студију случаја и примјер праксе коју
сам у уводном поглављу одредила као перформативно читање, у овом поглављу ћу анализирати изведбу

Иване Сајко1) Rose is a rose is a rose is a rose2). Представу сам гледала на снимку, направљеном током 45. Битеф фестивала у Београду, у септембру 2011. Испитаћу
(ауто)поетичке импликације ситуације у којој аутор1) Ивана Сајко је списатељица, редитељка и извођачица рођена 1975.
у Загребу. Студирала је драматургију на Академији драмске умјетности у Загребу, након чега је завршила и магистериј из хуманистике на Филозофском факултету у Загребу. Драме су јој преведене
на више свјетских језика, те су постављене на сцене широм Европе.
Представљала је свој књижевни и позоришни рад кроз предавања,
књижевна и сценска читања у многим значајним институцијама
културе попут Centre Pompidou и Comedie Française у Паризу, позоришног фестивала у Авињону, Literarisches Colloquium у Берлину, Literaturhaus у Минхену, Magasin3 у Штокхолму итд; драме су
јој постављене у позоришним кућама попут Schauspiel Франкфурт,
Konzert Theatre Берн, Staatstheater Брауншвајг, Malthouse Theatre
Мелбоурне, Tristan Bates Theatre Лондон итд. За свој књижевни рад
освојила је бројне награде, међу најзначајнијима су Орден витеза
из реда књижевности и умјетности (2013) који додељује француско
Министарство културе, као и Internationaler Literaturpreis (2018) коју
додјељује берлинска Haus der Kulturen der Welt за књигу Љубавни
роман. Од 1996. до 2006. била је чланица уредништва Фракције,
билингвалног магазина за студије изведбе. Године 2000. учествовала је у оснивању театарско-плесне групе BAD co., са којом је постигла међународни успијех и признање. Године 2005. почела је
самостално да режира и изводи, углавном у сарадњи са музичарима, експериментишући са интердисциплинарним приступом
проблему постављања драмског текста. Била је гошћа резиденција
Градски писац у Грацу (2013/14) и DAAD програма за умјетнике у
Берлину (2016/17).
2) Даље у тексту, реферисаћу на текст Иване Сајко Rose is a rose is a
rose is a rose скраћеницом Rose*, а скраћеница Rose** односиће се
на ауторкину инсценацију и изведбу текста.
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ка изводи сопствене текстове, читајући их наглас и
примјењујући инсценацијску стратегију коју она сама
назива “аутореференцијално читање”3). Надаље, анализираћу специфичну темпоралност писања драмског
(изведбеног) текста у поређењу са темпоралношћу извођења истог текста од стране његове ауторке, и покушаћу да објасним како се вријеме писања и читања
судара и преклапа са временом инсценације/извођења
у таквом специфичном позоришном чину. Аустријски
позоришни фестивал Steierischer Herbst је 2008. наручио Ивани Сајко текст Rose is a rose is a rose is a rose.
Текст је праизведен у октобру 2008. у Грацу, у оквиру
истог фестивала, у изведби и режији холандско-белгијског глумачког колектива Wunderbau, а касније
3) Описаћу и анализираћу детаљно стратегију “аутореференцијалног
читања” у наставку овог поглавља.

је постављен на сценама у Њемачкој (Theaterhalle 7
Минхен) и у Швјацарској (Luzerner Theater). Изведба о којој пишем премијерно је приказана 9. 3. 2010.
у копродукцији Загребачког казалишта младих и Истарског народног казалишта Пула.
У поднаслову текста Rose* стоји да је у питању
партитура, а ово одређење је од суштинског значаја и
за представу која је касније настала по тексту. У предговору, текст Rose* је описан и као “љубавни мотив”,
“аутопоетички закључак”, “понављање” и “Gertrude
Stein, наравно”.4) У питању је нелинеарни, постдрамски позоришни текст, полифони монолог који се креће
у оквиру теме љубави, или тачније око немогућности
љубавног сусрета без припадајуће му дисјункције. Љубавни сусрет догодио се једне вечери у ноћном клубу,
једне сриједе, када нису само љубавници “горили у
ватри”, него је у ватри горио и аутобус у провинцијском
граду – у ватри, запаљеној Молотовљевим коктелом и
незадовољством провинцијске омладине из радничке
класе, у ватри у којој “Тихи људи су тихо изгорјели”5).
Слично као у њеном роману из 2015. године наслова
Љубавни роман, позадину љубавне приче и у Rose* чине друштвени немири, побуне, катастрофе и промјене,
и напослијетку сиромаштво: “Повијест њихова града
кронологија је сличних трагедија.”6) Драмско вријеме, простор и ликови су категорије непримијењиве
на овај текст, док је појам “писање за изведбу” на њега
примијењив: “Када пишем, сама изведба писања једнако ми је блиска као и оно о чему пишем. (…) Текст
је нужан траг моје изведбе. (...). Сва се ова порнографија, и текста и изведбе, може свести на суштинску потребу: изразити себе властитим језиком.”7) Непрестано
смјењујући ich и er форме нарације, употребљавајући
4) Сајко, Ивана, Rose is a rose is a rose is a rose, у публикацији Трилогија
о непослуху, Meandermedia, Загреб, 2011, стр. 7–8.
5) Ibidem, стр. 19.
6) Ibidem, стр. 25.
7) Предговор за Rose*, у Сајко, 2011, стр. 7.
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вишеструке наративне перспективе на догађаје (љубавни сусрет, пожар), реферишући на друге ауторе, изворе
и догађаје (на текст Алана Бадјуа Похвала љубави8) или
на стихове из Открoвења, 8: 7–139) или на Рембрантову слику Ноћна стража или на маратонски фокстрот
плесног пара Мајка Ритофа и Едит Бодро из 1931. године или на неколико бурних протеста, букнулих широм свијета почетком 21. вијека). Сајкова пише текст
који се опире фиксираним значењима и униформисаним формалним одликама. Истовремено уз Rose* она
пише и “властити текст о тексту.”10) Ружа из наслова је
референца на познати стих из поеме Гертруде Штајн
Sacred Emily из 1913. године и, као таква, није само
пуки омаж Штајновој, него представља и ауторичину
стилистичку и формалну одлуку.
8) Током изведбе Rose**, када помене Бадјуов концепт дисјункције
љубавног сусрета, Сајко престаје да чита наглас и накратко мијења
манир изведбе у неку врсту предавања-перформанса.
9) На овом мјесту подсјетила бих читаоце на објашњење Младена Долара о употреби гласа приликом читања наглас сакралних текстова
у црквама: “Религиозни ритуал не може се извести без прибјегавања гласу у том смислу: на примјер, молитве морају бити изговорене viva voce (живим гласом), да би биле ефективне, иако су све
оне записане у светим списима и сви их (наводно) знају напамет.
Те ријечи, пажљиво чуване на папиру и у сјећању, могу задобити
перформативну снагу само уколико се медијатизирају гласом,
као да је управо употреба гласа оно што ће коначно обезбиједити
тим ријечима карактер сакралности и осигурати њихову ритуалну
ефикасност, упркос – или, тачније, управо због тога што – та употеба гласа не додаје ништа самом садржају ријечи. (Долар, Младен, A voice and nothing more, MIT Press, Cambridge, Massachusetts,
2006. Стр. 108, превод одломка са енглеског: Тања Шљивар) Сајко
сасвим извјесно не извршава/изводи сакрални ритуал када наглас
чита стихове из Библије попут: “Седам анђела, који имаху седам
труба, припремише се да затрубе” (Сајко, 2011, стр. 14). Она завршава читање одломка иронично и брзо изговоривши “... и тако
даље.” Када прекине читање на тај начин, све вријеме гледајући
публику директно у очи, она субвертира претходно успостављене
праксе читања у црквама. За разлику од свештеника, она додаје
садржај ријечима самим начином на који их чита. Интересантна интензификација такве субверзије током извођења представе
Rose**, чији сам снимак гледала, произведена је чињеницом да је
Битеф театар смјештен у напуштеној цркви.
10) Сајко, 2011, стр. 7.

И Штајнова и Сајкова, њиховим “храбрим” третманом језика, понекад дају већу важност дијелу реченице него цијелој реченици, постављајући фонетику
изнад семантике, одузимајући тиме примат смислу и
реалности позоришног текста.11)
Издижући фонетику ријечи изнад њихове семантике, Сајкова производи драмски текст, или прецизније
речено, партитуру која може бити, и бива, искориштена као позоришни материјал који током инсценације
ступа у тензију са значењем и чак му се као концепту и норми и супротставља. Стално умножавање литерарних мотива, па субвертирање њихових у тексту
претходно успостављених значења, чине велики дио
“изведбе писања” Иване Сајко. На примјер, ружа није
само насловна референца на Штајнову, него и узорак
на штофу кауча у дневној соби, на ком се љубавна
сцена одиграва: “Притајили су се на каучу с цвјетним
узорком. Руже пењачице.”12) Литерарни мотиви се изнова појављују и у другим медијима кориштеним током изведбе – на примјер у два видеа аутора Симона
Богојевића Нарата. У првом, Нарат је измонтирао и
колажирао бројне документарне снимке разних протеста и побуна широм свијета, а у другом, анимирани
зелени аутобус вози се преко црне подлоге која представља провинцију, па експлодира у ватри која такође
прождире и таму око себе (цијели један мали град).
Сајкова на више мјеста коментарише сопствени процес
писања и описује најадекватнију инсценацију текста,
како у дидаскалијама које су истакнуте у заградама,
тако и у самом ткиву текста. Наслућивање љубави од
стране њених ликова (који ни у ком случају нису класични драмски ликови, него прије “говорне позиције”)
аналогно је ауторкином наслућивању постављања те11) Јакиша, Миранда, есеј Ivana Sajkos Theater der Disjunktion(en): Rose
is a rose is a rose is a rose und Prizori s jabukom, на сајту https://www.
slawistik.hu-berlin.de/de/member/mjakisa/disjunktionen, посљедњи
пут проступљено 1. 11. 2018, превод одломка са њемачког: Тања
Шљивар.
12) Сајко, 2011, стр. 10.
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кста на сцену: “Остаје покушај. Стање наслућивања.
Потреба за љубављу. Текстуална и физичка. То би била
тема. Покушај писања. Покушај изрицања љубави. И
мени и ликовима припао би исти текст.”13) Сам текст
је испуњен унутрашњом жељом да буде постављен на
сцену, да буде прочитан наглас, као што би поезију требало читати, и да буде слушан страствено, као што би
музику требало слушати – “Остало је глазба.”14) Каква
изведба може да одговара таквим жељама уписаним у
овај текст-партитуру? Какви извођачи могу да заузимају простор сцене на којој је исти текст додјељен ауторки (од стране ауторке) и ликовима, који то нису?
У Rose**, на сцени Битеф театра, четири мушкарца и
једна жена стоје иза црних нотних сталака. На нотном
сталку испред жене (Сајко) је текстуална партитура,
а на нотним сталцима испред четворице мушкараца су музичке партитуре. Музичари и аутори музике
за представу су редом: Крешимир Паук – бас гитара,
Ведран Петернел – продукција, миксета, компјутер,
Ален Синкауз – бас гитара и контрабас и Ненад Синкауз – електрична гитара. Звучна подлога представе
сачињена је од великог броја најразличитијих звукова:
читајућих људских гласова, говорећих људских гласова,
шапутања, музике изведене уживо на горе побројаним
инструментима, измиксованих поп пјесама, дјечијих
пјесама, електронске музике, претходно снимљене
компоноване музике, говора и читања модулираних
кроз посебно наштимоване и прилагођене микрофоне, ономатопејских звукова који су понекад служили
као иронички контрапункт сценској радњи, звукова
ломљења стакла и експлозија. Сви набројани звуци
понекад су извођени и/или пуштани самостално, а понекад би се и више дивергентних звукова преклапало,
што је све заједно креирало комплексну драматургију
звука у комаду. Звучна подлога такође је ритмизирала
и кореографисала тијела извођача на сцени.

Из представе Rose is a rose is a rose is a rose, фото: Г. Вериенти

Још два сталка налазе се на сцени: један, иза ког
нико не стоји, постављен на просценијуму и окренут
ка публици и један штафелај у задњем дијелу сцене. На штафелају је постављена репродукција Ноћне
страже – с обзиром да је и она постављена на сталак,
у контексту значењске мреже изведбе, дозвољено нам
је на овом мјесту и слику такође разумијети као партитуру. Ауторка Сајко, описујући слику претвара је
у текст у Rose*, а редитељка Сајко, постављајући њену
репродукцију на сталак-штафелај на сцени претвара је
у музику у Rose**. На сталку који је на просценијуму су
папири са насловима појединачних сцена. Ови наслови,
као ни формално раздвојене сцене, не постоје у Rose*.
Тематске цјелине у Rose* су одвојене трима звјездицама (***): “Стихови одвојени звјездицама служе како би
се боље разабрале мисаоне цјелине, али не ради предаха.”15), а тематске цјелине у Rose** су одвојене тако
што Сајкова на предњем сталку повремено промијени

13) Ibidem, стр. 7.
14) Ibidem, стр 7.

15) Ibidem, стр 7.
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папир с насловом. На првом пише: “Упјевавање”. Тиме су имплициране двије ствари: ово је изведба која
подсјећа на пробу (или се претвара да је проба), и ово
је музичко позориште, можда чак концерт: “Љубавна
прича која би могла бити и политичка драма. Представа која ће можда бити и роцк концерт. И Ивана Сајко
која ће бити све то.”16) На самом почетку представе,
под радним свјетлима која појачавају утисак пробе
(дизајн свјетла Александар Чавлек), петоро извођача
наизмјенично понављају реченице из уводног пасуса
у тексту Rose*:
Ја и ти. Он и она. Понекад ми. Понекад они. Али
увијек исти.
На позорници. На плесном подију. На улици. На
десетом кату стамбеног небодера.
Управо сад. И пуно касније. И послије. У сјећању.
Вртимо се око спаљеног мјеста катастрофе. Око
текста. Мене.17)
Ко говори на позорници Иване Сајко? Ко се “врти око” текста који је она написала? Ја и ти? Он и она?
Ми? Они? Или је то ауторка, или редитељка, или извођачица која нам говори овдје и сада или само по
једна од ових ауторских позиција говори у одређено вријеме, или све оне истовремено? На сцени нема
професионалних глумаца, једини извођачи су драмска списатељица и четири музичара и они су ти који
говоре. Нестабилност говорећег субјекта је двоструко
додијељена од стране Сајко самој Сајко: “И мени и ликовима припао би исти текст.” А онда, она промијени
лист папира на сталку окренутом ка публици. На овом
пише: “Љубавна сцена”. И онда наставља да наглас чита сопствени текст.

16) Најава за представу на сајту Загребачког казалишта младих, преузета са http://www.zekaem.hr/predstave/rose-is-a-rose-is-a-rose-isa-rose/, посљедњи пут приступљено 1. 11. 2018.
17) Сајко, 2011, стр. 9.

ДИДАСКАЛИЈЕ ДРАМСКИХ ПИСАЦА И
СПИСАТЕЉИЦА: КАКО ЧИТАТИ НАГЛАС
НАШЕ ТЕКСТОВЕ НА СЦЕНАМА?
Болест смрти могла би се приказати у позоришту.
(…) Само би жена говорила своју улогу по сећању. Мушкарац никад. Мушкарац би читао текст, било да стоји у
месту или се креће око младе жене. Онај о коме је реч
у причи никада се не би појавио на сцени. Чак и када
би се обраћао младој жени, било би то посредством
мушкарца који чита његову причу. Глумачка игра је
овде замењена читањем. Верујем да ништа не може
да замени читање текста, да ништа не може да замени
текст који није запамћен. Два глумца би, дакле, морала
да говоре као да у том тренутку текст пишу у одвојеним собама, раздвојени једно од другог18) (Маргерит
Дирас, Болест смрти).
Слушалац (С)
Читалац (Ч)
Личе један на другог, што је могуће више.
Осветљен је само сто на средини позорнице –
обичан сто од белог дрвета (чамовине) дуг отприлике
два, широк један метар.
Две обичне чамове столице, без наслона за руке.
С: седи окренут према публици, при крају дуже
стране стола, десно (гледано из сале). Глава погнута,
наслоњена на десну руку. Лева рука на столу. Лице
скривено. Дуги, црни мантил. Дуга, седа коса.
Ч: Седи, профилом према публици, на средини
краће стране стола, десно. Глава погнута, наслоњена
на десну руку. Лева рука на столу. Пред њим, на столу, књига отворена на последњим страницама. Дуги,
црни мантил. Дуга, седа коса.
На средини стола велики, црни шешир са широким ободом.
Светло се постепено појачава.
Десет секунди.
18) Дирас, Маргерит, Болест смрти, превод са француског Нада Бојић,
Књижевна општина Вршац, Вршац, 1996, стр. 58.
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Ч окреће страницу.
Пауза.
Ч (чита): Остаје мало тога да се каже...19)
(Семјуел Бекет, Охајска импровизација)
Извођење комада пред публиком могуће је ако се
публици допусти да игру контролира на тексту и текст
на игри, тиме што би заједно с глумцима читала корске партије или текст првога глумца (А), или ако би
дио публике читао уз кор, а други заједно с глумцем,
али тако да у тексту једне групе нема текста који чита
друга група20) (Хајнер Милер, Револвер).
Овим желим сачувати један период интоксикације туђим текстовима, изложити избор литературе
који је, мислим, битан за умјетност (или барем за мене), па га кроз сљедеће странице прочитат наглас, не
опслужујући начине како би ваљало читати, него пратећи властиту знатижељу, ужитак, наивност, бијес... и
кренути даље. Ова је књига ЧИТАЊЕ, а не расправа.
Инзистирам на тој разлици.21)

[ИВАНА САЈКО, ПРЕМА ЛУДИЛУ
(И РЕВОЛУЦИЈИ) – ЧИТАЊЕ]
За какво читање наглас њихових текстова су се
ауторице и аутори у цитираним одломцима залагали?
Маргерит Дирас пише новелу Болест смрти, која заправо и није новела него текст који би требало поставити на сцену управо методом перформативног читања,
која по њеном мишљењу не може никада бити ефектно
замијењена глумом. Бекет читање наглас успоставља
као саму драмску радњу текста Охајска импровизација, тако да је инсценацију те драме готово немогуће
19) Бекет, Семјуел, Охајска импровизација, превод са енглеског: Милојко
Кнежевић у Градац, часопис за књижевност, уметност и културу,
бр. 143–145, Уметничко друштво Градац, Чачак 2002, стр. 151.
20) Müller, Heiner, Револвер, у Heiner Müller: Хамлетмашина и други драмски текстови, превод са њемачког: Владо Обад, ур. Горан Ферчец,
ЗКМ и Фрактура, Загреб, 2014, стр. 37.
21) Сајко, Ивана, Према лудилу (и револуцији) – читање, Disput, Загреб,
2006, стр. 2.

замислити без употребе читања као перформативне/
изведбене стратегије. Милер јавно читање, дијељено
између публике и глумаца, види као једину опцију за
постављање на сцену његове драме Револвер. А Ивана Сајко пише теоријску књигу Према лудилу (и револуцији) – читање и инсистира да је у питању читање
наглас прије него теоријска расправа. Референце и
извори за њену књигу, иако теоријски, могу бити сматрани и за поезију: “будући да их се чита као поезију,
на глас – или с безобразлуком или с обожавањем.”22)
У овој књизи Сајкова открива и излаже неке од својих
омиљених теоријских књига које се баве темама лудила, умјетничког стварања и књижевности:
Што радим? Излажем књиге и читам их наглас.
Године 1967. у Галерији Lannis u New Yorku, Јозеф Кошут је на својој првој самосталној изложби изложио књиге. Рад је носио назив Fifteen People Present
Their Favourite Book. Могло би се рећи како се настављам
на традицију: излажући књиге излажем себе. Бојим се
да не бих знала образложити нити један естетско-теоријски механизам осим читања сâмог – читам ради
бомби и окидача23).
Једно од кључних питања моје мастер тезе гласи: који је најприкладнији начин за представљање мог
писања? Дио одговора могао би се наћи пратећи идеје
Кошута и Сајкове о излагању књига. Какве дидаскалије
морам да напишем да бих инструирала читаоца/читатељку (или саму себе када читам наглас) да приђе мом
тексту на најбољи/најпогоднији начин? Можда покушавам да пронађем начине за кориштење дидаскалија
као истинског поља борбе драмских писаца и списатељица: “Сватко проналази своје мјесто борбе – моје
се стиснуло међу заградама (дидаскалија).”24) Која је
веза између дидаскалија у Rose* и касније инсценације
текста? У Rose**, Сајкова прочита реплику: “Тихи људи
22) Ibidem, стр. 71.
23) Ibidem, стр. 123.
24) Ibidem, стр. 151.
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ће тихо изгорјети”, онда се приближи публици, погледа их у очи и каже: “То би требало изговорити особно.
Публици. Очи у очи. Уста у уста.”25) У Rose*, ова реченица је стављена у заграду, чиме је јасно означена као
дидаскалија. У традиционалном позоришту, глумица
или глумац који би играли једну од “говорећих позиција” из драме, вјероватно би узели у обзир наведену
дидаскалију и играли би у складу са њом – гледали би
публику директно у очи док изговарају реплику, а да
не изговоре и дидаскалију која их је инструисала да
тако поступе. Сајкова суптилно ремети хијерархије
иманентне позоришном процесу: прије свега, она је та
која је сама себи дала инструкције да изговори одређену реплику на одређени начин:
Ја, Ивана Сајко, ја сам своја кћер
свој отац, мајка своја
и ја26).
Надаље, она уопште и не прати сопствену инструкцију – она заправо само настави да чита те реплике,
на начин на који је читала и до тог тренутка – са очима фиксираним на текст постављен на нотном сталку
испред ње. Па тек онда, гледајући публику у очи док
изговара дидаскалију, истиче начин на који је већ изговорена реплика у ствари требало да буде прочитана/
изговорена. Она тако, додатно, чини и процес инсценације транспарентним – на исти начин на који пише
властити текст о тексту у Rose*, она прави и властиту
изведбу о изведби у Rose**. Како Rose* тако и Rose**
састављени су од трагова процеса сопственог настанка. Једна дидаскалија која не стоји у Rose*, али према
којој је Сајкова дијелом можда и режирала Rose**, могла би да гласи: Текст би требало читати наглас на позорници. А “Остало је глазба”. Сада ћемо видјети шта
је оваква врста читања произвела у представи Rose**.

ОД АУТОРЕФЕРЕНЦИЈАЛНОГ ЧИТАЊА
ДО МУЗИЧКЕ ИЗВЕДБЕ
Подсјетимо се на овом мјесту невољкости пјесникиње Дениз Левертов у вези са чињеницом да је у ситуацијама књижевних вечери она та која је посматрана док
чита сопствену поезију: “На једном читању у Њујорку на
ком сам учествовала са још петоро пјесник/-иња, неко
из публике нас је проматрао кроз двоглед! Али оно што
је заправо “изложено”, нарочито ако је пјесникиња изразито некитњаста, јесте пјесма а не пјесникиња”27); и
одвратности пјесника Чарлса Бернштајна због тога што
публика уопште долази на читања: “Присуство публике
је умјетнику, оно што је пјесма сирена морнару: она не
само да збуњује, него и уништава.”28) Такође узимам
у обзир и супротне примјере када (углавном) мушки
бијели хетеросексуални књижевници читају са радошћу
и самопоуздањем, док публика, која обично књижевно дјело реципира читајући у себи, и у самоћи, таквом
приликом фетишизује присуство ауторовог тијела. Како невољкост да се изводи, тако и могућност фетишизације аутора/-ке или њихових књига, руше се и постају немогући унутар концепта “аутореференцијалног
читања” Иване Сајко. У трејлеру за представу из 2009.
Призори с јабуком Сајкова каже: “Та дјевојка на сцени,
она је то написала. Јер неко ко то не зна, ја њему могу једноставно бити глумица са лошим нагласком.”29)
Сајкова, која пише и драме и романе, има велико искуство јавних наступа на сајмовима књига и књижевним
вечерима. Ипак, она је одабрала апарат и оквир позоришта као мјеста за њена аутореференцијална читања.
Која је прва и најочигледнија разлика између читања
на књижевној вечери и читања у позоришту? То је, како и Сајкова шаљиво инсинуира, могућност збуњивања
27) Grobe, Christopher, есеј On Book: The Performance of Reading, u New
Literary History, Vol. 47. Nr 4, Baltimore, 2016, стр. 571, превод
фрагмента са енглеског: Тања Шљивар.
28) Ibidem, стр. 588.

25) Сајко, 2011, стр. 19.
26) Сајко, 2006, стр. 6.

29) Видео mp4 трејлер AN APPLE IS NOT AN APPLE _ JABUKA NIJE
JABUKA, уступљен ми је од стране Сајко, 00:39с.
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публике око привилеговане ауторске позиције – да ли
је та дјевојка само лоша глумица? У процедуралности
књижевне вечери, могућност за стварање такве конфузије је минимизирана – скоро увијек постоји неки
модератор/-ка који представља аутора/-ку, пролазећи
кроз најважније тачке из пишеве/списатељичине биографије. Бирајући оквир у ком оставља простор за искрсавање несигурности у вези са сопственим скоро “тоталним” ауторством, Сајкова у ствари десакрализује и
дефетишизује хијерархијски вјечно издигнуту позицију
аутора. За некога из публике ко није прочитао афишу
или најаву, она заиста може да буде и “само” извођачица. Надаље, одлуком да чита умјесто да декламује
претходно напамет научене реплике, она ствара могућност и за додатну збуњеност и питања публике: Да
ли је ово проба или представа? Да ли су извођачи само
лоше увјежбани? Сајкова с убјеђењем афирмише читање наглас као аутономни позоришни чин, односно,
као стратегију која може и треба да се инкорпорира у
завршену верзију представе, а не да се користи само
и искључиво у процесу проба:
Ја збиља мислим да читање само по себи је – само
читати, јавно, пред другима, је легитиман казалишни
чин. И мени је он силно занимљив. И већ чињеница да
имате неког на сцени ко има пред собом текст, за мене
је био тај неки мали безобразлук, кај ја заправо смијем
учинити, и даље ићи за тиме да то јест казалиште. И
да то уопће не значи да сам ја лоше припремљена, већ
нешто потпуно десето.30)
Специфичност је перформативног читања да, иако до одређеног степена укида илузију и четврти зид,
оно ипак остаје перформативно и позоришно. Перформативно читање присваја позоришне и изведбене
механизме управо тако што их чини транспарентнима.
И та и таква транспарентност отвара простор за праксу читања наглас, у оквиру које нити реторика оног/
30) Видео снимак разговора са умјетницом “Cruising sa Srđanom
Sandićem: Ivana Sajko” https://www.youtube.com/watch?v=w
HXh2rBhN8E, минута: 40, посљедњи пут приступљено 4. 11. 2018.

Из представе Rose is a rose is a rose is a rose, фото: Г. Вериенти

оне који чита, нити читање само, не служе убијеђивању публике (као што смо видјели да се догађа приликом читања унутар државних идеолошких апарата
– цркве, суда, универзитета), него управо супротно –
освјештавању и огољавању перформативних и реторичких механизама којима свједоче када им се чита
наглас у позориштима.

РАЗЛОЗИ ЗА АУТОРЕФЕРЕНЦИЈАЛНО ЧИТАЊЕ
Сајкова је започела пројекат аутореференцијалних читања са музичаром Ведраном Петернелом 2005.
године у Загребу, када је изводила двије своје драме
– Жену-бомбу и Архетип:Медеју, читајући их наглас
на позоришним сценама. Симултано са читањем, она
је и коментарисала процесе писања и извођења, те на
тај начин “уживо” производила нове текстуалне материјале, а Петернел је компоновао звучну подлогу
за представе:
Аутореференцијално читање можда је чисти егзибиционизам институционализиран једним дискурсом
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о процесу, но истовремено, у изведби тог сјећања на
процесуалност ја креирам нове односе и доказујем
виталност чак и оног довршеног, упакираног тијела. Исказујем сву његову потенцију док, примјерице,
објашњавам повијест Жене-бомбе, импровизирајући
нове одломке на темељу постојећих стратегија, али
и актуалних докумената, или док исписујем дидаскалије у Архетип:Медеји што говоре о пробама за прву
премијерну изведбу тог текста знајући да ће ми управо те дидаскалије отворити могућност да у сваком
сљедећем читању те Архетип:Медеје реплицирам на
представу или читање које је претходило, да га покушам поновити, одглумити коју сцену, препричати
реакције публике на одређену представу, и тако, конструирати колаж унутар простора и времена изведбе,
пробијајући се напријед, генерирајући нову везу аутора и текста из метода и процеса, један нови текст у
којем причајући о себи говорим и о свијету и о умјетности у коју сам уроњена.31)
Почетак сарадње ауторског дуа Сајко–Петернел
био је пројекат из 2004. године – Миса (за предизборну шутњу), у којем је Сајкова имала традиционалније
схваћену улогу редитељке, која инструира глумце и
плесаче да се (тјелесно) ритмизирају и кореографишу темпом сопственог читања и говорења. Миса (за
предизборну шутњу) била је представа у којој је постало могуће да говор (и читање) буду: “урлајући ритам
који нас кореографира, испуњавајући простор сцене
и улазећи у све поре свједока у публици”32) “Анксиозност понављања” искрсава у ситуацијама поновљених сусрета између аутора/-це и текста, једном када је текст завршен. Аутореференцијално читање је
стратегија коју Сајкова користи да избјегне ту “постстваралачку” анксиозност у ситуацијама у којима се
од писаца и списатељица очекује да се изнова враћају
31) Сајко, Ивана, есеј Моја је снага у говору, у Фракција – Магазин за
изведбене умјетности, бр. 37/38, Центар за драмску умјетност и
Академија драмске умјетности, Загреб, 2005, стр. 37.
32) Ibidem, стр. 39.

сопственим текстовима, након што су они завршени
и комплетно написани:
Дубећи смисао текста у себи и освајајући га, он
тиме не тоне у мене, већ ме заправо напушта. Када
га касније проналазим у свијету и тржишту, разми
шљам како га поновно дотакнути, а да тај додир буде једнако нужан (…) као у тренуцима генерирања.
Како пронаћи нови ерос између нас двоје који смо се
потрошили, довршавајући се, артикулирајући се до
крајњих граница кроз све могуће фигуре и тропе. (...)
(Тај вишак знања обично убија љубавну везу.) (...) Не
знам камо даље, осим уназад, у ауто-референцијално
читање. Ако текст желим генерирати у неком другом
медију, примјерице кроз властиту изведбу или представу, морам пронаћи начин како да измакнем ономе
у што сам сигурна – том довршеном тијелу текста које
се, истина, раствара невином читатељу или гледаоцу,
али зато преда мном шути као коначност коју морам
разбити како бих ишта могла изговорити. Поглед у повијест даје ми ту могућност.33)
Аутореференцијално читање се даље развило у
структурисанији формат у ком су настале представе
Призори с јабуком и Rose**. У ове двије изведбе нису
више постојале импровизоване текстуалне или музичке партитуре; ипак, читање у њима и даље није било
замијењено глумом, а извођење музике се није развило у форму концерта, нити је постало илустративна
позадина за текст. Оно што Сајкову одређује као “ексклузивну позицију” коју њени текстови имају искључиво према њој, и коју она надаље описује као “толико тоталитаристичку”34), заправо је субвертирано кроз
праксу перформативног читања. Питање тоталитаристичке релације узајамног власништва и посједовања
између аутора/-це и текста, које “убија љубавну везу”,
као и питање поновног зазивања еротичности стварања
у форматима другачијима од писања, резрјешавају се
33) Ibidem, стр. 37.
34) Ibidem, стр. 37.
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у пракси читања наглас. Писац и истраживач Марк Леахy, из перспективе умјетника који дјелује на пољима
између текста и spoken word изведбе, објашњава овај
ефекат на сљедећи начин:
Текст представљен у читању припада читатељици (утолико) што га она износи, али га она не треба
сматрати својим власништвом или пак полагати ексклузивно право на приступ његовим значењима или
намјерама текста или оним везаним уз текст (ово не
значи да читатељица не зна поступак потребан за стварање текста, или изворе текста, или чак нагоне и
жеље које су довеле до његовог писања). Публика долази у посјед текста (заједно с читатељицом) у тијеку
читања, и њихово претходно познавање језика, ријечи
или културолошког материјала, њихове жеље и очекивања од дјела, и њихове намјере утјецат ће на оно што
чују у садашњости.35)
Перформативно читање, дакле, ослобађа и изузима, како публику, тако и читаоца-аутора од власничких
релација са текстом. Текст се и једнима и другима једнако и истовремено открива кроз њихове капацитете
да слушају и да тјелесно осјете оно што се чита наглас.

Из представе Rose is a rose is a rose is a rose, фото: Г. Вериенти

У овом потпоглављу жељела бих описати и упоредити двије темпоралности – темпоралност писања
и читања (текста) и темпоралност извођења (тог истог
текста). Прочитајмо прво сљедећи одломак из Постдрамског казалишта у ком Ханс-Тис Леман прави јасну
дистинкцију између темпоралности читања (тихог, у
себи) и темпоралности инсценације:
Казалишту је позната за њега карактеристична
временска димензија. (...) Док текст препушта читаоцу
избор хоће ли читати полако или брже, понављати или
чинити станке, код казалишта специфично вријеме из-

ведбе са својим властитим ритмом и својом властитом
драматургијом (брзина говора и радње, трајање, станке
у говору итд.) припада “дјелу”. (Занимљив феномен у
том погледу представља читање наглас, које се у овдје
изабраној перспективи може сматрати минималним
казалиштем.) Том су времену једнако изручени и гледаоци и глумци – јер и глумци су овисни о временском
ритму других глумаца. Више се не ради о времену неког
(читајућег) субјекта, него о укупном времену многих
субјеката (који заједно проживљавају вријеме), тако да
су нераздвојно повезане тјелесна, осјетилна реалност
искуства времена и ментална реалност...36)
Оваква диференцијација се урушава кроз перформативно читање гдје читање коинцидира са извођењем,
и на тај начин двије темпоралности се стапају у једну. Иако је темпоралност сада јединствена, разлика

35) Leahy, Mark, есеј У што те ја то могу увјерити сад и овдје? Од
фрагмената према реторици поетске изведбе, превела с енглеског
Магда Јурас, у Фракција – цитирани број, стр. 50.

36) Lehmann, Hans-Thies, Пострдрамско казалиште, превод са њемачког Кирил Миладинов, Центар за драмску умјетност Загреб/
Београд, 2004, стр. 232.

ТЕМПОРАЛНОСТ ПЕРФОРМАТИВНОГ И
АУТОРЕФЕРЕНЦИЈАЛНОГ ЧИТАЊА
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између садржаја текста и садржаја изведбе је и даље
опипљива, и ствара извјесну чулну дисторзију. Гробе
објашњава овај ефекат у вези са читајућом изведбом
Gatz37) њујоршког позоришног колектива Elevator Repair
Service, цитирајући позоришног критичара Алексиса
Солоског који за ту представу каже “Увијек постајемо
свјесни раскорака између оног што уствари видимо и
оног што би требало да видимо, гледајући и слушајући
представу Gatz и књигу Велики Гетсби у исто вријеме.
То је изванредна дупла визија, коју непрестано покушавамо учинити једниственом и никако не успијевамо у томе.”38); те Гробе онда закључује да је управо та
особина централна за искуство читања уопште:
Књига је предмет за који инсистирамо да је кроз
њега могуће доживљавати свијет; она је такође и свијет
који држимо на удаљености једне руке од себе у облику књиге. Изведба која укључује читање наглас почиње у простору омеђеном тим парадоксом. И док се
читања мијешају и сударају – ако је представа добра,
и ако имамо среће – чулни очај отвориће простор за
синестезију вјеровања.39)
Како је ова парадоксална особина читања наглас
у позоришној представи – да има истовремено и јединствен и дуалан квалитет у односу између текста и изведбе – манифестована у вези између Rose* и Rose**?
Rose* и на плану садржаја и на плану форме оперише
на неколико нивоа темпоралности: љубавни сусрет дешава се у ноћном клубу у сриједу увече, а у четвртак
у рано јутро све новинске насловнице извјештавају о
ужасавајућој експлозији аутобуса, која се догодила ноћ
37) Гробе овако описује ту представу: “У питању је маратонска изведба
Великог Гетсбија, вербатим, у вези са којом је највише што се може рећи да се налазимо у простору сличном канцеларији, и онда
постоји неко, и на крају и више људи – који читају сваку ријеч Великог Гетсбија наглас”, у Гробе, Op. cit., стр. 572, превод одломка
са енглеског: Тања Шљивар.
38) Soloski, Alexis, позоришна критика Avant-Garde, PA, u The Village
Voice, 4. 9. 2007, као што је цитирана у Гробе, Op. cit., стр. 582,
превод фрагмента са енглеског: Тања Шљивар.
39) Гробе, Op. cit., стр. 582.

прије. Сајко замагљује перцепцију својих читалаца искривљујући хронологију: “они” (такође није јасно да
ли ова замјеница означава љубавни пар или неодређен
број непознатих становника провинције) су ушли у аутобус и заспали су док су читали јутрање новине које су
већ тад извјештавале о ужасној несрећи која тек треба
да се догоди и у којој ће и умријети:
Улазе у аутобус.
Исти онај из записника. С насловнице. У пламену.
Онај што касни. Један сат. И више.
А њима се спава.
Заспат ће прије него што се довезу кућама.
С главом на прозору и новинама у крилу. Као
идиоти.
С вечерњим издањем новина у којима све лијепо пише.
То да су били уморни као пси па су заспали, јер
сутра опет раде.
Сутра се рано устаје.
Сутра их нитко неће питати за данас.
А и данас су радили.
И данас су рано устали.
И данас их нитко ништа није питао.
А није још ни петак.
Није ни четвртак.
Но сад ће. Сваки час.
И опет их нитко ништа неће питати.
Ући ће. Сјест ће. Заспат ће.
И неће се пробудити.40)
У Rose**, Сајкоva такође инсистира на непоузданом
временском оквиру какав је оперативан и у драми. На
сцени, она понекад начини покрет или тјелесну сценску акцију прије него што прочита реплику у којој ће
се алудирати на то што је управо урадила, те тако њена тјелесна изведба понекад претходи њеној читајућој
изведби. Она носи црвену хаљину (црвену као руже) и
у осмом је мјесецу трудноће. Неки њен могући приват40) Сајко, 2011, стр. 17–18.
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ни љубавни сусрет се дакле већ догодио, давно прије
изведбе, и тим извођењем, дисјункција сусрета из стварног живота се доводи у садашњост, у овдје и сада позоришта. Писање текста се такође већ догодило, давно
прије изведбе, и сада је потребно пронаћи једнако узбудљив процес за његово поновно представљање, овдје
и сада у позоришту. И љубав се већ догодила, и сада је
неопходно говорити о њеним почецима, овдје и сада у
позоришту. Аутобус је већ експлодирао, али “ликови”
(говорне позиције) који су погинули у експлозији поново се баве тим догађајем овдје и сада у позоришту.
Темпоралност и ритмичност тијела које пише,
утичу на темпоралност и ритмичност текста којег исто
то тијело пише. Сајкова тврди да је њен написан текст
ритмизиран њеним тијелом, те да су “односи између
интерпункција и дуљине мојих удаха пропорционални.”41) Лиза Робертсон у есеју Вријеме у кодексу (она
разумије кодекс као “говорну фигуру за материјалну
историју размишљања”42)) објашњава да су током читања оперативне двије темпоралности – темпоралност читаоца/-тељке и темпоралност књиге: “Читам
да бих осјетила удуплавање времена: времена форме
саме књиге, које се тиче омеђености и топологија соба, алегорија, кућа, тијела, површина; и времена моје
перцепције, коју осјећам као усмјерену, мелодичну,
лиричну, интонирану.”43) Текст који је, током настанка, ритмизиран пишчевим/списатељичиним тијелом,
за узврат ритмизира тијела извођача док га изводе. А
када се чита у тишини, једнако ритмизира и тијело
усамљеног читаоца: “Онда, зато што вријеме књиге
прекрива моје вријеме, читање отвара простор за један приједлог: прима у мене ритам за који нисам ни
знала да ми недостаје.”44)
41) Сајко, 2005, стр. 37.
42) Robertson, Lisa, Nilling, BOOKTHUG, Торонто, 2012, стр. 11, превод одломка са енглеског: Тања Шљивар.
43) Ibidem, стр, 15.
44) Ibidem, стр. 15.

Из представе Rose is a rose is a rose is a rose, фото: Г. Вериенти

Текст Rose*, у тренутку када је коначно завршен,
налази се испред Сајко, списатељице, и “шути као
коначност коју морам разбити како бих ишта могла
изговорити”. Сајко, редитељка и извођачица, посеже
за аутореференцијалним читањем, да би се поново сусрела са текстом, читајући га наглас. Период писања
из прошлости и моменат извођења из садашњости,
сударају се у таквом позоришном чину. О неухватљивости садашњости писања драмског текста, рекла сам
у интервјуу:
Драмски текст је и књижевни предложак, али је
он и театарски материјал, и он настаје данас и овдје за
наше позориште, које се дешава увијек у будућности.
И то је та дискрепанција између драмског текста и позоришта, и анксиозност, али и радост писања за позориште – ми пишемо сад, текст пројектован у будућност
за неку сцену, за људе које углавном не познајемо, а
за које наш текст у тој будућности постаје њихова садашњост. За глумце и публику, у тренутку његовог извођења, драмски текст увијек припада садашњости,
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док је за писце и списатељице он тада готово увијек
већ ствар прошлости завршености писања. Садашњост
сопствених текстова, нам као ауторима/-кама, увијек
измиче.45)
За Сајкову драма је доказ њеног личног постојања:
Текст је, барем мени, ултимативан доказ да сам
ту, у овом тренутку, баш сад, пишем и стављам точку
иза изјаве што дјелује као закључак, но заправо је тек
парафраза мог страха од смрти: текст је нужан траг
моје изведбе. Точка.46)
Такав квалитет бивања “ту, у овом тренутку, баш
сад” из процеса писања, поново се стиче у околностима аутореференцијалног и/или перформативног читања, када аутори/-ке читају своје текстове наглас на
позоришној сцени. Управо такво читање могло би постати ултимативним доказом пишчевог/списатељичиног постојања. Аутореференцијално читање оставља
и драматичаркама и драматичарима могућност да
им садашњост њихових драмских текстова не измиче заувијек.
Сада писања поново искрсава кроз сада читања и
извођења, и такође кроз сада слушања. Сајкова овако
резимира свој умјетнички приступ писању, режији и
извођењу, као и укрштањима ових диспаратних, а ипак
конвергентних пракси:
Тијела аутора, лика, глумца, сада се прожимају,
измјењују, прескачу једно у друго, при томе прелазећи
најразличитије временско-просторне границе, као и
најразличитије нивое на љествици илузије: од покази45) Шљивар, Тања, интервју објављен на словачком као дио књиге Sme
ako tí, pred ktorými nás rodičia vaporovali, Divadelný ústav, превод на
словачки: Владислава Фекете, Братислава, 2016, стр. 66.
46) Сајко, 2011, стр. 7.

вања које не указује на своје показивање, преко театрализације тог показивања, па све до ступња на којем
показивање иступа испред оног што се показује.47)
Радећи на овај начин, заиста постаје могуће за
Сајкову да испуни иницијалну жељу уписану у Rose*,
по којој би “и њој и ликовима припао исти текст”, али
никако у смислу власништва. У аутореференцијалном
читању као и у перформативном читању, постаје могуће
да исти текст припадне не само како ауторици/аутору
тако и ликовима, него како и извођачима, тако и публици. Читање наглас, онако како га Сајкова користи у
Rose**, јесте перформативна/изведбена стратегија која
укида власничке односе између аутора/-ки и њиховог
текста, истовремено омогућавајући ауторима, ликовима, извођачима и публици, да дијеле исти текст сада и овдје у позоришту, да дијеле текст, а да га никада
не посједују, да га дијеле слушајући га сви колективно
и истовремено. Или како је Робертсонова написала:
Друштвеност читања не тиче се увијек и искључиво садашњости; она имплицира и мултитемпоралну великодушност политике. Унутар тако пресавијеног
времена читалац и текст се мијешају и мијењају један
другог. Мрачно склопљене сцене из књиге постају читањем спекулативни, привремени, избраздани полис.48)
Овакав, скоро утопијски мултитемпорални политички полис који се једнако састоји из текстова и
тијела, можда би некада могао бити материјализован
и на позоришној сцени на којој би се примијењивало перформативно читање као изведбена стратегија.
47) Сајко, 2006, стр. 58.
48) Robertson, Op. cit., стр. 12.
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Мотив “успешне” удаје у
комедијама “Народни посланик”,
“Сумњиво лице” и “Госпођа
министарка” Бранислава Нушића

Н

акон завршетка епохе романтизма, која је окончана кризом филозофије идеализма и онога што
бисмо могли свести под термин национално ослобођење и уједињење, а пред ударом природних наука (дарвинизам, теорија еволуције, јављање политичких странака, напуштање класичних форми), у српској
књижевности, као владајућа стилска формација од
шездесетих до деведесетих година XIX века јавља се –
реализам. Романтизму остајемо захвални на увођењу
европских образаца у српску књижевност, давању националног духа свим жанровима, затим свему ономе
што се тиче народног у нашој култури, попут формирања књижевног језика чија је основица народни језик,
с друге стране је и нашу народну књижевност понудио
европским мерилима вредности чиме је она добила
димензију европске битности.
Услед протока времена и захтева за новим изражајем и новијим мишљењима, уједно појавом модерног
осећаја за свет, реализам преузима вођство у српској

јавности. Епоха реализма бива ослоњена на наслеђе
Доситеја Обрадовића, хумористичко-сатирични стил
и фолклорну грађу тога типа. За разлику од романтизма, реализам избегава апсолутизацију субјективности
и идеализовање љубави и родољубља.
Писци реализма интересују се за стварност1) и
говор свакодневице, окрећу се претежно сеоско-паланачкој средини, трагају за новим садржајима, тематиком, социјалним и индивидуалним сферама живота,
плетући све то у уметнички текст. Мотиви реализма,
опозитно сврстани, плету мрежу где се јављају: новац/
морал, независност/потчињеност, појединац/породица
(колектив), закон/правда и други.
1) При чему се даје напомена да искази у делима не подлежу провери јер им је циљ уметнички учинак. Иако је намера стварање илузије референтности, све се мора узимати са резервом зато што се
одређене ствари у тексту прилагођавају уметничком простору или
предметности дела, стога је закључак да реалисти желе “да дјелују
у двије сфере (живот и умјетност), те да умјетничке ефекте преобрате у друштвене” (Иванић 1996: 16).
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Своје уметничке текстове реалисти обликују посредством уопштавања/типизације и индивидуализације (полазећи од опште радње коју своде на ниво
појединачног). Уверљивост је важна категорија епохе реализма. За остваривање уверљивости важило је
првило изношења објективних информација, где би
се субјективност аутора скрајнула. Критичари су од
писца тражили да познаје живот и проучава га, јер ће
тиме постићи високи ступањ верности у приказивању
свакодневице. Истичући се начелом уверљивости, реалисти до детаља дају опис некога или нечега у уметничком тексту.
С тим у вези, језик српских писаца реализма је
начелно информативно-коликвијалан, усмерен ка стварању илузије објективног тј. постојећег. Понекад се
језик може наћи ван естетских норми епохе, па је тада сама копија живог говора, што свакако доприноси
споменутом аспекту уверљивости.
Прво место у епохи реализма заузимају приповетка и роман, исто тако се јавља развој драме у ужем
смислу и ширење комедије. Ове књижевне врсте су
најпогодније за неспутани говор, говор свакодневице
и уметничко обликовање. Лако су уочљиви привидно
слични обрасци усменог приповедања, писма или дескрипције. Ликови у делима српских реалиста свакако
су репрезентативни. Фабула бива осуђена на потискивање због развоја ликова тј. карактера. Јунак је, по
правилу, сличан читаоцу, Иванић (1996) тврди да су
обојица укључени у заједнички комуникативни процес.
Душан Иванић (1996) подсећа да је драма нашла
најбољи израз у комедији, веома сродној поетици реализма, уз карактеристике свакодневног, просечног,
колоквијалног, са односима породица–власт; где су
“стари сижеи (…) сада неутралисани за рачун ’типичних карактера у типичним околностима’ или за рачун
типичних појава” (Иванић, 1996: 69), што приказује
свакодневне слике нарави и прилика заоденуте шаљивошћу и смехом.

“НАРОДНИ ПОСЛАНИК”
Најлепша српска оригинална комедија, како је
апострофира критичар Малог журнала, већ у првој појави првог чина почиње проблематизацијом кћеркиног
љубавног живота. Мајка Павка брижно мотри и прати
кретање и понашање своје кћери Данице, корећи је у
циљу чувања девојачког достојанства. Павка не жели
да кћерку “удаје с репом”, јер, како вели, “моја мајка
није вукла реп за собом, нисам га ни ја вукла, па не
дам ни ти да га вучеш!” (Нушић, 2000: 24). Даница оправдање за стално истрачавање у ходник, како би видела адвоката Ивковића, приписује причињавању да
је пала саксија. Мајка је, наравно, свесна Даничиних
поступака, те је “праћење” сврсисходно, зато што на
уму има модел понашања који доликује “правој девојци”. Обазрива мајка плаши се да свет “не узме Даницу
на зуб”. Поклањање пажње првој појави јесте значајно јер нас Нушић уводи у свет с чије тачке гледишта
се перципира живот. Судећи по Павкиним бојазнима
и прејудицирањима, Нушић представља малограђанско друштво, острашћено навикама, оговарањима и
предрасудама. Складно томе, мајка веома добро зна
да све што се дешава, мора остати у домену приватног
и скривеног, чак скривено и од оца Јеврема Прокића,
зато што ће јавност бити спремна да “линчује” онога
ко се огреши о њихове “каноне вредности”. Казна би
се огледала у немогућности проналаска младожење за
девојку, тиме би она на неки начин била екскомуницирана и лишена права да ступи у брак.
Друга паралелна ситуација, поред типичне љубавне теме, на којој се заправо заснива комични заплет Народног посланика, указује Максимовић (2005),
започиње када се испостави да и адвокат Ивковић, будући Јевремов зет, жели да се кандидује за народног
посланика, али у својству опозиције Јеврему Прокићу
– чиме се сударају домен породичног и јавног живота. Од тога момента, Бранислав Нушић нас води кроз
друштво које својим поступцима постаје и остаје “хуморно друштво” све до самога краја комедије. Запле-
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том увиђамо да је комедија грађена на преплитању политичке и љубавне теме, те се тај паралелизам слива
у јединствени ток комедије.
Адвокат Ивковић понајмање доприноси хумору
ове комедије, али јесте њен чинилац. На хуморни пиједестал Нушић ставља Јеврема Прокића. Главни јунак
Народног посланика, суочен између сопствених недобачаја и поступака који нису за хвалу (полуписмени
трговац који је изгубио углед због трговине шпиритусом, неук, политички некоректан) и тзв. посланичких
амбиција (одлазак у Београд, рад у интересу својих сарадника, рођака), бива све смешнији у својој намери
да постане народни посланик у Скупштини Београда.
За потребе сигурног одабира на место посланика, Јеврем Прокић је ангажовао своје преваранте и мутиводе. Свакоме од њих обећао је загарантовану удобност
у животу, попут Сретине амнестије на суду и добијање
пензије или обећано место председника општине своме пашеногу Спири.
Хумор је присутан и у ситуацијама у којима се
прича о Даничином и Ивковићевом емотивном односу,
где Јеврем Прокић показује потпуну одсутност и неупућеност, имајући на уму само кандидатуру за посланика (посета Госпа Марине поводом приче о Даници и
Ивковићу и микросцена где Госпа Марина примећује
породичне фотографије Јеврема Прокића, за које каже: “и то му је као неки мираз за зета, толики гласачи
у фамилији” [Нушић, 2000: 48]). Сваки почетак разговора о Даници и њеном изабранику завршава се оправдањем Јеврема Прокића да се сачека да прођу избори. Иако Ивковић није рђава прилика, Јеврем Прокић
мора да га грди и по дужности и по интересу партије
да га мрзи, све док не прођу избори, јер “то је онако,
политички. Политички можеш у Србији кога хоћеш да
изгрдиш”2) (Нушић, 2000: 64).
Да политика може унети раздор у кућу, доказ је
расправа између Павке и Данице око тога ко ће бити
2) Овим исказом Јеврема Прокића види се зашто је Бранислав Нушић
толико модеран комедиограф, вазда читан у свим временима.

Из представе Народни посланик, фото: Народно позориште Лесковац

изабран за народног посланика: свака брани предводника своје партије, намеће се опозиција млади/стари
и одређена врста ината, која је унутар породице свакако комична. Отада њих две постају помоћницe својим
изaбраницима у борби за посланичко место; иако је
Ивковић крајње неактиван у “борби”, како се примећује
читањем уметничког текста, “ni ljubavnik ni politički
protivnik, čovjek bez ‘treće dimenzije’, nemotivisan i
neprodubljen” (Lešić, 1989: 88).
Позиција на власти је чак по варошици делила
лажне текстове компромитујућег карактера по адвоката
Ивковића. Пошто грађанство долази Јеврему Прокићу
под прозор, он, при недостатку талента за агитацију –
краде Ивковићев говор.
Говор адвоката Ивковића, наравно, уперен је против садашње позиције и Владе. Усредсређен на мисао
да ће држати говор грађанима, кандидат Владе за народног посланика не примећује шта занесено и ватрено
чита. Док народ гласно одобрава прочитано, говорник,
рушећи сва правила логике, исмева себе, јер “što je
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njegovo poslaničko ludilo jače, tim više dolazi do izražaja
smiješna strana njegove pomame” (Lešić, 1981: 32). Јеврем Прокић иде толико далеко да оптужује Ивковића
да му је он подметнуо тај говор против Владе, чиме
се хуморна атмосфера Народног посланика наставља.
Услед заслепљености сопственим мишљењем да
може да ради шта хоће, Јеврем Прокић планира да,
по ступању на место народног посланика, “поднесе
интерпелацију и онда ће да добије од државе концесију за зета” (Нушић, 2000: 141), активирајући исходиште хумора, где се родитељска жеља не поклапа са
Даничином жељом.
Тиме Даница улази у отворени сукоб са оцем, са
жељом да унизи оца. Кћи јединица подмеће оцу Ивковићев говор спремљен за ситуацију у случају избора за
народног посланика, када ће му пред кућу доћи народ
да га поздрави. Даничин циљ је био да отац викне са
прозора “Доле влада!”. Кулминативна тачка комичног
заплета приказује Јеврема који примећује да Ивковић
изговара исти говор као његов. Иако је изгубио на изборима, Јеврем закључује да ће у Скупштину ући као
скупштински таст и писати говоре, што нас доводи до
још једног нивоа хумора, где сада већ политички огољен
и полуписмен трговац помишља да ће писати говоре
будућем народном посланику, иако ниједан свој говор
није написао, било због мање лепог рукописа било због
недостатка инспирације.
На крају побеђени позиционар узима кључ занемареног дућана и окреће се свакодневици, будећи се
из кошмарног сна и враћајући се “линији нормале у
животу” (како Бранислав Нушић назива живот скоро
целокупног нашег друштва у својим аутопоетичким
особеностима комедије).

“СУМЊИВО ЛИЦЕ”
Као и претходна комедија, Сумњиво лице започиње in medias res темом која је предмет овога рада
– питањем кћеркиног емотивног живота и онога што
претходи удаји – забринутошћу мајке и оца због писма

које је њихова ћерка добила од непознате им мушке
особе. Јеротије Пантић, полицијски капетан3), желео
би да се његова кћи Марица уда за писара Вићу; док
га Марица избегава. До комичног заплета комедије,
књижевним делом влада “нормална линија живота”.
Марица до деветнаесте године није ни мислила
на удају, оставила је то родитељима; од деветнаесте је
рекла мајци и оцу да јој нађу младожењу, а кад је навршила двадесет прву, и они јој никог нису нашли, нашла је сама – апотекара Ђоку. По инструкцијама, Ђока
је одсео у хотелу Европа. Ако Маричини родитељи не
буду прихватили зета, Марица ће му отићи у хотел.
На упутства упућена Ђоки мајка Анђа се зачудила,
уз изјаву да никада то није било. Међутим, Марица је
подсећа да се само место променило, а да је Анђина
генерација девојака одлазила момцима на таван, где
резонујемо однос приватног и јавног. Мајчина генерација је остајала у кући, у сфери тајног и прећутаног.
На различит начин од овога, Маричини парњаци закорачују у домен јавног, где би били дочекани на суд
друштва и, по свему судећи, у питању је малограђански слој у драми, уз осуду на вербални “линч”. Родитељска логика је под “успешном” удајом подразумевала
финансијски обезбеђеног зета. Али пред логиком срца
њихове кћери ове две логике се сударају, што доводи
до неразумевања и сукоба на релацији младо–старо.
Динамику и избацивање из нормалног колосека
постиже пристигло писмо Министарства унутрашњих
послова у коме пише да се у њиховом срезу јавило
“сумњиво лице” које прети да антидинастичким списима угрози династију. Потрага за њим и његово хватање
се капетану полиције чине као напредовање у служби.
Битан чинилац за тумачење “успешне” удаје у Сумњивом лицу представља Јеротијев двоструко мотивисани
подстрек Вићи: “Ако овај посао свршимо, мени класа, а теби невеста у кућу” (Нушић, 2000: 185). Срески
капетан био је попут председника општине, имао је
3) Увек су срески чиновници описани као аутократе, по општем моделу реализма, зли и похлепни.
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и законодавну и извршну власт. Приближити се сре
ском капетану, чиновнику, значи имати одређене привилегије као што су избегавање додатног пореза или
регрутације; о чему је, подразумева се, виспрени Вића
размишљао. Глава породице Пантић без Маричине сагласности обећава њену руку писару Вићи. У дијалогу
са оцем и говорењу о просцу, Јеротије је, налик Јеврему Прокићу при истој ситуацији са Павком и причом
о адвокату Ивковићу, искључен из сфере стварности
и садашњег тренутка, зато што му је једина примарна
животна ствар управо хватање “сумњивог лица”. Из
тог разлога отац остаје ускраћен за информацију која
ће, у ствари, проузроковати читаву потрагу и хапшење
сумњивог странца у њиховој варошици. Јеротију Пантићу, поред писара Виће, помажу и писар Милисав и
Алекса Жуњић.
Сви скупа, карикатурално представљени, сваки
са својим манама, чине “хуморно друштво” које демаскира власт Сумњивог лица.
Комични заплет Сумњивог лица настаје услед замене јунака (qui pro quo): уместо хватања револуционара, ухваћен је Ђока Ристић, који је такође дискретно допутовао у малу варшицу и не излази из хотела.
По хватању замењеног “сумњивог лица”, приступило се испитивању и читању нађене хартије у пртљагу
осумњиченог, чиме се региструје кулминативни моменат комедије Сумњиво лице. Прво на шта су испитивачи наишли јесте списак обавеза, врста подсетника који
је писао Ђока. Читајући на списку: дванаест марама
за нос, шест кошуља, три пешкира, четири пара гаћа,
челници власти помислили су да се ради о неком распореду војних јединица. Потом запис који гласи “Противу затвора” [опстипације] тумаче буквално као неки
политички наслов, чиме смех доводе на највиши ниво
код публике. Међутим, читањем последње хартије, Маричиног писма, испитивачи бивају огољени до праве
представе њихових појава и улога. У писму је Марица
окарактерисала оца и писара Вићу као заостале, необразоване и приглупе. За оца напомиње да је бивши

поштар, али је нешто забрљао, па су га склонили из
службе, чиме у нама буди сећање на прву појаву у којој
је приказана “ирационална страст према читању туђих
писама” (Максимовић, 2005: 632). Читаву напету ситуацију Марица прекида упадом у службену просторију и
бацањем у Ђокин загрљај. Интересантно је да се Вића,
као носилац онога што родитељи Пантић подразумевају под синонимом за “успешну удају”, буни због загрљаја двоје заљубљених у државним просторијама.
Крај Сумњивог лица обележен је враћањем Јеротија у “нормалан поредак ствари” и решењем које подразумева благосиљање Маричиног и Ђокиног брака, те
одлазак у Београд на извињење министру; уз оправдање
да је “све то замесио господин Вића из љубоморе” (Нушић, 2000: 253) – чиме би потврдио “да комични догађај није допринео његовом моралном прочишћењу”
(Максимовић, 2005: 630).

“ГОСПОЂА МИНИСТАРКА”
Комедија Госпођа министарка, за разлику од претходне две комедије, не започиње in medias res питањем
кћеркине удаје. До “успешне” (пре)удаје кћери се мора доћи увидом у експозицију и заплет ове драме јер
проблематизовани феномен рада захтева објашњење
мотивисаности за саму појаву.
Комични заплет Госпође министарске усложњава
се када Сима Поповић, муж Живане Поповић, услед
“падања Владе”, бива постављен на место министра у
Влади. Дотада је Сима Поповић био чиновник у министарству и живео је са својом породицом обичним
животом у Београду. На самом почетку комедије видимо да Живка Поповић од Тетка Савке тражи у зајам
двеста динара, чиме нам Нушић илустративно приказује да Поповићи воде бриге “нормалног” живота
као и већина грађанства. Комичним заплетом почиње
и нарушавање “нормалне линије у животу”, стабилног поретка у личности Живке Поповић. Дотадашња
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домаћица проглашава себе министарком4). У њој се
јављају малограђанске жеље и страсти: мења намештај
у кући, прави своје визиткарте, ставља златан зуб, мења
хаљине, има државни фијакер, зове фотографа да је
фотографише и др. Живкина жеља за улазак у “високо
друштво” је неугасива, па нас због ње излаже комичним ситуацијама које сама креира. Премда тежи ступању у ноблес, Живка свој вулгарни речник не мења
(“стоко једна”, “псето лајаво”, “свињо пијана” итд.),
те њен дотадашњи вокабулар и новоприписана титула искључују једно друго, што нам се чини комичним.
Госпођу министарку инспиришу туђи утицаји, па “због
покондирености, против воље пристаје и на пушење, и
на играње бриџа, чак и на припадајућег ‘љубавника’”
(Марјановић, 1997: 109).
Зет Чеда се Даром Поповић оженио из љубави,
без мираза. Мада су говорили да Дара има 12.000 динара мираза, Чеда их није видео; каже да ће умрети док их дочека од осигуравајућег друштва, на шта
Живка прокоментарише: “Pa ne bi bila velika šteta”
(Nušić, 1977: 39). Наведеном ситуацијом увиђамо да
је и код Нушића устаљен захладнели однос на релацији ташта–зет, што свакако активира хумор јер комедија не би била успешна да су ташта и зет у добрим
односима. Споменути родбински однос без уважавања,
допринеће комици уметничког текста при даљој кулминацији радње. Док још вест о министровању Симе
Поповића није била званично потврђена, његова жена
промишља о поновној удаји њихове Даре, али сада као
министарске ћерке. Живка зету Чеди налази замерке
које би могла и својој маленкости приписати, с обзиром на то коју ће титулу задобити: немање школе и
незнање језикâ. Чеда, по мишљењу своје таште, некако не пристаје њеној кћери, док је Дари добар супруг.
Међутим, тек инаугурисана министарка, поред свих
амбиција, неће смести с ума одлуку да нађе зета до
4) Када је било неизвесно да ли ће Сима Поповић постати министар, Нушић нам приказује хуморну ситуацију у којој Живка гледа
у карте које “доносе велику радост”.

стојног министарске куће. Госпођа министарка своме зету отворено говори да жели натраг своју ћерку,
тако што ће Чеда њу да напусти и она њега да напусти, јер је она “sada sasvim drugo nešto nego što je bila
kad si je ti uzeo za ženu” (Nušić, 1977: 59). Сад се ствар може поправити, па Живка вели да је поправи, уз
помоћ, пре свега, Ујка Васе. Како би му надокнадила
бол за изгубљеном супругом, Живка је Чеди спремна
да дâ једну-две класе. Овај Живанин поступак, поред
тога што изазива смех код публике, говори да је једини
циљ госпође министарке удаја већ удате кћерке, без
бирања средстава која ће тај циљ да оправдају. Сви покушаји да удаљи зета из фамилије прелазе у разигране
комичне ситуације. Петар Марјановић (1997) тврди да
то није сукоб двају принципа, Живкиног и Чединог, с
једне стране позитивног, с друге негативног принципа, него је заправо конфликт два приступа животу у
чијим темељима је раскорак између онога што заиста
јесу и онога што би желели да буду.
Пошто је безупешно преговарала са зетом о раскиду брака, Живана се окреће другом равноправном
супружнику – Дари. Дара такође одбија мајчин предлог и неког младожењу Ристу Тодоровића, почасног
конзула земље чије име проводаџиница Живка не може ни да изговори. Пошто је Дара рекла да би Чеду
напустила само у случају да је вара, лукративни ум
Живане Поповић инсценира Дари Чедино браколомство. Идеја да се Чеда намами у собу служавке Анке
се изјаловила. Живка са спремљеним сведоцима, неочекивано, у Анкиној соби, уместо свога зета, затиче почасног конзула Никарагуе, жељеног зета. Госпођа министарка изабрала је њега јер је богати трговац, доста
јој је да има зета коме је једино занимање да буд зет.
Свему овоме кумовао је зет Чеда, који је, захваљујући
лажном представљању пред почасним конзулом Никарагуе, сазнао шта му се спрема.
Након овога, дешава се још једна кулминација,
сада стварна, иако ван сцене, али довољно утицајна
да подстакне смех код публике. Излази у штампи Че-
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дин текст у ком пише да у Кини, у кући мандарина по
имену Си-По-По, удају кћерку иако је она већ удата.
Због поштовања начела уверљивости у Чедином тексту,
свима је било јасно да се ради о породици Симе Поповића. Алузија је била прозирна. Расплет ситуације
је комичан, сви укућани у фамилији купују примерке
новина по Београду како би се брука умањила. У додатак расплету стиже писмо госпођи министарки од
“Никарагве”, где почасни конзул пише да је аутор инкриминисаног текста Ујка Васа, заправо зет Чеда, што
условно води враћању на “нормалну линију живота”.
Под притиском јавности, Сима Поповић даје оставку на место министра, са којом се Живка министарка
неће помирити до краја комедије. Непомирена са оставком, губитком титуле и фијакера, Живана Поповић
се не враћа у “нормалан поредак ствари”, већ се обраћа публици претњом да ће се вратити на министарско место, што нам оставља да се смејемо Живки Поповић која жали због симболичне титуле министарке,
док се њен муж Сима Поповић одрекао министарства
због моралних вредности.

УМЕСТО ЗАКЉУЧКА
Ваљано је приметити да све три комедије Брани
слава Нушића као “предмет расплета” садрже писмо,
односно папирни артефакт који производи комику. У
Народном посланику то су два говора која стварају комичну атмосферу, једно које потврђује малограђанску
опсесију Јеврема Прокића за отварањем туђих писама,
и друго писмо које га оставља у заблуди да ће писати
говоре своме зету у Скупштини. Сумњиво лице поима
Маричино писмо упућено Ђоки Ристићу, кључно за
покретање смеха, које су читали испитивачи на испитивању и сами себе читањем писма дискредитовали.
Госпођа министарка добија расплет писмом “почасног
конзула Никарагуе”, у ком се сазнаје ко је аутор пасквиле у новинама.
У сва три случаја жене су се адаптирале удаји,
међутим остајемо ускраћени за одговор на питање

Из представе Госпођа министарка, СНП, фото: Срђан Ђурић

шта је за њих “успешна” удаја, па га можемо само слутити. Даница, Марица и Дара прилагођавају се ситуацијама својих избраника, и као верне драге помажу
својим драганима. Ниједној није дат глас да изнесе
своје мишљење како би волела да се уда, али, када се
погледа с друге стране, може се казати да је за њих “успешна удаја” све супротно од родитељских амбиција
којима владају новац и властољубље. Ниједна од кћерки у три комедије не жели да пође за младића ког су
родитељи одабрали јер су свесне да брак склопљен из
рачуна води у социјални несклад. Стога се закључује
да је жеља родитеља у трима комедијама исходиште
хумора, а неслагање кћерки само учвршћује темеље
хумора Бранислава Нушића. Пребацујући се на фон
мајки у споменутим комедијама, уочљиво је да ниједна не говори о “срећном” браку. У Народном посланику Јеврем Прокић оставља дућан Павки на бригу,
док Јеротије Пантић из Сумњивог лица изјављује да
девојка треба да се уда и не школује, а рецепт јој може прочитати муж, где се на основу суда закључује да
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Јеротије нема високо мишљење о својој супрузи Анђи
нити о фигури супруге у заједничком животу. Госпођа
министарка и Живана Поповић на моменат искачу из
калупа, зато што је Живка одређени период била на
власти, па је свој вид среће могла остварити кроз добијену функцију, али без учешћа супружника. Ипак,
Живка се враћа домаћичком животу какав је био пре
министровања; у коме свога Симу криви за финансијску кризу у којој се налази породица, децидирајући да
је неспособан да заради помоћу политике.
Бранислав Нушић на позорницу пред публику
ставља трговце, среске капетане, чиновнике, бивше
министарке, полуобразоване људе, њихове жене, децу,
за које Максимовић (2005) тврди да су представници
малограђанског света и морала, и који искачу из лежишта нормалног живота услед неразликовања глагола хтети и желети и тиме постају предмет подсмеха.
Наглашавања ради, Бранислав Нушић своје јунаке који
су били пољуљани у својој равнотежи – не казни, већ
их враћа “нормалној линији живота”, колико је то могуће; јер свако од њих “најчешће је губитник, али није
трагичар” (Максимовић, 2013: 498).
Оку посматрача у видокруг улази и мотив лицемерја код родитеља трију комедија. Родитељи сматрају да би брак после новца био “успешан”, или пак
да би брачна заједница напредовала уз неку високу
функцију њиховог зета. У комедији Народни посланик
Јеврем Прокић жели да од Владе тражи концесију за
зета, Даница ће се у Београду много боље испросити и
удати. Родитељска жеља Јеротија и Анђе у Сумњивом
лицу уперена је у писара Вићу који има новца. Госпођа
министарка мотив лицемерја смешта у Живкин ода-

бир престоничког скоројевића и кожарског трговца
Ристу Тодоровића. Родитељи не траже финансијски
обезбеђене зетове за своје кћери да би оне барем с те
стране биле збринуте, што би се на неки начин, али
веома тешко или скоро никако, могло оправдати, већ
“брижни” родитељи рачунају да ће они имати материјалне користи од зетова или пак одређене бенефиције ако је зет на вишем положају у друштву. Притом
су сви у таквим ситуацијама “попримили обиљежја
комичних карактера, а смјехотворна слика свијета је
израсла у сложена значења у којима се на равноправан начин оглашавају трагично и комично, ведро и
суморно, опоро и меланхолично, заједљиво и отужно”
(Максимовић, 2005: 627).
Бранислав Нушић, иако пише на преласку из XIX
у XX век, упркос времену које је протекло отада, као
да је наш савременик по хумору који налазимо у његовим комедијама, који је крајње народски, “истинит,
као што је његова оштрија сестра – сатира, питома и
меланхолична, а не сурова и груба” (Волк, 2012). Сведоци смо да је Нушићево дело свима разумљиво, писано
једноставним језиком, али “тако да су његова комедиографија и његова хумористичка проза остале сложена
и жива слика наших нарави, наших карактера, али и
искошена слика човека уопште” (Љуштановић, 2013:
12) – што га ставља у први ред наших савременика.
Након свега изнесеног, намеће се једно размишља
ње у облику питања: је ли се човек уопште мењао током времена, читао Нушића или гледао његове комедије, или је ипак остао на нивоу његових протагониста.
Одговор који се односи на велики део друштва, рекли
бисмо, на нашу жалост, посве је прозиран.
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Глумац је слуга испољавања
(Крик, молитва, глума...)

М

ноги редитељи имали су своје глумачке музе,
инспирације за спровођење сопствених замисли
у позоришту и на филму. Роселини је имао Ану
Мањани, Годар Ану Карину, Фасбиндер Хану Шигулу,
Бергман Лив Улман… Аца Поповић Ружицу Сокић,
Андраш Урбан Марту Береш… Не желим даље да набрајам јер и ја сам претходне две деценије имао своју
глумицу која је носила моје (наше) авангардне идеје,
посматрање времена у којем живимо и цивилизацију
под великим знаком питања.
Драгана Јовановић је глумица која узајамност
осећа попут инспирације за дует. Она је глина која ојачава редитељеве прсте док ваја позоришно дело. Она
инспирише редитеља и себе саму.
Код нас је дошла почетком миленијума1). Пошто
је дошла из класичног театра, нишког Народног позоришта, моји неуобличени симболи и алегорије нису
1) У комуну Породице бистрих потока на обронцима Руднка (прим
уредника).

били у складу са њеним схватањем позоришта. Трезор
поимања сценске агилности одударао је од онога што
смо ми радили, а то је било сирово позориште или arte
povera изражавање. Играла је са нама али ништа није
разумела… Допао јој се наш дух комуне, хуманум и
пријатељство из којих се изливала емулзија театра. Но,
једна... две... три године... она је навукла костим мог
естетског разумевања позоришта и обукла “костим нагости” заснован на ризику и неразумевању и од самог
аутора, а то су искреност, храброст, слобода…
Драгана је скинула све навлаке и навике традиционалног позоришта и ушла у нашу трупу где може
да се искаже енергија, тело, покрет, актерски волумен,
јер они боље од нас самих казују шта је то – изаћи на
сцену. Тело боље од нас самих заступа истину. Не постоји ниједан аутор који може рећи: имао сам утицај
на уметност, али обрнуто – да. Уметност је главни гуру
уметника! Тело, било да је наго или под маскама, не
лаже. Слично је и са речима на “даскама”, са невидљивим флуидима који опчињавају глумца и публику.
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Са нама игра већ у представи Театар и театру,
затим долазе Нагони, Аналогије, Стид, Интима и безброј малих представа које актуелизујемо у просторима
који нас приме. Постаје члан наше комуне, а та искуства само преносимо на сцену. Као и сви остали (ту пре
свега мислим на Уроша Вукшу, Ивану Јовановић, Мирелу Андрић, Зорана Марковића…) комунитарну психологију преноси у позоришно дело. Авангардно дело
увек у себи мора да носи “сусензибилитет”! Идеје се
носе не размишљањем, него заједничком плазмом која
делује попут птица у јату. У авангардном позоришту
није потребно ништа више од самоспознаје идентитета и самоуметности која се (бекетовски) не предаје...
Кад све имаш – немаш ништа. Тек губитак нас води
до нулте тачке. То су, у ствари, знања присутна из неприсутности. У позоришту мог схватања није потребна
техника, драматургија, сценски редослед или захтеви
заната, већ само доношење сопственог духа на сцену.

ГЛУМАЦ ЈЕ СЛУГА ИСПОЉАВАЊА!
Драгана Јовановић је завршила глуму у класи
Милана Плећаша, касније је неколико година била и
његов асистент на Факултету уметности у Приштини.
Чланица је Народног позоришта у Нишу, луткарске
сцене “Пепино”, оснивач фестивала “Шумес” и театарске трупе “Породица бистрих потока”. Режира и игра
представе Теодора, Надежда Петровић – аутопортрет у множини, Невидљиве 45+, Ооо камењене… А све
представе као ауторске пројекте изведене углавном у
амбијенталним просторима, живо и са непосредним
утицајем тренутка. Као асистенткиња редитеља радила је са Андрашом Урбаном и Душаном Јовановићем.
Од првог је научила да мора да закорачи у свој страх и
изнесе га на светло позоришних рефлектора. Квареж,
макар била и наша, не треба да буде под велом скривености. Не треба да глумимо да бисмо се некоме свидели, него да бисмо се обрачунали са нама самима...
Удубљивање води до глуме давајућег геста.

Душан Јовановић јој је подарио интелектуалну
слободу: “Уметност је све, али не и свашта.” Али, како сама каже, не треба се само омеђити редитељским
визијама него и у себи пробудити хоризонте креације.
Позоришну представу Теодора коју је играла у матичној
кући те у шумском амбијенту на фестивалу “Шумес”,
Лазар Стојановић пренео је на филм од педесетак минута. Тај филм је пре пет година приказан у модерној
галерији “Мома” у Њујорку, у оквиру ретроспективе
нашег најзабрањиванијег филмског аутора. Каже она:
“Сад могу мало да подгрејем своју сујету.” Али, како
вели Јонеско, живот се спрда са нама, па је тако и Јовановићка, док је била асистен Милану Плећашу, својим
студентима предавала себе, исповедала се до те мере
да ју је било стид. Глума није ту да шокира него да се
као бића сусретнемо с истином.
За Драгану Јовановић глума је чин посвећености,
али посвећеност нема дефиницију. Мораш да трагаш,
ослушкујеш, будеш послухиван и мејерхољдовски натуцаш. Глума је странац који хода испред нас. Потребно је пуно храбрости да – њени су ставови – закорачиш у дантеовску мрачну шуму и пронађеш светлост
стварања. Актерски атрибути рађају се у храбрости.
Управо из свих тих посвећености класичном театру,
луткарству и авангарди, Драгана трага за симбиотичким оргазмом. Понекад није довољно схваћена у класичном позоришту јер носи битефовску радозналост
чија стимулација (не симулација) развија хистрионске
тежње да се буде пробуђена глумица, ангажовани човек… Или реакција која засмејава присутне…
Битеф је на њу деловао позитивно. Подстицајно.
Гладала је Сашу Валц, Томаса Остермајера, Боба Вилсона, Јежефа Нађа, Јана Фабра... Схватила је да је нужно
доводити антологичарски арсенал, али исто тако важно
је деловати из сопствених аутентичних позиција, без
комплекса… Јер једино где су сви народи равноправни
је – Уметност! Али код нас као да се та агилност још
није пробудила. Селектори доводе а не нуде, не ризикују с поносом дивљег поднебља… “Свету треба пону-
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дити – каже Драгана – контекстуалну узбудљивост. Јер
хтео то неко или не, живот и човек су још најрасположивији атрибути космоса за стварање лепоте”.
Битеф је место сусрета, размењивања бола и трагедије човекове сложености. Размењивање значења,
уједно је знак обогаћивања целовитости. Наравно, Јовановићка ту помиње наша алтернативна позоришта
која су прилично дестимулисана, а која би могла у потпуности да нахране и инспиришу велика авангардна
позоришта Европе: Мимарт, Дах театар, Плаво позориште, Омен, Хлеб тетар, Драма метал студио (сестара Богавац)…

АПАРТНО ЧИНИ ПОЗОРИШТЕ ИНСПИРАТИВНИМ
“Представе ‘Породице бистрих потока’ играм на
дрвету, ливади, у башти док мотиком обрађујем земљу.
Представу Он играла сам у кањону, на потоку, ноћу, у
мрклом мраку поред две огромне запаљене ватре. Да
би дошла до тог места, километар удаљеног од комуне
Бистрих потока, публика (било их је педесетак) морала
је да се спушта пола сата кроз шуму и котрља низ камење до обалне заравни потока. Колона је ишла споро и лагано, сшутајући се без лампи до потока. У публици је био и Јован Ћирилов. Млађи су га држали за
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руке и повремено преносили од стене до стене. Неко
је у тренутку добацио: ‘Јоване, дај ту торбу да ти понесемо’. ‘Не дам, прзнично је одговорио!’ ‘Што – наставио је младић – пуна је лове?’ ‘Није пуна лове него
текстова’, одговорио је Ћирилов.
Представа је трајала пола сата. Ја сам нага ударала по води која је протицала, псовала матер неком,
коме не знам ни сама... Можда мужу, можда љубавнику, редитељу... Не знам, био је то монолог из вагине, а
изнад мене је блебетао водопад. Када се представа завршила, ватре су остале да горе за ‘непознатог’. Вратили смо се кући, а Јован је реако: ‘Ово је била стрмопиздина, али вредело је!’“
Најновија представа нишког Народног позоришта
Лимунација, по тексту Душана Ковачевића у режији
Небојше Брадића, донела ми је пролаз кроз пакао, очарање и разочарање у почетку. Али глумац никад не
зна куд га глума води. Процес се управо развија кроз
бол. Не крају је следио резиме: Успех! У чему успех?
То што ти аплаудирају, или што новине и медији потхрањују таштину, не, него то што сам добила снагу да
наставим улазак у ‘празан простор’ позоришне екстазе;
то је вера која више живи у мени него ја у њој.”
Драгана Јовановић доминира својом снагом, гласом, физикусом давања и жељом да се поистовети са
“даскама”. Горан Цветковић за њу каже да је у Лимунацији најбоље сажела Брадићеве идеје и да је мизансценском енергијом држала температуру представе.

Тако, у једној нашој представи, она баца измрвљену земљу по публици... У једном тренутку толико се
занела да је једну жену погодила у око. На срећу жена
се није наљутила, него је после представе рекла: “Драга Драгана, из сцене у сцену улазили сте ми у стомак!”
У једној другој представи, Нагонима, Драгана се
обраћа публици и каже да јој је редитељ у некој представи замерио што пречесто окреће задњицу публици, уз ироничан коментар да вероватно воли да се даје
отпозади, али она брзо одговара: “Волим ја и спреда,
али нема прилике…” Смрт ће нестати оног тренутка
када нестане смрт. Но позориште је живот који краси
узалудност. Позориште је корпорација (или комеморација) без презерватива.
Драгомир Зупанц, који је са њом снимо филм
о Јелени Димитријевић, каже да Драгана Јовановић
никад није фрустрирана. Она плеше и када на сцени
пада у несвест, када баца јабуке и дели загрљаје с публиком. У најновијој ауторској представи Ооо Камењене
она са мегафоном креће с нишке тврђаве док је гледаоци у стопу прате, те тако и сами постају учесници
позоришне представе. На мегафону се чује: “Роволуција, револуција. Јебите се, другови, то је добро за револуцију. Револуција, револуција радости...” Пење се
на мост на Нишави. Случајни пролазник делује необавештено и почене да запомаже: “Људи, људи, самоубиство, самоубиство!” Али, није то самоубиство него
сан који глумца буди...

ОБРАЗОВАЊЕ
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Сејо Ђулић и
Мостарски театар младих

Н

а друштвеним мрежама, усред лета, распуста,
уз најаве летњих фестивала и бројних догађања
са угођајем одмора и опуштене забаве, појавило
се обавештење које је изазвало приличну пажњу, али
и неверицу. Писало је да ће, како ствари сада стоје,
Мостарски театар младих, након четрдесет пет година, 1. септембра 2019. престати да игра представе и
остварује све друге програмске садржаје. На крају израз захвалности свима на досадашњој подршци. Број
реакција, коментара, израза подршке и предлога за
превазилажење проблема из дана у дан се повећавао,
посебно када се открило да ће до наведеног датума позориште изгубити простор за рад због немогућности
плаћања трошкова закупнине.
Било је и питања, а наметнуло се једно, колико
уцена у овом тренутку постоји у разним варијантама
док време убрзано пролази, све испуњеније сударима
супротних осећања и доживљавањем света који се урушава и уништава вредности које ипак није добро тек
тако препустити нестајању.
Сведоци смо примера који истрајавају у борби за
опстанак и право на своје место у свету, без обзира на
све. Један од таквих управо је Мостарски театар младих, његови покретачи, оснивачи, водитељи, редитељи,
уметнички руководиоци, глумци и многобројни бивши
и садашњи млади чланови. А са свима њима у тој борби,

од формирања и оснивања све до данас, пуних четрдесет пет година, као редитељ и драмски педагог присутан је Сеад Сејо Ђулић. Као један од оснивача овог
театра и његов уметнички директор, он је несумњиво
заслужан за његово постојање и одрживост, али и постојаност у очувању концепта театра као пројекта новог, отвореног, актуелног и истраживачког бављења
драмском и театарском уметношћу у свом окружењу,
у граду Мостару.
И то је, истиче Сеад Ђулић, свих ових година
његов животни и уметнички фокус. У његовој биографији пише да је посебно посвећен драмском образовању и театарској режији, али да се повремено бави
и глумом, да је режирао преко деведесет представа
у Мостару и широм БиХ, учествовао на бројним фе
стивалима, стручним скуповима, конференцијама и
конгресима, режирао и водио бројне радионице у региону, по Европи и широм света. Наглашава се да је
већ средином седамдесетих покренуо повезивање и
чланство у међународним организацијама као што су
AITA – Међународна организација аматерских позоришта/Секција за драму у образовању, IDEA – Међународна организација за драму/позориште и образовање, ASSITEJ – Међународна организација позоришта
за децу и младе... За свој рад добио је бројне домаће
и међународне награде за допринос развоју драмског

> 108

одгоја, за театарску критику, публицистику и литературу у области сценских уметности, а ту је и једна значајна награда за животно дело.
Они који прате рад Сеада Ђулића кажу да у његово животно дело могу да се уброје стотине премијера,
десетине хиљада репризних представа, других програма који се већ приближавају бројци од две хиљаде, уз
значајне домаће и међународне награде и признања за
уметничке резултате и друштвени ангажман.
Верујем да ни он сам не зна колико су тачно од
оснивања театра до данас представа поставили и одиграли, колико радионица одржали, колико процеса покренули, колико пројеката, гостовања и гостију имали, колико манифестација и фестивала покренули и
организовали, колико признања, награда и захвалница поделили и добили... И колико су снаге, упорности
и истрајности имали како би остали и опстали уз све
успоне и падове кроз које су пролазили и, ипак, увек
излазили из најтежих ситуација као победници.
А победе нису биле циљ, оне су, као и визија којом
су се руководили да представа није тек циљ већ да мора да се јави као резултат рада, увек биле плод њиховог посебног театарског, едукативног, социјалног и
активистичког ангажовања у средини у којој живе,
уметничког и културног деловања на ширем плану. У
тренуцима који су били преломни и претећи, биле су
резултат подршке бројних бивших и актуелних чланова, пријатеља, сарадника и широког круга културних
радника и уметника из земље, региона и широм света.
Сеад Ђулић увек помиње како су у свом одрастању
учили, грешили, расли и падали, па опет расли и тако до данас. Никад се нису одрекли две речи: Мостарски и Театар, које су у њиховим животима пуно више
од пуких речи. Било је времена, кажу, када је одбрана
тих принципа значила питање живота и смрти, питање
егзистенције, али и питање части и морала, етике. Али,
одлучили су се за ово друго и пристали на патњу. Зато
за себе данас са поносом истичу:

... “Мостарски театар младих није само театар,
или позориште, или казалиште.
Мостарски театар младих је и театар и позориште
и казалиште.
Мостарски театар младих је прије свега идеја.
Идеја снажно дистанцирана од свих идеологија, национализама и подјела било које врсте.
Мостарски театар младих је пројекат новог, отвореног, актуалног, истраживачког бављења умјетношћу театра. То је мјесто стваралачког истраживања на
којем је естетика свето правило, али јој је ипак претпостављена етика. То је профил трећег театра у којем
уз професионалан ангажман и резултат мора у раду
постојати и љубав коју носи аматеризам.
Мостарски театар младих није театар у којем се
ради. У њему се живи.
Мостарски театар младих окренут је будућности црпећи сва богатства што их нуди прошлост и
садашњост.
Мостарски театар младих окренут је Свијету, да
би учио, али и да би поучавао.
Мостарски театар младих је мост за будућност...”
На све то Сеад Ђулић је врло поносан и сматра
то њиховим највећим дометом који су остварили у минулим временима.
Као и Сејо, и ја сам поносна на неке домете које
смо остварили у бројним пројектима који су се дешавали у Центру за културу “Стари град” и касније у оквиру деловања ЦЕДЕУМ-а. Део њих сигурно је обогатила сарадња са Сејом Ђулићем током свих ових година. Јер, на питање од када се знамо и сарађујемо, мој
одговор је да посебно памтим почетке, прве године
постојања, ентузијазма и успона Мостарског театра
младих, а касније снажног деловања у најтежим временима кризе, конфликата, поделе града и разарања
и њиховог рада у условима који су угрожавали живот
и развој на најсуровији начин.
Наша сарадња пролазила је кроз различите фазе
развоја и могућности остваривања жељеног. Од првих,
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А. П. Чехов (Његове) Три сестре, Режија Скот Филдинг,
на слици Христина Муратиду, Сњежана Мартиновић и Амра Прутина

које су биле пуне усхићења и узлета, преко будућих,
све сложенијих форми узрокованих великим друштвеним и политичким променама, ратним стањем и раздвајањем, до оних које су у условима транзиције и све
мање подршке надлежних институција захтевале врло
јасну опредељеност да се истраје и не улеће у замке
комерцијализације, лаке забаве, новог елитизма и других мамаца опстанка и инструментализоване и политизоване успешности.

Први сусрет увек се најснажније памти. Као
најлепши дар. Срећна случајност из које се развило
толико тога што је одредило будуће деловање и трајност опредељења. Наиме, за Мостарски театар младих
сазнала сам случајно, листајући штампу. Била је 1978.
година. Кратак чланак који сам прочитала негде средином јануара био је, у ствари, најава манифестације
“Дани театра младих” у Мостару која ће се одржати
крајем јануара и почетком фебруара и окупити омла-
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динске драмске студије из целе Југославије. Поред
представа биле су најављене и радионице, разговори
и округли столови, са главном темом “Нове естетске
форме у позоришту за младе”. Ја сам у то време била
у пуном заносу остваривања концепције драмских радионица и позоришта партиципације са групом деце и
тинејџера у Драмском студију “Шкозориште” у Центру за културу “Стари град” у Београду. Без дилеме сам
донела одлуку да присуствујем том скупу. Упознајем
сјајне људе који воде Мостарски театар младих, Ивана
Џидића и Сеада Ђулића Сеју... Гледам представе Загребачког казалишта младих, Драмског студија Карловац,
Драмског студија РТВ Београд, Пионирског казалишта
Сплит, Мостарског театра младих... Укључујем се у
радионице, разговоре, округле столове, презентујем
концепт “Шкозоришта” који се базира на стваралачким процесима са драмским структурама и јавним
извођењима у форми позоришта партиципације с децом као коауторима и извођачима. У Мостару поново срећем Звјездану Ладику, тада нашу најзначајнију
личност у области драмске педагогије и позоришта за
децу и младе. По позиву Звјездане Ладике, председнице, постајем члан Југословенског центра Међународне
асоцијације позоришта за децу и младе ASSITEJ. Већ
тог лета са групом редитеља, драмских педагога и водитеља драмских студија из целе земље, присуствујем
и презентујем “Шкозориште” на VI Светском конгресу
ASSITEJ-а у Мадриду. Били смо велика и одлично припремљена делегација са каталогом, презентацијама, изложбом и разноврсним материјалима. Следеће године
у јануару у Мостар на Дане театра младих долазим са
“Шкозориштем” и представом позоришта партиципације Ми, ви, сви... у којој играју Зоран Станојевић,
данас новинар и уредник на РТС-у, Гордана Марјановић, драматург (сада Гонцић), Каролина Спаић, сада
у Амстердаму са својим ЗИД театром... Ту упознајем
Бату Миладиновића и гледам њихову представу Ђачко
доба у којој играју, између осталих, Буле Гонцић, Соња
Савић, Ненад Ненадовић, Оливера Јежина, Риалда Ка-

дрић, Маја Саблић... Упознајем и дечака из Црне горе,
редитеља предивне представе Плава боја снијега, Јагоша Марковића...
У годинама које следе, Мостар и Дани театра младих постају једно од важних места сусрета и размене
не само нас из свих југословенских република него место посебно фокусирано на упознавање најзначајнијих
експерата и позоришних уметника и њиховог рада у
области драме и позоришта у образовању из целог света. Ту се сусрећемо, размењујемо искуства, смернице
рада, повезујемо се и укључујемо у пројекте и на разне
начине остварујемо своје присуство на међународним
фестивалима, конгресима и конференцијама, пре свега ASSITEJ-а и AITA-е.
А онда долазе деведесете, конфликти, санкције,
ратно стање, разарања, отцепљења, границе, затвореност и прекиди комуникације. Свако у својој средини
наставља да ради откривајући уметност, посебно драму и позориште, као моћна средства заштите, оснаживања и очувања смисла у тим изузетно комплексним и
тешким животним ситуацијама за све нас.
Крајем осамдесетих, раздвојени и у немогућности
да се сретнемо у некој од земаља у конфликту, налазимо се на неутралном простору ван земље у оквиру
ширег, заједничког програма “Уметност за друштвене
промене – Игром против насиља” који организује Европска фондације за културу из Амстердама и Мрежа
Фондација за отворено друштво у Југоисточној Европи.
Програм је имао за циљ да се поново отворе простори
сарадње и размене у регији, да се подрже извођачке
уметности као метод рада и оснажи улога уметника у
раду с младима у временима кризе, сукоба и ратног
стања. Створен је један нови заједнички свет саучесника који, свесни порука које шаљу и промена које уносе,
откривају нове димензије и услове за вредна уметничка
и животна искустава кроз драму и позориште, уз креирање сарадње и размене које воде ка новим сазнањима
и увидима у себе, друге и свет у коме треба заједно и у
миру да живимо. У Мостару као гостујући сарадници у
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Ричард Калиноски Звијер на мјесецу режија Дино Мустафић,
на фотографији Борис Лер, Ермин Браво и Јелена кордић

пројектима међу првима раде Слободан Бештић, Гордана Лебовић... Уз Сеју нас је тада дочекивао из Армин
Хаџимусић Јоха који је почео као члан дечје групе, а
затим израстао у једног од најзначајнијих Сејиних сарадника и сјајног театарског ствараоца.
У времену и променама које су следиле од
двехиљадите године, Мостар поново постаје место
окупљања кроз деловање Центра за драмски одгој ЦДО
који постаје и национални центар IDEA-е за Босну и
Херцеговину. Ту је и Хрватски центар за драмски одгој HCDO и Владимир Крушић са великим искуством
и такође чланством и позицијом националног центра
IDEA-е. Ми се укључујемо нашим новооснованим ЦЕДЕУМ-ом, Центром за драму у едукацији и уметности
који је израстао из драмских програма Центра за културу “Стари град” и “Шкозоришта”. ЦЕДЕУМ такође
постаје национални центар IDEA-е. Сва три центра

покрећу иницијативе отварања образовног система за
увођење драме и системских решења обуке и статуса
драмских педагога. Путеви и могућности су различити. Успеси такође.
Мостарски театар младих са Центром за драмски одгој као местом сусрета традиционално нуди почетком фебруара Дане театра младих. На Данима театра младих још од 1996. године додељује се награда
“Грозданин кикот” као значајно међународно признање
појединцима за допринос развоју драмског одгоја и институцијама које су стварањем услова помогли развој
и унапређење драмског одгоја како у Мостару, Босни
и Херцеговини тако и у свету. Међу добитницима су
најзначајнији ствараоци и уметници у областима савремених позоришних форми и драмске педагогије
из Босне и Херцеговине, Хрватске, Словеније, Македоније, Црне Горе, али и из Италије, Белгије, Велике
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Британије, Чешке, Данске, Грчке, Норвешке, Француске, Бугарске, Аустрије, Финске, Пољске, Турске,
Мађарске, САД, Бразила, Јордана, Египта, Палестине, Индије, Кеније... Међу добитницима “Грозданиног кикота” је и Звјездана Ладика, али и Еуђено Барба
и Аугусто Боал, а Србија улази на листу добитника од
1999. када неочекивано постајем први добитник из Србије. Од 2003. са Јованом Ћириловим, у годинама које
следе ту су Ферид Карајица, Светозар Рапајић, Дијана
Милошевић, Радослав Лазић, Ања Суша, Донка Шпичек, Весна Ђукић, Сунчица Милосављевић, Диана Кржанић Тепавац, Борис Чакширан, Нела Антоновић...
Наш Центар за драму у едукацији и уметности
ЦЕДЕУМ позива институције и појединце у Београд на
Битеф Полифонију, пратећи програм фестивала нових
позоришних тенденција Битеф. Ове године сусрет са
Сеадом Ђулићем и Мостарским театром младих, подсетиће нас на наше важне улоге тачака окупљања у региону свих оних заинтересованих да се баве драмом
и позориштем у образовању. Подсетићемо се нашег
партнерства у пројекту “Уметност за друштвене промене – Игром против насиља” и присутности Мостарског театра младих на Битеф Полифонији током свих
ових година.
Мостарски театар младих ове године долази на
двадесету Битеф Полифонију која ће обележити свој
јубилеј разноврсним догађањима и изненађењима која
ће се дешавати у интеракцији извођача и публике као
нове полифоне заједнице. Представе, перформанси, радионице, разговори, округли столови, одласци
на лице места и покретање нових иницијатива... отвориће учесницима и присутној публици, пре свега
младој, просторе за избор и активно укључивање у
дешавања уз разговоре и међусобну размену о виђеном, доживљеном и покренутим темама. Обележавајући први сусрет са Битефом пре двадесет година,
Битеф Полифонија је, као и претходних година, у игри са главним слоганом Битефа који гласи “Почнимо
љубав из почетка”, креирала свој наслов – “Од првог

загрљаја...”. Наслов Битеф Полифоније прати главни
слоган, његов је наставак из чувене песме, али са Полифонијом добија многозвучност шире симболике и
значења. Први загрљај као први сусрет и први спојеви
са партнерима из региона међу којима значајно место заузима Мостарски театар младих. На Битеф Полифонији Мостарски театар младих игра своју култну
представу Маске, програм театра у образовању креиран 1999. године с циљем да, првенствено младе људе, суочи са разним облицима насиља и поучи их како му се одупрети, али и превентивно деловати да се
насиље не догоди. У минулих двадесет година Маске
су игране и учесници кроз процес проведени 526 пута у свим крајевима БиХ, али и у Србији, Хрватској,
Словенији, Великој Британији, САД... На питање како
су успели да одиграју толико представа, Сеад Ђулић
је рекао: “Врло једноставно. Кад смо извели прву, само смо наставили. Ова представа је интерактивна, ње
нема без публике. Публика рјешава своје проблеме и
увијек дође до катарзичног краја.”
Једно је сигурно. Промене се дешавају и као
што време иза нас носи у себи како лепа тако и тешка
сећања, допуњујући ту колекцију новим покушајима
и изазовима, сви ми стојимо пред жељеном, али још
увек не лако остваривом визијом драме и позоришта
као препознатих и у свој својој пуноћи прихваћених
и признатих области учења кроз замишљено искуство
и деловања за живот.
Зато верујемо да ће нас Сеад Ђулић и Мостарски
театар младих поново изненадити новом снагом подстакнутом притиском под којим су се нашли и изазовом да се не дају тако лако. И да ће решити своје проблеме и доћи до катарзе и неким новим потенцијалима потврдити тезу коју је сам Сеад Ђулић изговорио
на једној од њихових конференција у Мостару да “...
не постоје тако чврсте границе које снага људског ума,
окупљеног око неке идеје, не може превазићи и удруженим снагама стварати нова дјела, нову енергију,
нову будућност...”.
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Разговарала > Марина Миливојевић Мађарев

ИНТЕРВЈУ: Сеад Сејо Ђулић

Позориште упркос свему

З

Шта је задатак позоришта за вас?

адатак позоришта је да говори отворено и искрено о свијету око себе, о нама у том свијету и тако
утиче на разумијевање тог свијета и мијењање наших микрокосмоса у том свијету. Вјерујем да мозаик
тих наших микрокосмоса може створити подношљивију
слику за живот свих нас. Скоро педесет година професионално се бавим театром и драмско-педагошким радом са дјецом и младим људима. Увијек сам у том раду
посебну пажњу посвјећивао доживљеном искуству актера процеса и буђењу њихових сјећања на најразличитије доживљаје и искуства из њихових живота. Као
равноправан учесник стваралачког процеса нудио сам
им и властита искуства и сјећања, која су често у том
процесу по први пут бивала јавно извучена из архиве
властитих сјећања. Бивале су то, неријетко, интимне
исповијести које сам и ја, али и учесници процеса, доживљавали са посебним односом. Тим чином стварало
се повјерење које раније ни на који начин нисмо успостављали, а истовремено многе сценске ситуације
постајале су рјешивије и узбудљивије. Њих је режирао
живот и давао им доживљену аутентичност.

Сеад Сејо Ђулић

Те мале интимне успомене и за нас појединце
веома битни догађаји из наших живота, трансформацијом у театарске слике и животе других личности у
театарској фикцији, постајали су у мом раду срце стваралачког процеса, она суштина која је написаном
дијалогу давала душу, а замишљеним ликовима емоције. Појединачна искуства постајала су општа мјеста
и добивала универзална значења.
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Добивени резултат и искуство постизања тог резултата за мене је од непроцјењиве важности јер на
тај начин наше мале приче које смо чували у властитим ризницама сјећања у свијести или подсвијести
постајали су дио театарске збиље доступан свима и
архивиран у ризницу колективног сјећања. Мноштво
наших малих прича тако је постало јавно, сачувано и
доступно многима.
Када сам постао свијестан процеса који водим и
када сам га у потпуности артикулисао посветио сам му
се са много већом пажњом и ангажманом. Од тада говорим како константно режирам властиту биографију
обогаћену биографијама мојих сарадника. И то ми се
чини апсолутно тачним, јер дио мог живота живио је
и Трепљев, али и Хамлет, Прометеј, активисткиња Рејчел Кори… Они су сачували моје сјећање, моје туге,
боли, радовања, дилеме, радости, али и смрти које сам
видио, рађања којима сам свједочио, они су сачували
све што памтим.
Укратко, да није било театра у мом животу и мог
живота у театру многе ствари које сам доживио не бих
успио рећи свијету. Временом би изблиједиле и неста
ле. А то би био гријех, јер видио сам много тога што
није смјело изблиједити и нестати. Захваљујући театру
и јунацима бројних драма то је остало сачувано и јавно
презентирано. То је за мене важна задаћа театра. Више то није моје, то је наше. Више то не памтим само
ја. Архивирано је и изван моје свијести и подсвијести.
Зато данас мирније спавам и лакше корачам кроз остатак живота.

Због чега позориште може бити кључно у одгоју мла‑
дих? Шта младима позориште може дати?
У времену у којем живимо школа је престала
бити одгојна, породица је у значајној мјери изгубила
своју основну функцију, а друштвена брига за дјецу и
младе сведена је на дебљину родитељског новчаника.
Те околности су погубне и за садашњост, али што је
најкритичније стварају бесперспективност и запуште-

ност дјеце и младих који треба да граде будућност. У
таквим околностима, позориште је савршен егзил, мје
сто у којем се дјеца и млади људи у театарској фикцији
сусрећу са свим изазовима времена у којем живе, али
се и кроз игру тренирају у фикцији ријешавати животне проблеме који их сачекују на сваком кораку. Позориште им даје алате за суочавање са животом, даје
им снагу да се носе са свим изазовима који стоје пред
њима, а истовремено развија њихово самопоуздање и
креативност. Даје им шансу да се сретну са другима и
другачијима, да комуницирају и дијалогом све ријешавају. Позориште младим људима даје шансу да одрастају у боље људе. А то што ће неки касније бити
глумци, лјекари, пекари, трговци, војници, инжињери,
професори, најмање је важно, јер шта год буду радили они ће се сјетити рада у позоришту и дијалог, толеранција, уважавање, једнакост биће норме њиховог
понашања. У тим околностима и друштво у којем живимо мора бити боље.

Када сте почињали свој рад какав сте имали ста‑
тус у својој средини? Да ли је ваш рад био подржан
и од кога?
Било је то уистину потпуно другачије вријеме.
Када смо 1974. године покренули Мостарски театар
младих, на иницијативу пет младих театарских бунтовника наишли смо на разумијевање Народног позоришта и Дома омладине који су нам уступили простор
за рад. Прихватила је нашу иницијативу и Општинска
конференција омладине, која је тих година преко Дома
омладине значајно улагала напоре на окупљању младих људи и њихов ангажман у разним облицима умјетничког изражавања. Наша иницијатива уклопила се у
та њихова настојања и ми смо је искористили. Одмах
смо добили и нека средства за рад и све је изгледало
прилично идилично. Наш начин рада и питања која
смо покретали представама изазивала су политичке
реакције с времена на вријеме, али нисмо имали озбиљнијих посљедица. Важну улогу у нашој “заштити”
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играо је дугогодишњи директор Народног позоришта
Мостар Сафет Ћишић, човјек визионар који је од малог провинцијског театра Народно позориште учинио
препознатљивим и важним на простору цијеле Југославије. Када год бисмо ми нешто “застранили”, он би
својим ауторитетом то амортизирао. Често је говорио:
“Младост мора бити бунтовна, мора трчати напријед,
пишати уз вјетар, експериментисати. Па и ми смо у
своје вријеме били исти такви.” И пустили би нас на
миру. А онда смо почели путовати, играти представе
по фестивалима, доносити награде и све се мијењало.
Били смо прихваћени као другачији, као дјеца “лудог”
Сеје која се нешто играју, и могли смо несметано радити. Наравно, новца је увијек недостајало, али оно
што је планирано редовно смо добивали.

Какав је ваш садашњи статус?
Данас смо у властитом граду у егзилу. Када је
фебруара 1974. године група младих театарских бунтовника (Градимир Гојер, Тахир Никшић, Стојан Ласић, Здравко Пувача, Сеад Ђулић) одлучила направити свој театар, данас сам сигуран да нисмо знали шта
хоћемо, али сам такођер и врло сигуран да смо знали
шта нећемо. Били смо снажно надахнути представама које су тих година извођене на Фестивалу малих
и експерименталних сцена МЕСС у Сарајеву. Можда
је пресудну улогу да се крене у конкретизацију идеје
одиграла сјајна представа Плебејци увјежбавају устанак Гинтера Граса у режији Жоржа Пара. Био је то
другачији театар од оног који смо гледали у властитој
средини. Монолог о “негацији негације” толико нас је
надахнуо да смо размишљали и о томе да се наш будући театар управо тако зове.
Истина, било је то и златно доба оба мостарска
позоришта, и Народног и Позоришта лутака, али ми
смо слутили нешто друго, осјећали смо да та чврста
подјела на лутке и драмску сцену нама не одговара,
слутили смо, такођер, да та подјела која подразумијева
уз лутку дијете, а уз живу сцену одраслог гледаоца има

нешто фалш у самој поставци. Тада нисмо знали шта
није у реду и гдје је проблем, али смо чврсто одлучили то испитати и испитивати. И испитивали смо годинама. До данас, јер наше тражење одговора још траје.
Наиме, те далеке године одлучили смо и чврсто бранили став да у нашем називу поред одреднице “театар младих” мора стајати и “мостарски”. Ни за
овај наш став нисмо ми тада имали неке релевантне
аргументе, али тврдоглавост младости је побиједила
и тако смо регистровани. Можда смо се једноставно
угледали на Загребачко казалиште младих од којег
смо каснијих година много учили. То учење значајно
нас је формирало.
У граду у којем је све или хрватско или бошњачко, те понешто српско, чини ми се јако важним да има
нешто што је и именом мостарско, дакле градско, дакле
грађанско. Знам да нисмо били видовити прије 45 година, али данас сам поносан на ту младалачку тврдоглавост на којој смо годинама истрајавали, те учили
оне који су касније долазили да је то јако важно. Овдје
одмах морам истаћи да смо и ту нашу одлуку да се зовемо театар, а не позориште или казалиште, такођер
својевремено морали бранити. Данас је то одредница
која није само језичка или естетска. Због ње смо минулих година инцидентна појава, јер она значи да никоме не припадамо. Припадати Граду, значи не припадати никоме, јер Град у том капацитету не постоји.
Овдје се мора припадати “свом народу” да би постојао.
Зато је важан и назив јер се из њега одмах види ко јеси
и коме припадаш. То се види и из нашег назива, али
се из њега, такођер, види да ми не припадамо том подијељеном друштву које заузима став и доноси оцјене
и одлуке на основу назива позориште, казалиште, театар. Данас је то снажно средство подјела које нам је
наметнула политика. Зато ту одлуку да у имену поред
ријечи “мостарски” имамо и ријеч “театар”, донесену
прије 45 година данас славимо и величамо, јер нам је
омогућила дистанцу од примитивне стварности и дала шансу да другачије мислимо, радимо и развијамо
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нашу будућност. То је истовремено значило одлазак у
егзил у властитом граду.

У вашим текстовима стално истичете да политика
има разоран утицај на културу у Мостару, али зар
политика није одувек имала утицај на културу? Ка‑
ко се тај утицај мењао?
Наравно, политика је одувијек имала или жељела имати утицај на културу. Међутим, многе ствари
су битно различите. Памтим, још као дјечак, једну огромну паролу написану на зиду масном бојом, за коју
сам касније сазнао да датира из 1946. године, а која
гласи “Култура и просвјета то је наша освјета”. Недуго послије те пароле у мом граду формирано је На-

родно позориште, Позориште лутака, Симфонијски
оркестар, Музеј и много тога још, довођени су умјетници из свих крајева државе како би новоформиране
институције што успјешније дјеловале. Обезбјеђени
су им и кадровски станови, постали су важни људи
у развоју града. Нова власт прво што је урадила кренула је у обрачун са културом и образовањем. Са некадашњих 12 премијера Народно позориште сведено
је на 2 до 3, са 25 глумаца у ангажману сведени су на
десетак, о опреми и стању зграде да и не говорим. Некада се власт мијешала у репертоар водећи рачуна да
нешто идеолошки не буде мимо дневне политике, а данас диктира све кроз постављање менаџмента који је
страначки послушан. У таквим околностима ми гово-
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римо о преживљавању, а не о стваралачким узлетима.
Ја чврсто вјерујем да је садашњи однос према култури
у Мостару један прецизно разрађен пројекат којим се
култура, оваква какву баштинимо из минулог времена, уништила и успоставили потпуно нови концепти и
нова структура. Не вјерујем да се ради о незнању. Наиме, све је у Мостару дупло, политика би рекла хрватско и бошњачко, па и институције културе. Смањеним
финансирањем привидно сви једнако трпе, што води
незадовољству и тихом гашењу. У пракси то се односи само на оне институције које формално имају бошњачки предзнак, јер оне друге, са хрватским предзнаком, разлику новца добију од Републике Хрватске
и успјешније послују. Тако власт реализира ратом започети процес претварања Мостара у столни хрватски
град. Кад то кажете, непријатељ сте број 1.

Како позориште може да утиче на друштвене и по‑
литичке процесе?
Умјетничким ангажманом проговарајући отворено о свим друштвеним аномалијама. Позориште се
мора ослободити страха од власти без обзира на могуће посљедице. Узели су нам све осим рада, а процеси се одвијају тако да и рад хоће да нам узму. Немамо
право на шутњу. Отворен снажан ангажман позоришта
неће утицати на друштво у цјелини, то су утопијске
идеје, али утицаће на појединца. Боримо се својим ангажманом за што више појединаца, помозимо им да
разумију процесе који се одвијају у друштву, да буду
дио нашег тима истомишљеника. Ти појединци биће
слободни људи који ће даље ширити разумијевање постојећих процеса у друштву. Преузмимо улогу одгоја
наше публике, која ће новооткривену слободу и снагу
искористити да мијења друштво у којем живи.

Када вам је било најтеже и зашто?
Најтеже је сада зато што живим у граду који је
ушао у ужи избор за Европску пријестолницу културе
2024, са озбиљним претпоставкама да то и буде, а ја
ту живим и видим шта се заправо дешава. На примјер,

Мостарски театар младих постоји преко 45 година и
дјелује врло успјешно гостујући у бројним земљама
на пет континената, најтрофејнији је театар у граду,
театар који годишње игра преко 300 представа итд.,
али у поменутој апликацији није поменут нити једном
ријечју, а поменути су неки који тек треба да почну радити. Ми по том документу не постојимо. Из таквог
односа власти произилази и комплетан однос према
нама, финансирање, дворана...

Када вам је било најлепше и зашто?
Најљепше је било одмах послије рата. Ми пуни
елана и у посуђеној одјећи путујемо Европом. Играмо представу насталу на основу наших најстрашнијих
доживљених искустава. То што смо показивали, људи
који су гледали сматрали су представом. Истина имало је то форму представе, из дана у дан све више, али
ми смо знали да то уствари није представа. Био је то
наш живот. Гледали су то као да гледају старе видео
записе снимљене негдје на мору, излету, рођендану…
Било је то коло смрти, коло бола, то је Pax Bosniensis,
то је представа која стиже до емоција сваког гледаоца, без обзира на године старости, без обзира на националност и земљу из које долазе, то је представа
која је успијела да проговори универзалним језиком
који свако разумије и који свако прихвата као свој. То
је било могуће јер представа и млади људи у њој говоре о мржњи без мржње, говоре о љубави и страдању
истовремено пружајући руке ка другима с јасном поруком изградње порушених мостова. Због тог говора
о мржњи без мржње, због храбрости да се још тада,
прије двадесет седам година испруже руке ка супротној страни, ја данас исписујем ове редове, пун наде
да неће успијети они који нас поново тјерају у егзил.
То је уистину било вријеме наде и чинило нас све јако
сретним и задовољним.

Ви сте веома значајни у овом нашем региону и зато
што сте међу првим (заједно са Љубицом Бељан‑
ски-Ристић у Београду и Владом Крушићем у Загребу)
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почели да истражујете оне театарске облике који
су одбијали да позориште младих понавља форму
драмских позоришта. Међу првима сте се запутили
пут креативног драмског процеса, примењеног по‑
зоришта, позоришта у образовању. Како ви разумете
појмове креативна драма и примењено позориште и
да ли, када радите, уопште размишљате у координа‑
тама тих појмова?
Кад радим никад превише не размишљам о форми, тражим начин како најбоље рећи оно што желим,
како се изразити да то допре до највећег броја оних
који ће то гледати. Најчешће то послије критика, ја сам
или заједно са ансамблом дефинишемо и кажемо то
је то. Тако је и са креативном драмом и примјењеним
позориштем. Креативну драму видим и разумијевам
као алат за учење и поучавање који и онима који уче,
али и онима који поучавају пружа пуно задовољство
и осјећај игре. Када говоримо о примијењеном позоришту, разумијевам га као потпуно отворену форму у
којој учесницима у процесу стварања и изведби то стварање и изведбе мора доприносити побољшању њиховог духовног стања.

Колико је за вас била значајна сарадња са Љубицом
Бељански Ристић и Владом Крушићем?
Сарадња са Љубицом и Владом била је од непроцијењиве важности. Наше бављење драмским педагошким радом дуго је било несхваћено до краја и
није се третирало неким озбиљним и важним радом.
У тим околностима наша размјена мишљења, идеја,
те заједнички рад значили су често једину потврду исправности онога што радимо. Истовремено у континуитету смо учили једни од других и кроз рад градили једно велико пријатељство. Све је то резултирало
чињеницом да смо ми данас породица, а има ли шта
важније од породице?

Како из ваше перспективе сагледавате културне и
позоришне прилике у региону?

Немам потпуне информације, јер околности у
којима се налазимо не дозвољавају ми довољно времена за озбиљно праћење културних и позоришних прилика у региону. На бази увида који имам нисам у потпуности задовољан. Има сјајних искорака и врхунских
остварења, али она нису резултат добро осмишљене
културне политике, репертоара, остварења дугорочне стратегије развоја културе, него су резултат напора
појединих кућа, самих умјетника и њиховог ентузијазма. Не може у професионалном ангажману ентузијазам професионалаца бити један од главних покретачких елемената у процесу стварања. Нажалост то је данас углавном тако. И опет долазимо до власти која нас
и на овај начин жели учинити овисним и понизним.

Знамо да се сада одлучује о судбини позоришта. Ка‑
ко и куда даље?
Ми се боримо 45 година, имамо већ довољно искуства. С времена на вријеме идемо у јавност и правимо притисак, али и тражимо подршку. Сами не можемо ништа. Тако је и данас. Хиљаде наших бивших чланова, али и грађана Мостара, наша бивша и садашња
публика, од којих су многи расути диљем свијета дигли
су свој глас и ступили у акцију. Глас су дигле и наше
бројне колеге из свијета. Стиже и финансијска помоћ.
Увјерен сам да ће ти сјајни пријатељи до 31. августа
ријешити питање заосталих мјесечних потраживања
на име закупа за дворану и да ћемо ми наставити да
користимо ту дворану. Али то није дугорочно рјешење.
Град чије име имамо у називу и чије име проносимо
широм планете Земље мора уважити чињеницу да ми
постојимо и сходно законској регулативи уврстити нас
у неки од облика финансирања. Док се то не деси наш
притисак и наша борба неће стати. Сви они у власти
су, ипак, пролазни, а театарска умјетност је вјечна.
Ваља издржати.
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Пред зидом/зидовима

Р

едитељ и драмски педагог Сеад Сејо Ђулић објавио је 2018. своју прву књигу насловљену Пред зидом у издању Мостарске ИЦ штампарије. Аутор
је у књизи сабрао полемичке текстове о мостарским
поделама и (не)приликама у култури крајем XX и почетком XXI века. Ђулићеви текстови објављивани су у
мостарском недељнику Херцеговачке новине.
У првом тексту “Крик до неба” аутор сажето наводи о чему ће писати у овој књизи: “о љубави, мржњи,
љубави према Мостару, страху од уметности, о срозавању вредносних критеријума у култури, о младим
људима, о аматеризму, о страху као дежурном стању”.
Ђулић пише искрено, бескомпромисно и добронамерно о актуелним збивањима и одговорности за учињено
и неучињено као помало заборављеној речи. Он ненапорно успоставља директан контакт са својим читаоцем који постаје саговорник од поверења. Парадоксално, један од најслободнијих људи на овим просторима
и неко ко својим деловањем доказује да за њега нема
непремостивих препрека, од текста до текста показује
како се заправо стално налази пред зидо(м)вима. Ти
зидови нису само административне препреке које Он
и његови (градске власти) постављају деловању Ђулића
и Мостарском театру младих (МТМ), већ брижљиво

гајена аутоцензура која води ка закључку да се ништа
не може урадити без одобрења одозго и да нема потребе мислити својом главом ако то већ неко други ради. Захваљујући таквом ставу затварани су биоскопи и
десеткована је позоришна продукција у Мостару, зарада на благајнама позоришта постала је главно мерило,
успешно је гајен страх од Других, аматеризам је ако
не угушен онда остављен да вегетира, а разни облици
примењеног позоришта којима се бави и МТМ вредносно су релативизовани упоређивањем са вредносним
параметрима представа професионалних позоришта.
Ђулић аргументовано доказује како је све повезано, да се живи у тами ако се не познаје историја, да се
небрига и незаинтересованост за младе и њихове потребе одражава на њихово здравље, симплификоване
потребе и следствено томе на будућност Мостара. Пораст алкохолизма, наркоманије и поглед на живот који
пролази као да се то догађа неком другом карактеришу време о коме пише Сејо. Уместо да се Он и његови
позабаве овим проблемима (и понуђеним решењима)
они се по Ђулићевим речима понашају незаинтересовано, неодговорно и штетно. Ђулић не жели да буде
пуки посматрач пропадања вољеног Мостара, већ се
труди да МТМ буде место где се граде мостови и раз-
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вија другарство и солидарност свих младих кроз деловање у домену уметности. Аутор овом књигом указује
да није све било лоше у култури пре ратних деведесетих, већ аргументовано наводи да би оно што је било
добро могло и да се врати и рекреира.
Један од лајтмотива у више Ђулићевих текстова
је генеза настанка и живота представе Pax Bosniensis
која је настала током ратних збивања у Мостару 1992.
и 1993. године. Током проба и на првим извођењима
то је била нека врста арт терапије за учеснике и гледаоце, да би се касније профилисала као представа која

је играна по целом свету, чак и онда када је то за нове
извођаче била само сценска прича, а не нешто што су
лично доживели. Новосадска публика имала је прилике да види ову представу на Инфанту 2000. када су
енергија извођача и њихова емотивност оставили незабораван утисак. Наступ МТМ-а у Новом Саду било
је њихово прво гостовање у СР Југославији после девет година.
Веома често се говори да наставне планове и
програме Факултета драмских уметности у Београду
и других државних и приватних високих позоришних
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школа на простору бивше Југославије треба освежити новим садржајима и предметима. Сејо Ђулић пише
скромно о свом доприносу неформалном позоришном и драмском образовању у виду делатности летње
Алтернативне академије МТМ-а, у оквиру које су се
одвијале радионице и мастер класе истакнутих позоришних уметника и педагога као што су Кацура Кан,
Зигмунт Молик, Јелена Ситар, Игор Цветко и други.
На овој Академији ексклузивна знања стицали су многи знани и незнани позоришници из Србије (Ивана
Инђин, Саша Асентић, глумци Плавог позоришта...).
У каснијем периоду, Ђулић је пожелео да неформалнa едукацијa у домену позоришта прерасте у формално образовање. Центар за драмски одгој БиХ којим
руководи реализовао је идеју о покретању Одсека за
драмску уметност при Факултету хуманистичких наука Универзитета “Џемал Биједић” у Mостару 2002. године. Прво је формирана класа глуме, а онда студије
драмске педагогије (са акцентом на различитим облицима примењеног позоришта), које су у то време биле
једине на простору бивше Југославије. Последњих неколико година студије примењеног позоришта покренуте су на Учитељском факултету у Загребу и на мастер студијама примењеног позоришта на Академији
уметности у Новом Саду. Христина Муратиду била је
доцент на одсеку за Драмску педагогију у Мостару, а
сада ради на мастер студијама примењеног позоришта
на Академији уметности у Новом Саду.
Ђулић у својим текстовима пише и о Међународном фестивалу ауторске поетике “Дани театра младих”
где је био један од оснивача и уметнички директор.
Овај Фестивал развијао се у духу МТМ-а који се залаже за слободу израза, деловања и комуникације што
је не(очекивано) довело до проблема у финансирању.
Сарадња на међународном нивоу захтева одличну комуникацију између организатора, учесника и финансијера. Сејо Ђулић трудио се да успостави систем у коме свако зна шта су му права и обавезе, али је, као по
правилу, позиван да преузме одговорност за оно што су

Он и његови великодушно обећали, а нису испунили.
У тој неравноправној игри Ђулић је плаћао пуну цену
лишавајући себе и своје сараднике прихода, а понекад
и жртвујући сопствено здравље.
Ђулић је 1999. године покренуо и дан-данас уре
ђује Тмача Арт, једини позоришни часопис у Босни и
Херцеговини који је имао пионирску улогу у информисању, анимацији и едуковању генерација позориштника. У овом часопису заинтересовани су могли да нађу
драмске и теоријске текстове, делове из књиге Речник позоришне антропологије/Тајна уметност глумца
Еуђенија Барбе и Николе Саварезеа, драмске текстове домаћих (БиХ) аутора и хроничарске текстове који
су значајни због праћења текуће позоришне продукције али и могућих истраживања у будућности. Само
они који се баве објављивањем часописа знају колико
је тешко, ако не и немогуће, то радити без стабилног
финансирања. Сејо Ђулић и његови сарадници то успевају тако што не признају реч немогуће и упорним
пробијањем зид(ов)а.
Сејо Ђулић, аутор књиге Пред зидом успео је оно
што успева само реткима, а то је да од почетка свог
позоришног пута до данас буде алтернатива. Ђулић
не само да позориште доживљава као неку врсту истраживачке и педагошке радионице, већ неуморно поставља питања и нуди одговоре како и куда даље. Његова беспрекорна позоришна репутација неупитна је за
цели свет, али упитна је у његовом вољеном Мостару.
Ова системска небрига је Дамоклов мач који годинама доводи у питање будућност МТМ-а. Последња информација је да ће МТМ после 1. септембра бити избачен из простора који је адаптирао за позориште ако
не буду плаћене заостале рате закупа простора. И све
то у Мостару, граду који је у ужем избору за Европску
престоницу културе 2024, у којем је делатност МТМ-а
била и јесте један од заштитних знакова. Да ли ће МТМ
још једном васкрснути као птица Феникс или ће бити
део бајке: Био једном један МТМ...
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Пише > Армин Јоха Хаџимусић

Нормална ненормалност

У

Мостарски театар младих дошао сам као клинац
од 13 година и тог новембра 1980, на првој проби, Сеад Ђулић нам је рекао: Ко ми каже “чика
Сејо”, или ми буде персирао, лети кроз затворен прозор. Толико о педагогији осамдесетих, али то је оно
што се мени урезало у мозак. И то је оно што ме је задржало у том Театру, тај осјећај припадности, та фамилијарност, та сигурност и повјерење у друге. Тада је
нас двадесетак било “навучено” на Театар, и након пар
година, након пар представа, након безброј бјежања
из школе како бисмо дошли на пробе, у тај Театар су
момци доводили своје дјевојке, дјевојке су доводиле
своје момке. Када изађеш у град, прво дођеш у еМТееМ, па онда идеш даље. Ако баш мораш, јер често смо
знали заглавити до касно у њему. Ту смо, могу с правом рећи, сви ми одрастали.
А онда дођоше деведесете, поче рат и све се, преко ноћи, разби у комадиће. Остаде нас неколико, остали се раселише по свијету. Наравно, остао је и Сејо,
наставили смо пробе са још јачим жаром. Сјећам се
да смо једном, идући на пробу, морали гуменим чам-

цем да пређемо Неретву и кад смо били тачно на њеној
средини, чули смо испаљивање гранате са брда, затим
познати звиждук, а онда смо је и видјели јер је пролетјела изнад наших глава и упала у Неретву. Срећом,
није експлодирала. Само нас попрскала... И то је тада
за нас било нормално. Било је нормално да Мостарски театар младих те 1992. направи прву представу у
Републици Босни и Херцеговини. Било је нормално
да паравојска узме простор који смо ми изградили и
претвори га у свој стожер. Било је нормално да нам
покраду и сву опрему (осим једне халогенке која је
живјела све до 2010). И сво остало било је нормално:
да током рата имамо пробе у пећини у Старом граду
за вријеме полицијског сата, да одмах по престанку
ратних дејстава у граду играмо представу у тотално
срушеном кину “Партизан” на првој линији, крадући
струју из ормарића, јер тада није било никога ко би
могао одобрити њено коришћење, да уз помоћ пријатеља обновимо Фестивал ауторске поетике “Дани театра младих” и “Алтернативну академију”, да оснујемо Центар за драмски одгој Босне и Херцеговине, да
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Бити или не бити, то је питање ауторски пројекат: Сеад Ђулић,
на фотографији Едина Делалић

установимо Међународну награду за допринос разво
ју драмског одгоја “Грозданин кикот”. Било је сасвим
нормално да угостимо Дах театар из Београда и да
некако нађемо 150 енциклопедија које су им требале за представу, иако се тада у Мостару тешко могао
наћи и тоалет папир. Наравно, нормално је било и да
‘96 гостујемо у Загребу, а послије тога отворимо врата свијета и играмо у Будимпешти, Сингапуру, Аману,
Новом Саду, Лондону, Београду, Сан Франциску, Атланти, Минеаполису, Њу Орлеансу, Барселони, Атини, Бечу, Франкфурту, Кардифу, Бирмингему, Каиру,
Хонг Конгу, Боготи и иним свјетским метрополама. И
све то без икакве, или врло симболичне помоћи града
и државе коју смо сво вријеме представљали и промовисали. А то је за нас било НОРМАЛНО. Вјероватно је
то била наша “грешка” јер нисмо довољно представљали и промовисали “њих”. А Мостарски театар младих
био је једини субјект у граду Мостару који није био

Сафет Плакало У трагању за бојом кестена" Режија Стеван
Бодрожа, на фотографији Амра Прутина и Енес Салковић

подијељен. Једини театар у граду у којем је и дан-данас, све дупло, два водовода, двије поште, па Универзитет – Свеучилиште, па Позориште – Казалиште, па
аутобусна станица – колодвор..., једини неподијељени
субјект у граду у којем се чак оно што његови становници удишу дијели на ваздух и зрак. Једини театар у
граду у који су сви били добродошли. И једини театар
који је био свој, а не њихов. И који је свједочио о ономе о чему “они” нису хтјели ни да чују: да може све
нормално и без подјела.
Тек сада, након пар година избивања из мог Мостара и физичке одвојености од еМТееМ-а, са те дистанце,
могу видјети неке ствари које нисмо ни наслућивали,
иако су нам јавно изречене. Као, на примјер, од стране
“госпође” која ради у Градској управи за културу када је рекла: “Када Сејо оде у пензију, угасиће се и тај
Театар”. Или од “господина” из Градског вијећа града
Мостар, који је рекао да сва позоришта/казалишта/
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Златко Топчић Сретна Нова 1994. Режија Рахим Бурхан,
на фотографији Сунчица Тодић и Тони Пехар

театре у Мостару треба затворити, запосленима дати
отказе, задржати само домаре, а ако људима треба забаве, могу се једном мјесечно позвати позоришта/казалишта из Сарајева, Загреба или Београда. То је пуно јефтиније. А да и не спомињем срамотне “културне раднике” који су потписали стечај и угасили Јавну
установу Мостарски театар младих (и, опет нормално,
опрему покрали) и данас су, ваљда као награда за добро обављени посао, на челу нечега што се зове Студио
за изведбене умјетности, који је извршитељ пројекта
Мостар – европска пријестолница културе 2024. И у
чијем БидБуку за кандидатуру, гдје се описује културна
ситуација и историја града, нити у једној ријечи се не
помиње театар који живи у Мостару од 1974. Да ли је
стварно могуће тако лако избрисати историју?
Мене су ти људи, прије пет година, отјерали из
Мостара и из мог еМТееМ-а. Ја више нисам имао снаге да се борим против вјетрењача. Мислили су да ће

и Сејо одустати и отићи, али они га не познају. Он је
велики борац, доказао је кроз свој рад, безброј пута,
шта он значи и колики је његов утицај на позориште,
на драмски одгој, на позоришну педагогију, не само
у Мостару и БиХ већ и у цијелој регији. Многи драмски педагози раде у том пољу директно захваљујући
њему, његовој упорности да своје идеје, да своје снове
претвори у стварност. Па, ко би током 45 година шест
или седам пута градио сцену из темеља. Ко би трпио
пријетње смрћу. Ко би сједао у ауто и возио пар стотина километара да би одржао радионицу са младим
људима негдје у региону, знајући да је прије пар дана
на том истом ауту намјерно одсјечена сајла кочнице?
Ко би... Али, ето, за Сеју Ђулића и то је нормално. Нормално у ненормалном граду. У граду–случају. У граду
који је 11 година без власти. У граду који поново, по
ко зна који пут, жели да уништи оно што од 1974. живи у Мостару. Да уништи оно у чему су своје прве позоришне кораке направили Драган Деспот, Небојша
Кундачина, Белма Лизде Курт, Теа Алагић... и стотине
и стотине других Мостараца и Мостарки.
Како помоћи да се Театар не угаси??? Ни сам
не знам. Тренутно је проблем са киријом. Негдје око
3.500,00 € на годишњем нивоу. И знам да је отворен
рачун и да управо Мостарци и Мостарке, углавном из
иностранства, шаљу своје прилоге. Али, да ли је то нормално? Да ли је нормално да један град свим својим
снагама жели угасити један театар? Да ли је нормално да се, у једном граду–случају, у којем 11 година
није било избора, један Театар избрише из историје,
постане дух? Дух након 170 премијерних и око 11.000
репризних представа одиграних на пет континената.
У ненормалном граду све је нормално... Биће
да је до нас, јер која је, у ствари, граница између нормалног и ненормалног? Неки паметни људи кажу да
ту границе нема, да је све у нама.
Е, па, извините што смо хтјели бити нормални.

ФЕ С Т И В А Л И
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Пише > Дивна Стојанов

46. Инфант

Еcce Theatrum
Wie Theatеr wird, was еs ist1)

Ч

етрдесет шести Инфант одржан је у Новом Саду
од 25. јуна до 2. јула под слоганом У потрази за
људскошћу селекторке Сање Крсмановић Тасић. У
објашњењу селекције и појашњењу слогана, селекторка
цитира редитеља Роберта Ћулија који на прослави тридесетогодишњице оснивања Битефа, између осталог,
упозорава да савремени човек више брине о очувању
планете, него о другом људском бићу. Зато је Инфант
одлучио да позоришним средствима пронађе човека. Иако одвајање човека и природе није нова мисао,
волела бих да су селекторка или редитељ прецизирали где се тражи људскост и где ћемо наћи човека ако
се уништи природа и како човек, иако се својевољно
отуђио од природе, може да постоји независно од ње.
Друго, да ли то значи и да је сама људскост одвојена
од природе и природности. И најважније, где је место
позоришту на планети или у том свету у којем живи
човек који не брине о човеку.1)
После представа виђених на Инфанту, недвосми
слено се показало да људскост у позоришту седи у пуб1) Гле позориште – Како позориште постаје оно што jeсте, асоцијација на познато Ничеово дело Еcce Homo: Kaкo човек постаје оно
што јесте.

лици и да се брига човека за човека дешава у интеракцији глумца, носиоца приче и емоције, и гледаоца.
Сам фестивал отворила је плесна изведба бес (wut)
немачке компаније тула лимнејос2) и кореографкиње
Туле Лимнејос. Очекивано, бес је требало да нас разбесни. У сврху изазивања те емоције публика је гледала уигране плесаче који су бацали ципеле, љутито трчали сценом, изнервирано се гурали, лупали камењем
о под уз пратњу гитаристе који је изводио оштар, дисонантан звук дисторзије. Највећи проблем извођења
беса јесте чињеница да је игран на пространој Сцени
“Јован Ђорђевић” СНП-а, па се у великом и високом
простору емоција губила и није стизала до публике.
Када замислите бес као емоцију, то је углавном клупко
или лоптица, збијено, густо, завезано, тесно и тамно. А
плесачи на великој сцени толико су били удаљени једни од других да сав бес разлио у тој дистанци. Највећу
љутњу у овој представи, ипак, није изазвао сам концепт, већ нехотична појава на сцени. Двојица техничара, у шорцевима и мајицама, један чак разговарајући
2) Назив представе и компаније написани су малим словом како је
и званично име на немачком језику.
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мобилним телефоном у датом тренутку, грешком су
прошли дуж сцене током изведбе. Не само што је ово
безобзирно понашање, пуно непоштовања према позоришту, институцији, фестивалу, наљутило ансамбл,
већ је и највише коментара публике након представе
било о непримереном понашању техничара. С једне
стране, публика и треба да реагује на неваспитаност,
али, с друге, шта о представи бес говори чињеница да
су коментаре и гнев изазвали техничари? Изведба једноставно није будила осећање срџбе у гледаоцу.
У представи СМРТ ФАШИЗМУ! О Рибарима и
Слободи у режији Милене Богавац, према тексту Милене Богавац и ансамбла, у продукцији Рефлектор театра, петоро младих глумаца преноси причу о Иви Лоли
Рибару и Јурици Рибару, њиховом животу и борби против фашизма с циљем да едукују, подсете на страхоте
и опомену да се оне никада више не понове. Преплићу
се приче браће Рибар, садашња политичка ситуација
у Србији и личне исповести глумаца које неописиво
подсећају на делове представе Хариса Пашовића За
шта бисте дали свој живот, што се не може замерити јер ништа није толико искрено и потресно него запитати се за шта бисмо жртвовали сопствене животе
које, руку на срце, углавном не сматрамо изузетно
вреднима. На крају представе један од глумаца пита
публику ко би кренуо за њим у револуцију и побуну.
Први пут од како се представа игра, већина гледалаца подигла је руку, устала и гласно изразила жељу за
побуном. Глумац, не очекујући потврдан одговор, неспреман за завршетак представе, збуњен јер даљи текст
више не би имао смисла изговорити, завршава представу честитајући публици. Шта је утицало да гледаоци (тек) на овој изведби буду храбри као браћа Рибар,
нисам сигурна. Да ли су у сали по први пут бројнији
били бунтовници или је промењена друштвена клима
у нашој држави, не могу да тврдим, али дефинитивно
да је представа пронашла људскост и то ону природну, спонтану и искрену. Због јасне историјске приче,
емотивног, али не патетичног наратива, личног, али не

Из представе СМРТ ФАШИЗМУ! О Рибарима и Слободи, фото: Б. Л.

публици подилазећег исказа, конкретног политичког
става и односа према Србији некад и сада, представа
СМРТ ФАШИЗМУ! О Рибарима и Слободи заслужено је
добила награду жирија за најоригиналније истраживање једног од сегмената позоришног језика.
Публика је такође одиграла кључну улогу у представи Емигранти београдске трупе алтернативног позоришта Три гроша, аутора и извођача Марије Маки
Липковскe и Миклоша Микија Барне. На основу мотива
Мрожекове истоимене драме, аутори су покушали да
испричају аутобиографску причу о младом брачном
пару који се из Београда и Будимпеште, у потрази за
срећом и слободом, сели у Берлин (шта год срећа и
слобода на индивидуалном и генералном плану значиле јер нам се у представи до краја не објасне). Марија
и Миклош расправљају зашто су дошли у Берлин, како
је лоша политичка ситуација у Мађарској и Србији...
Иако тачне, изјаве о лошем животном стандарду у Ср-
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Из представе Пошто гвожђе, фото: Б. Лучић

бији могу се чути на сваком кораку, а извођачи нису
понудили ништа више од устаљених флоскула, баналних и општепознатих површних анализа. Кључан елемент представе јесте да извођачи пију вињак, чашицу
за чашицом и њихова мисао и тада звучи релативно
доследно, иако и даље прозаично.
Иако овако конципирана представа може да траје
сатима, у једном моменту завршила се тако што је
публика могла да изабере крај као симбол да ми, робови, како смо више пута названи, добијемо бар једном слободу избора. Половина гледалаца већ тада устаје и одлази јер, када су појединци предложили да
извођачи само заврше и угасе светло, они су одбили
и извређали гледаоце. Нејасно је због чега су аутори
створили представу ако не због публике? Ако им публика не треба, ако су заиста толико изнад концепта да
људи плаћају улазнице да би их гледали, нека глуме
у властитој соби. Авангарда и алтернативни театар не

заговарају мржњу према гледаоцима. Није проблем
изрећи увреду на рачун гледаоца уколико је она усмерена ка његовом освешћивању, уколико је оправдана
и утемељена, с циљем да нас тргне и промени, али то
овде није случај. Презирање и ниподаштавање гледалаца приметно у овој изведби изузетан је пример небриге човека према човеку о чему говори селекторка.
Стилски најупечатљивија представа Инфанта била је Пошто гвожђе по мотивима истоименог комада
Бертолда Брехта из 1939. године у режији Растислава
Ћопића и продукцији Факултета драмских уметности
Београд. Мрачни кабаре, са елементима пантомиме и
режијом коју би похвалио и сам Брехт (стварање дистан
це шминкерским столом на сцени за којим шминкерка
доцртава маске на лицима глумаца, клавир на другој
страни, сонгови, тражење ангажованог гледаоца који ће
замислити простор, друштвено ангажовани крај, смех
у публици кад на сцени плачу и туговање кад се на сцени радују). Прича се о набујалом фашизму пре Другог
светског рата, о једноставном механизму стварања и
ширења идеологије, о лакој могућности да милиони
буду увучени у нечовечну идеју фашизма. Представа
и те како релевантне теме, необичне естетике за театар наших простора показала је оно најнечовечније и
најмрачније у људима, настанак најужаснијег односа
човека према човеку и тако исказала бригу за будуће
нараштаје и жељу да сваки гледалац појединачно пронађе најљудскије у себи.
У хијерархији људскости и природности осећање
стида вероватно би се налазило високо на скали. Зато
је представа Људска срамота (Humana vergogna) италијанске продукције #рететеатро41 и Матера – Базиликата 2019. пронашла место на фестивалу. Следећи
добро знан Аристотелов рецепт да у позоришту, приказивањем страха и сажаљења, гледалац прочишћава
афекте, петоро извођача је на сцени плакало, испуштало
гасове, приказивало непријатан физички контакт приликом упознавања двоје људи, слободан плес гојазних,
предрасуде око нација, бламове из прошлости, табуе...
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Све ситуације у којима нам је непријатно, било да се у
њима нађемо или када их видимо. И заиста, на крају
представе човек се осећа мало више као човек у смислу
да је ослобођен гомиле конвенција које је навикао да
поштује. На сцени смо видели своје велике страхове, па
нас при изласку из сале више није било срамота вишка
килограма или случајно испуштеног гаса. Ослобађање
од стега на крају представе огледа се и у неспутаном
бацању папирића на сцену са исписаним личним срамотама. Ослобођен стид је храброст 21. века.
Као једини и због тога драгоценији заступник источњачког позоришта и културе била је изведба трупе Гоблин парти из Јужне Кореје. Триптих сачињен од
плесне тачке двојице мушкараца, затим кратког филма
и на крају кореографије жена, нема јединствен наратив, али и не пати од потребе за класификацијом и дефинисањем, већ је аудиовизуелна сензација. О нечему
нама, Европљанима, зачудном, фасцинантном, несхватљивом и невероватном, чак и оностраном, метафизичком. Како би плесали гоблини када би постојали. И
како је нама, људима, навикнутим на тражење смисла
увек и у свему, необично и неподношљиво лако уживати у једнозначном перформансу без речи.
Представа Кар, групе Фекете серетлек из Чешке Републике испричала је на свој начин живот Ане
Карењине. Иако наратив сам по себи није био јасан,
забављали су нас звучним ефектима (нпр. котрљање
чаше звучи као воз који иде великом брзином) и служењем вотке баш у моментима кад гледаочева пажња
попушта. Звучно маштовит и богат, а визуелно сведен,
с једним вратима на средини сцене чија се функција
улазака и излазака строго поштује, столом са реквизитима и једном столицом, Кар је заиста одличан пример алтернативног позоришта.
Плесна изведба Ромео, Ромео, Ромео швајцарских
плесача и једне плесачице затворила је фестивал. Од
почетка нам је јаснода жена у улози мушкарца брише
полне и родне границе, што није нимало контроверзно.
Иако су плесачи покушавали да допру до гледалаца

Из представе Ромео, Ромео, Ромео, фото: Б. Лучић

непрестаном интеракцијом – флертовањем испрекиданим плесом, повратна реакција је изостала. Изгледа
да публика није могла да постане Јулија, Јулија, Јулија.
Шта је људскост и где је тражити? Људскост је
ослобађање од негативне емоције, храброст да се бори за бољи свет, брига за будућност и страх да ће нове
генерације поновити грешке из прошлости, стид, срамота и њихово искрено прихватање. Човечност је ирационална, бесполна, а може бити и пијана од звукова
и руског алкохола. Инфант је успео да докаже да постоји брига човека за човека, иако и даље сматрам да
се не може одвајати од природе и бриге за Земљу као
планету. Задивљујуће је да је фестивал успео представама и перформансима да пробуди емоцију у гледаоцу, поготово у данашње, дехуманизовано време где
је улога публике у позоришту суштински сведена на
улогу воајера.

> 130

Пише > Марија Пејин

Фестивал монодраме и пантомиме Београд

Шаренолика
фестивалска збивања

О

вогодишњи, 44. фестивал монодраме и пантомиме
одржан је од 27. до 30. јуна на сцени Позоришта
лутака “Пинокио”. У категорији монодраме, у такмичарском програму учествовало је шест представа из
Србије и једна из Хрватске, а у категорији пантомиме
такмичиле су се четири представе (Бугарска, Грузија,
Србија и Немачка). У склопу пратећег програма уприличена је ревија позоришних костима у оквиру церемоније отварања, радионица за студенте коју је водио др Иван Правдић, промоција Антологије савремене
српске комедије Радомира Путника, a последње вечери
изведена је и представа у част награђених Ја, Исадора
Кристине Шиканић.
Одлуке о наградама донео је стручни жири (Молина Удовички Фотез, драматург, Милан Цаци Михаиловић, глумац и Драгана Бошковић, критичарка и
театролог – председница жирија), као и жири публике (Јелена Марков, дипломирани инжењер геологије,
Марко Радојичић, инжењер телекомуникација, Милош
Мићовић, манекен, Бранислава Поповић, пензионерка

и Драгана Медић, мастер инжењерског менаџмента).
Све награђене представе заиста су се истакле у односу
на конкуренцију и неоспорно су заслужиле признања.
Златна колајна “Маја Димитријевић” за монодраму додељена је представи Светозар трећи, приказаној
трећег фестивалског дана у извођењу Ивана Перковића.
Ауторка текста је Љиљана Браловић, а режију потписује
Михаило Костадинов. Тумачећи лик остарелог Светозара, који сам себи прави ковчег за сахрану, јер се током клиничке смрти разочарао у родбину и пријатеље,
Перковић је посведочио изузетно захтеван, али и плодоносан глумачки рад. Кретање, гестикулација, говор,
све је ишло у прилог реалистичној и уверљивој трансформацији младог глумца. Сам текст драме јесте на
трагу најбољих примера ове врсте. Изграђен карактер,
који говори о свом необичном искуству на емотиван,
често духовит, али увек себи својствен начин, уобличавање и универзализација тог искуства, простодушна
исповест која се дотиче најкомплекснијих филозофских и религијских тема, били су неопходно освежење
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у дотадашњем току фестивала. Сценска радња могла
је бити маштовитије осмишљена, али се овај пропуст
могао занемарити због несумњивог уметничког квалитета комада и извођења.
Златна колајна за пантомиму додељена је представи Грузијске пантомимске новеле у извођењу Гиги
Лорије и Саломе Пилишвили. Редитељ представе је
Амиран Шаликашвили, оснивач Грузијског државног
пантомимичарског позоришта и катедре за пантомиму.

Представа је изведена другог дана фестивала и на публику и жири оставила најјачи утисак у односу на све до
тада приказано. Кроз врло кратке балетско-пантомимске етиде (Рефлексија, Сан, Балон, Вино), извођачки пар
успео је да изузетном, прецизном и јасном, али и високо стилизованом техником представи метафоричке,
лирске, комичке и наративне могућности пантомиме.
Награда “Миодраг Андрић – Љуба Мољац” за
најбољег младог глумца/глумицу додељена је Данки
Секуловић за улогу у представи Not the right leg. Приказана трећег фестивалског дана, ова представа, у режији Ане Поповић и извођењу Данке Секуловић, драматуршкиње и циркуске акробаткиње, маштовито, духовито и промишљено је представила аутобиографску
причу о повреди и рехабилитацији акробаткиње. Заиста је за сваку похвалу ова шармантна изведба која не
само што поседује изузетан драматуршки и извођачки квалитет већ подстиче на даље истраживање могућности укључивања циркуских уметника у Србији у
драмске пројекте, не само независних продукција већ
и репертоарских позоришта. Упечатљивости представе
изузетно је допринео и Бранко Џиновић који је, осим
музичке пратње на хармоници, поигравајући се могућностима свог инструмента, од њега створио активног
учесника драмске радње.
Жири публике, jедногласном одлуком, Златну колајну “Синиша Дашић” доделио је Стојану Матавуљу
за представу Комушање мозга. Представа је приказана
трећег фестивалског дана. Реч је о стендап комедији
Стојана Матавуља, првака драме у ХНК Вараждин. Аутор се вештом нарацијом, духовито и иронично обрачунава са стереотипима о брачном животу, савременој
уметности, популарној култури, политици, религији и
историји. Овације и непрекидни смех у публици доказали су да је за успешну комедију неопходно поштовање своје и интелигенције публике, као и то да хумор,
пре свега, подразумева уверљивост, стил, али и меру.
Осим награђених, на фестивалу се истакла и
Анђелка Прпић изведбом комедије Шта ме снађе Небој-
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ше Ромчевића, у режији Бранка Ђурића Ђуре. Представа
која је отворила фестивал и била убедљиво најпосећенија, тематизује дилему младе банкарске службенице
да ли да превари мужа и напредује у каријери (чему
ни образовањем ни способностима није дорасла) или
да, упркос саветима породице, пријатеља и колега сачува своју част. Анђелка Прпић је у овој представи тумачила десет лица, при чему је већина “епизода” била
емитована на платну у форми видео-позива, а на самој
сцени брзо се и вешто кретала кроз трансформације у
три лика. Нажалост представа је трајала готово пола
сата дуже него што је требало и због тога је неминовно изгубила на динамици.
Упечатљив је свакако био и докторски рад Катарине Орландић Ја сам птица, ја сам све!. Представа
тематизује живот и стваралаштво Фриде Кало, упризорујући њене страхове као и физички и емотивни бол
који су је пратили и са којима се читавог живота бори-

ла. Експресивна сценографија која представља затвор
била је у контрасту са лепршавим лирским вербалним
деоницама које се преплићу са динамичним корео
драмским елементима. На плану критеријума селекције остаје нејасно то што су, осим Катарине, на сцени непрестано присутна још три извођача који активно граде однос са њом, што није у складу са основном
природом монодраме. Нажалост, представи је, поред
изузетне поетичности, недостајала драмска напетост,
односно озбиљнији драматуршки наратив. Понекад је
чак претпостављала упућеност публике у тему и зато
је оставила утисак на моменте нечитке, непродубљене,
немотивисане, а тиме и неуверљиве фрагментарности.
Пантомима Pierrot, аутора, извођача и редитеља
Александер Алиева из Бугарске приказала је култни
лик европске пантомиме и комедије дел арте. Алиев
је успео да формира епизодични наратив о љубави,
злочину и казни, кроз раскошну техничку и емотивну експресију. Међутим, у класичној пантомимској
изведби попут ове, присуство и коришћење физичких предмета без недовољно јасне потребе и инвентивности, јесте пропуст који се не може занемарити у
овој представи. Aуторски пројекат из Немачке NEMO
MIME – Дар уметности пантомиме, успео је да анимира читаву публику да учествује у представи и то је
била једина вредност.
Упркос томе што је, према речима селектора
Предрага Милетића, ове године стигло двоструко више
пријава на фестивал него претходних година, очигледно да је председница стручног жирија Драгана Бошковић била у праву када је у образложењу нагласила да
је ове године “већина понуђених монодрама била без
високог уметничког критеријума достојног овог фести
вала”. Међутим, управо висока очекивања сведоче о
традицији и значају овог фестивала, те остаје нада да
ће организатори наредне године креативно и промишљено искористити овогодишње искуство.
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Нови тврђава театар

А по среди човек
– позориште памти

Н

екоћ сјајни освајач Смедеревске тврђаве, Нови
тврђава театар одржан је шести пут од 4. до 9. јула у очаравајућем амбијенту Виле “Станковић”
у Чортановцима. Под слоганом Tакви смо, какви смо
– позориште зна, неким представама је претила киша, неке су се судариле са зидинама тврђаве, а неке
су беспрекорно кореспондирале са публиком и “пребациле рампу”.
Селекторка Вида Огњеновић уврстила је у своју
селекцију шест различитих позоришних остварења.
Самим тим, разноврсност је била најмањи заједнички
именитељ овогодишњег фестивала. Но, нисмо присуствовали само стилској разноврсности. И скала сценског израза донела је огромне скокове.
Реч “амбијентално” јасно је истакнута у наслову фестивала, али може да се тумачи двојако. С једне
стране, ни једна од овогодишњих такмичарских представа није оригинално настајала ван позорнице. Ипак,
самим тим што је већина представа одиграна у прелепом амбијенту северних падина Фрушке горе, овај
фестивал доказује тезу да је театар свуда око нас, а да
је за позорницу некад довољно “три даске преко два
бурета”, како је некоћ написао Љубомир Симовић.

На самом почетку фестивала топло јулско вече
за трен ока заменио је пљусак и фестивал на отвореном учас се нашао под озбиљном претњом. Али, као
што је рекао глумац Игор Ђорђевић у свом уводном
говору, позориште опстаје упркос кишама, олујама и
свим другим недаћама. Опстало је и те ноћи...
Сан о Милени може се описати управо као једно
предивно сновиђење о помирљивој људској пролазности. На свега три квадрата, петоро извођача под ауторском палицом Јелене Богавац, приповедало је тужно-срећну и поетичну причу о великој Милени Павловић Барили. Кроз Миленину заоставштину, публика је
могла видети једну врсту поетско-документарног театра
препуног симбола. Томе су допринеле и видео пројекције које су замениле сценографију, док је китњасти
костим дао шмек времену и начину живота јунакиње.
Истина, поетски текст на моменте је предњачио над
фабулом, а неки редитељски подухвати су паралелни
и репетитивни. Ипак, ретки су ауторско-редитељски
подухвати попут овог, а сам амбијент допринео је да
ово иначе интимно позоришно остварење додатно повеже сценске догађаје и гледаоце.
У намери да направе добар репертоарски ритам, организатори су начинили пријатан заокрет. Од-
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мах након експресивне поетске сторије “скокнули” су
и представили публици румунску представу Опсада
Венеције. Публика је на тераси тврђаве имала угођај
правог италијанског трга, те шаренолику и комичну
причу комедије дел арте. У временима куге, хумор је
понекад биран као једини лек. Можда су и данашње и
времена која долазе заражени опаким вирусом какво
носи човечанство, те и овај комад таko кореспондира
са темом и публиком. Добро изведена и угодна представа оставила је на гледаоце добар утисак. Но, најбоље
је тек уследило.
Велики Брехтов Кавкаски круг кредом редитеља
Паола Међелија, беше толико велики да није могао
стати у тврђаву. Ипак, снага победничке представе
није у њеним техничким могућностима и величини
ансамбла, већ у добро одмереном редитељском концепту и у правој мери добро одиграног патоса. Осим
што је сарајевски ансамбл донео чаробни дух свог

града, успео је да у крут драмски предложак и неприкосновену брехтовску причу инкорпорира и личне и
заједничке емоције стицане током последњег рата на
овим просторима.
Рат је како општа, тако и појединачна трагедија,
па се тиче свих нас и сваког времена. Све је то међусобно савршено колаборирало и, што је најважније,
ова редитељска инсценација и ансамбл нашли су пут
до сваког гледаоца. Била нацртана кредом или не, драматурија је испунила пун круг, те је представа с пуним
правом оцењена као најбоља.
Наредне вечери организатори су поновили опробан рецепт, па је након “тешке” теме на ред дошла
забавна и добро одиграна комедија у копродукцији
Гледалишча Копар и Новосадског позоришта. Захваљујући овој, испоставило се захвалној сарадњи, публика је видела представу Вентилатор редитеља Јаке
Иванца као футуристичку адаптацију и читање комада Лепеза Карла Голдонија. Комад са певањем и плакањем (од смеха).
Глумци су градили карактере својих ликова према типу животиња које представљају, као да је свака
последња од своје врсте. Редитељ је приде одлучио да
словеначки и мађарски глумци играју на матерњем
језику, што се испоставило као предност. Окретност,
брзина, спретност, добро изнесен голдонијевски заплет, певачки, плесачки и пре све глумачки дар красили су ову представу. Није се презало од претеривања
и шмирања, али управо то је давало неодољиви шарм,
док су разиграност и уиграност све време држали висок енергетски ниво.
Наредне вечери публику је дочекала тројанска
прича. За неке Тројански коњ, за неке повезница са временом садашњим, Еурипидове Жене из Троје редитеља
Небојше Брадића имале су задатак да истакну како су
све човекове тежње, патње, слабости и питања исти од
античког доба до данас. Представа је тематски у томе
и успела: управо у овом тренутку негде се воде ратови,
руше се цивилизације, градови и културе, људи одла-
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зе и проћи ће пуно времена док поново не свију своје
домове. Савремени костим и сценографија успели су
да појачају овај утисак.
Редитељ се налазио негде између иновативних и
практичних решења. Питање хора решено је колективним ликом жена које ће бити одведене као ратни плен,
док је, с друге стране, мизансценски представа обиловала једноставношћу и равномерно искоришћеним
сценским простором, те често анфасним обраћањем
гледаоцима. Чини се да је намера била поставку што
више приближити античком изгледу сценског чина, а
амбијент виле допринео је осећају тренутка у хелен
ском театру. Но, угодност не треба стављати испред великог тематског питања које ова представа поставља.
Последње вече у част награђених изведена је чувена Женидба и удадба. Разиграни, млади и шармантни
студенти професорке Виде Огњеновић, одиграли су ову
често извођену представу с пуно младалачког полета
и љубави према уметности. Тако су, можда на најбољи
начин, заокружили причу и слоган који је фестивал
поносно носио. У част уметника и уметности, они
управо из своје младости и неискварене чисте жеље,
дајући себе театру, дају прави и искрен одговор на питање какви смо.
Три специјалне и четири главне награде доделио
је жири у саставу Оливера Ђорђевић, Радоје Чупић и
Даринка Николић. За специјални поетски израз награђен је Сан о Милени, сценски говор донео је награду Женама из Троје, а Јудита Ласло награђена је као
млада глумица. Главне награде однела је представа
Кавкаски круг кредом, укључујући и награду најбољим
глумцима Маји Изетбеговић и Ервину Браво, као покретачима представе.
Можда су Маја и Ервин покренули представу, али
Кавкаски круг кредом покренуо је публику, подстичући
је да размишља шта је и ко је човек, те колико може
да издржи и опстане упркос томе што је сачињен тек
од некакве куле од карата.
У центру сваког размишљања о позоришту стоји
човек. Око човека се свија свака прича. Релација чо-
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век–позориште је вечни и нераскидив сукоб. У својој
основи позориште је заробило човека, копа по његовој души, руши га и поново скраја. Човек се пак према
позоришту односи амбивалентно, запоставља га с времена на време и враћа му се да извиди докле су стигле
вечите тектонске промене човечанства.
Зато слоган којим је овенчан овогодишњи фестивал некоме ће деловати усамљено, без превелике повезаности са селекцијом, узет тек такo. Но, истовремено,
овај слоган једини може да обухвати укупан фестивалски репертоар који у средишту има човека и свеколике
људске радости и недаће. Можемо постављати сувисла
питања какви смо и шта то позориште зна, али појединачно знамо одговор да је позориште комплексна
уметност која се можда једина коплетно и кроз много
димензија бави људском душом. Позориште зна.

СЦЕНСКИ ДИЗАЈН
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Музеализација позоришта:
Сценски дизајн
као излагачка
пракса

К

ПРАШКО КВАДРИЈЕНАЛЕ
– ПОЗИЦИОНИРАЊЕ ДИЗАЈНА У ПОЗОРИШТУ

вадријенале сценског дизајна и сценског простора
одржава се у Прагу од 1967. године, тада под називом Квадријенале сценографије и позоришне
архитектуре, а од 2011. Квадријенале сценског дизајна
и сценског простора. Успостављање ове глобалне манифестације (изложбе), као и промене њеног назива,
говоре о перцепцији положаја сценографије и сценског
дизајна у ширем контексту уметничких појава друге
половине двадесетог и почетка двадесет првог века,
као и о еволуцији схватања шта све сценографија може подразумевати.
Првом Квадријеналу претходи успех чехословачке изложбе сценографије од 1914. до 1959, коју је
дизајнирао Франтишек Тростер, а која је награђена
златном медаљом на Бијеналу ликовних уметности у
Сао Паолу 1959. године. У то време била је евидент-

Прашки зложбени павиљон Холешовице, фото: Немања Кнежевић

на потреба да се (не само) у излагачкој пракси сценографија позиционира даље од чисто визуелних уметности, а у корист приближавања драмским, наглашавајући њену нераскидиву повезаност са извођењем.
Квадријенале “је установљено на темељима растуће
колективне свести о томе да је сценографија – овде
схваћена искључиво као једна од компоненти једног
сценског извођења – дистинктивно поље уметности,
обдарено сопственим специфичностима, неопходностима и критеријумима... Као таква, сценографија је
у служби извођења, односно дата јој је драмска функција која увек надјачава било који други критеријум,
те тако не може бити процењена или у потпуности упо-
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ређена са предметима из поља визуелних уметности
(упркос свим формалним сличностима, утицајима и
инспирацијама).”1)

СЦЕНСКИ ДИЗАЈН – ЦЕЛИНА И
КОМПОНЕНТЕ КАО МУЗЕЈСКИ ПРЕДМЕТ
Управо ова припадност драмским али и ликовним и примењеним уметностима, отвара низ питања
која се тичу превођења суштине заокружених уметничких дела сценског дизајна у изложбени контекст.
“Музејски предмет је предмет баштине који је издвојен
из своје реалности да би у новој музејској стварности
у коју је пренесен био документом стварности из које
је издвојен.”2) Али да ли је, у случају сценског дизајна,
довољно приказати документ догађаја чији је саставни
део или су документи управо сами, издвојени елементи визуелног идентитета представе? Ово питање налази се у основи Квадријенала од његовог оснивања, а на
њега учесници одговарају на различите начине, кори
стећи се управо језиком и методама сценског дизајна
као уметничке праксе.
Реалност позоришне сценографије или сценског
дизајна као ширег обухватајућег појма, јесте ефемерна
реалност сваког појединачног извођења које, у идентичном облику, није могуће реплицирати. Њега је могуће документовати, посредством фотографије или видео снимка, и ова форма записа често се користи као
један од начина презентације на Квадријеналу, све до
данашњих дана. Друга врста докумената, који се пре
свега тичу процеса концептуализације завршеног дела
су скице, цртежи и макете, који на својеврстан начин
сведоче пре свега о ликовним и пластичким елементима сценског дизајна.
1) Barbora Příhodová Towards the Performative: A Few Comments on
Prague Quadrennial and its History, Expanding Scenography Online
Publishing, Prague Quadrennial, 10–11, 2011.
2) Ivo Maroević Uvod u muzeologiju, Zavod za informacijske studije,
Zagreb, 1993, 120.

С друге стране, било која врста ових сведочанстава свакако не може на прави начин пренети целовитост искуства присуства сценском догађају. Исто тако,
поље деловања уметника који се баве сценским дизајном константно се шири, и више није везано искључиво за позориште, као ни искључиво за дизајн простора.
Проширење уметничке праксе диктира (ре)евалуацију
начина на који се данас сценски дизајн, као целина и
као скуп различитих елемената извођења, сагледава
као музејски предмет.

САВРЕМЕНЕ ПРАКСЕ: ПQ 2019
Националне поставке
Након дванаест година Квадријенале је поново одржано у изложбеном прстору Výstaviště Praha
Holešovice – главна поставка земаља и региона као и
студентска поставка у здању Индустријске палате, док
су други сегменти заузели околне зграде, укључујући и
Лапидаријум Народног музеја, као и отворене просто
ре у околини.
Главни, такмичарски део изложбе, сектор земаља и региона (као и студентска изложба) представља јавности националне поставке чије конципирање
врше кустоси и комесари изложби сваке појединачне представљене државе, а као одговор на тему актуелног издања Квадријенала. Ове године у питању је
Имагинација. Трансформација. Сећање (Imagination.
Transformation. Memory). Плуралитет и хетерогеност
различитих приступа овој теми сведоче о диверзитету
схватања улоге сценског дизајна не само у извођачким
праксама средина из којих потичу већ и у коришћењу
сценског дизајна у изложбеном контексту. Имајући у
виду чињеницу да је Квадријенале манифестација на
којој је представљено 79 земаља, више од 800 уметника
и преко 600 различитих догађаја, јасно је да није могуће
обухватити све репрезентоване тенденције и приступе.
Ипак, могуће је уочити неколико кључних гледишта,
а надаље ћемо истражити нека од најупечатљивијих.
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Добитник овогодишње Златне Триге (главне награде Квадријенала) јесте поставка Републике Северне Македоније, кустоса Иване Васеве под називом Ова
зграда истински говори (This Building Talks Truly). Рад је
део шире иницијативе коју од 2015. године спроводи
Факултет за ствари које се не уче, под називом Када би
зграде могле да говоре. Овај пројекат испитује друштвене
промене које настају занемаривањем трагова колективитета, солидарности и одговорности у корист неолибералног погледа на свет. Зграда скопске Железничке
станице, изграђена четрдесетих година двадесетог века, данас у веома лошем стању, са свим становима и
унутрашњим двориштем које је некада било биоскоп,
представља простор (физички, социјални, алегоријски)
у коме се ове промене очитују.
Сама изложба неколико пута дневно постаје полигон за извођење, односно функционише као сценографија за наступ глумице Кристине Леловац. Коришћена
су крајње архаична средства причања приче – Леловац
има улогу традиционалног наратора. Нека од других
употребљених средстава такође су веома аналогна у
концепцији и реализацији (попут употребе натписа
на брехтовски начин) али управо у томе лежи снага
њеног израза и могућност комуникације. Наратив се,
у одређеним деловима, ослања на машту публике, од
које се тражи да замисли сличне просторе о којима се
говори у срединама из којих долази, потцртавајући на
тај начин универзалност питања којима се ова изложба
бави. Главни елемент поставке је бетонски зид, чија се
улога током извођења мења од рикванда, преко портала на коме приповедач црта и пише, све до освајања и
треће димензије. Наиме, конструкција се ротира тако
да извођач остаје у центру, као у унутрашњем дворишту
зграде која говори истину, постајући на тај начин њен
умањени одсечак, транспонован у музејску реалност.
Поставка Северне Македоније обухвата сва три
кључна појма теме Квадријенала. Она је истовремено
изложбени и изведбени простор. У првом случају она
постоји као модификовани, сценски уобличен документ

Изложба Северне Македоније, фото: Адека Восичкова

реалности зграде и многих индивидуалних друштвених, економских и политичких околности у којима је
она постојала и постоји. Као простор за извођење она
се трансформише у складу са потребама мизансцена
у театарску и театрализовану реалност, остајући документом уметничких перформанса који су се у њој
и око ње одиграли, али и настављају да се одигравају.
Национална поставка Мађарске Не буди ној (Don’t
be an Ostrich) посвећује сву пажњу управо искуству,
које је истовремено и индивидуално и колективно, и
као такво непоновљиво, а карактеристично је како за
позориште, тако и за друге уметничке форме у којима сценски дизајн игра битну улогу. Ова изложба све
сно занемарује једну од концепција Квадријенала као
места сусрета и пре свега презентације тенденција у
сценском дизајну, како би са јавношћу комуницирала управо о основним елементима перформативног у
излагачком контексту.
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У задатом простору формата 5x5x5 м постављена
је конструкција (затворен квадар) на стубовима. Оно
што пролазници виде јесу носећи стубови и ноге посетилаца који су ушли у горњи део (затворен квадар).
Искуство се догађа у том затвореном простору, у који
успева да провири само глава посетиоца. Она урања/
израња у један (паралелни) свет, без граница (на трагу Infinity Rooms Јајои Кусаме). Унутрашњост квадра
прекривена је огледалима која омогућавају перцепцију
простора као безграничног. Доња површина квадра, у
којој се налазе отвори кроз које посетиоци постају делови ове нове средине, има изглед непрегледне пешчане дине. Публика је свесна сопственог уласка, јер
се одмах суочава са својим одразом у огледалу, али
и уласка других посетилаца, који долазе и напуштају
простор у свом индивидуалном ритму. Атмосфера у
простору се константно мења посредством боје, светла,
пројекције и звука. Ова изузетно имерзивна средина
можда не говори о тенденцијама у пољу сценског дизајна у Мађарској у последње четири године, али улази у суштинско питање његовог потенцијала за индивидуалну и колективну отвореност за нова искуства,
размену, суочавање, измештање.

Изложба Фрагменти
Посебан, можемо рећи ревијални део поставке
Прашког Квадријенала 2019. чине и Фрагменти, изложба различитих докумената у различитим релацијама са извођењем. Свака од земаља које су учествовале у овој изложби пријавила је само по један рад који
представља изузетно постигнуће неког од живих легенди локалне сцене, која и данас наставља да инспирише
младе ствараоце. Изложене су макете, костими, тродимензионални објекти (на граници скулптуре и ко
стима), (светлосне) инсталације, сви изведени у другачијим техникама. Специфичност овог дела изложбе
јесте у томе што је она смештена у Лапидаријум Народног музеја – предмети који сведоче о различитим
продукцијама, али и приступима и опусима сценских

дизајнера из различитих делова света, позиционирани су међу елементима сталне поставке овог здања –
скулптурама и рељефима који датирају из 11–19. века.
Овај сусрет сценског са декоративним и меморијалним, управо у простору који задржава своју првобитну,
стриктно музејску функцију, заправо доприноси наративности ове поставке чији обилазак постаје догађај за
себе. Наглашавање традиционалне намене простора и
начина излагања, управо прихватањем чињенице да су
тродимензионални објекти/документи сценографије,
костима, дизајна светла и инсталација третирани као
дела пластичких уметности, чине овај сегмент изложбе
изузетно успешним. Кључ је у одлуци да се документи
процеса и догађаја дефинишу и представе као музејски
предмет у најужем смислу. Архитектура простора, осветљење и распоред и визуелне особености експоната
заједнички креирају драматургију саме изложбе, чији
обилазак готово да постаје еквивалент живом искуству
сценских уметности.

Пројекат 36Q°
Плави сат (Blue Hour) смештен је у спортску ха
лу изложбеног простора. Кустоси овог сегмента су Јан
Ролник и Маркета Фантова, уметничка директорка
овогодишњег Квадријенала. Користећи се дизајном
светла, звука, пројекцијом, видео радом, виртуелном
реалношћу и креативним кодирањем, група интернационалних уметника (одабраних путем отвореног позива) у различитим стадијумима каријере, учествовала
је у реализацији ове средине “која се временом трансформише и има могућност да исприча причу и омогући нам да доживимо ново искуство. Постоји жеља да
се започне активан дијалог око питања људске маште,
авантура проживљених у фиктивним или виртуелним
световима ... као и да се експериментише са порозним
границама између унутрашњег и спољног света.” 3) Пла3) Из Речи кустоса, доступно на http://www.pq.cz/wp-content/uploads
/2018/12/36Q-Intensive-Call-for-Applications-Extended-2.pdf
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ви сат је изведен у великој хали правоугаоне основе,
која је за ову прилику лишена природног осветљења.
Свака површина искоришћена је као простор за игру –
бочни зидови су трансформисани светлосним интервенцијама и пројекцијама, површина пода је место за
смештање великог броја микросредина кружне основе,
чак и таваница служи као нека врста платна. У овом
окружењу посетиоци на један специфичан, несвестан
начин постају и перформери, било да се једноставно
крећу кроз простор, било да пролазе кроз искуство
виртуелне реалности, које често подразумева и њихово (донекле) вођено кретање по ограниченом простору који је за то намењен. Светлост, звук, пројекција и
грађене (микро)средине нипошто нису статичне, већ
пролазе кроз константне трансформације, појединачно и колективно, заједно са публиком и извођачима.
Овај сегмент изложбе представља есенцију синкретичке
природе сценског дизајна и најдубље урања у ефемерну
суштину искуства било које врсте (сценског) извођења.

Изложба Мађарске, фото: Алжбета Јунгрова

КВАДРИЈЕНАЛЕ КАО МЕСТО РАЗВОЈА
МУЗЕАЛИЗАЦИЈЕ СЦЕНСКОГ ДИЗАЈНА
Овогодишње издање Квадријенала сценског дизајна и сценског простора у Прагу наставља да истражује
основно питање потенцијала сценског дизајна у оквиру
његове улоге у извођачким уметностима (на локалном
и глобалном нивоу), али и као средства музеализације,
односно његове улоге у дизајну изложбеног простора. Очигледан је диверзитет и плуралитет различитих
приступа овим темама, као и у односу према имагинацији, трансформацији и сећању.
Неки од њих су на известан начин традиционални. На многим поставкама било је могуће видети документе у њиховом изворном смислу – у форми
макете, цртежа, позоришне лутке, сценског костима.
Осим презентацијом предмета многе поставке служиле су се екранима, ипадима и сличним средствима за
пројектовање и презентацију фото и видео записа. О
њима у претходном тексту није било много речи, јер

су у питању форме које су већ устаљено саставни део
ове манифестације. Свакако треба имати у виду један
од главних задатака Квадријенала, пре свега као ме
ста сусрета уметника, професионалаца и студената из
најразличитијих средина, које је као такво својеврстан
полигон за размену и учење.
Кључне иновације долазе из концепције кустоса Квадријенала, као и индивидуалних земаља које су
учествовале. Ови наступи, на различите начине, покушавају да уђу у суштину функција сценског дизајна.
Усредсређују се на искуство у времену као кључни аспект свих извођачких уметности, као и на потенцијал
сценског дизајна да од галеријског искуства направи
сценски догађај.

ИС ТОРИЈСКА

Приредила > Исидора Поповић
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Пише > Зоран Максимовић

Стогодишњица глумачког еснафа у Србији

Век Удружења драмских
уметника Србије

У

веку за нама, од оснивања до данас, Удружење
драмских уметника Србије (Удружење или УДУС),
прешло је дуг, нимало лак и једноставан пут, стигавши данас до високог друштвеног и струковног реномеа и до статуса репрезентативног удружења у култури.
Свакако да је УДУС делио усуд свих нас на овом
поднебљу – од угрожене егзистенције због политике,
ратова и разарања, економских криза и невоља свих
других врста – и опстао ојачан, још више позициониран и частан. Осим тога, Удружење је и укидано и два
пута оснивано, више пута му је мењан назив, одузимана му је имовина, али је од својих почетака до данас,
држећи се непоколебљиво својих начела (због којих
је и основано), остало верно драмским ствараоцима и
позоришној уметности.
Седиште УДУС-а и некад и сада је Београд. Данас Удружење броји више од 1.400 чланова. Њиме управљају Председништво од девет чланова са председником на челу и Надзорни одбор који бира чланство
на Скупштини Удружења. Структуру Удружења чине и
Суд части, Комисија за статусна права чланова, Комисија фонда солидарности, Комисија за сценско-музичку делатност и Комисија за награде – Уметничко веће.
Све послове тих тела сервисирају, организују и спроводе петоро стално запослених и секретар Удружења.
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Према Статуту, циљеви Удружења су: развој и
унапређење драмске уметности, афирмација чланова Удружења, остваривање сарадње са позориштима,
другим организацијама драмских уметника у земљи
и иностранству и сродним уметничким удружењима.
Сходно томе, задаци Удружења су: решавање статусних питања драмских уметника, регулисање пензијско-инвалидског осигурања и здравствене заштите
самосталних драмских уметника, иницирање и активно учешће у предлагању законских и других решења у
вези са драмским стваралаштвом, налажење правних,
економских и организационих решења којима се проширују могућности стваралачког деловања чланова у
театру и у другим медијима; организовање, реализација, продукција и дистрибуција позоришних представа и јавних наступа својих чланова; заштита ауторских
права драмских и позоришних стваралаца; остваривање
сарадње са институцијама и организацијама у којима
раде чланови Удружења, фонда за помоћ угроженим
члановима; публиковање и промовисање дела насталих стваралаштвом Удружења, издавање Позоришног
листа Лудус, предлагање чланова за истакнута стручна
и друштвена признања и награде и сл.

УСУД УДУС-А
Идеја о еснафском удруживању глумаца у Србији
поникла је највероватније у време Првог светског рата од групе глумаца (Брана Цветковић, Димитрије Гинић, Сава Тодоровић), који су, прешавши Албанију, на
Крфу организовали наше позориште. Од тог почетног
размишљања у туђини за време рата до оснивања Удружења глумаца Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца (касније Краљевине Југославије) није прошло много времена. Оснивачка скупштина Удружења глумаца
Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца (Удружење или
Удружење глумаца) одржана је након рата, у новоствореној држави, 15. септембра 1919. Краљ Александар I
Карађорђевић прихватио се високог покровитељства
и постао заштитник Удружења. За првог председника

Сава Тодоровић, први председник глумачког удружења
(фото-документација Музеја позоришне уметности Србије)

изабран је глумац Сава Тодоровић. Удружење глумаца је у своје окриље примило не само глумце него и
друге музичко-сценске уметнике (оперске певаче, балетске играче...).
У “првом” периоду (1919–1947), Удружење глумаца основало је више служби помоћу којих је целисходније остваривало задатке због којих је и основано: Централну управу, Централни пензиони фонд, Болеснички
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фонд, Уметничку берзу рада, Повлашћену концертну
и артистичку пословницу... Материјалну потпору за
издражавање и рад Удружење је обезбеђивало од чланарине, гостовања уметника из иностранства, од поклона, наплатом позоришног динара од биоскопских
улазница и других акција. Удружење је, нарочито с обзиром на састав свог чланства, показало невероватну
пословност и рационалност у располагању финансиј
ским средствима. Она су улагана у куповину зграда и
плацева од којих је Удружење потом убирало приход
од издавања. Капитал стечен већ у првој години по-

стојања износио је 30.000 динара (1920. године 100
динара износило је око 25 швајцарских франака). Тако је Удружење до почетка Другог светског рата стекло
значајну имовину: три вишеспратнице (у Ивана Милутиновића бр. 8, Џорџа Вашингтона бр. 48 и Ћирила и
Методија бр. 2) и неколико плацева у Београду, затим
вилу и плац у Врњачкој Бањи и три плаца у Новом Винодолу и Цриквеници.

> 146

Предратни знак/печат удружења

Удружење је у “првом” периоду (1919–1947) свога
постојања и на други начин било активно: сакупљало је
новац од добротвора, давало је позајмице члановима и
помагало им да остваре право на повишицу плате или
бољу пензију, помагало је болесне чланове и породице преминулих чланова; основало је своје Повлашћено позориште, установило уметничку берзу рада, артистичку пословницу, уговарало је за своје чланове
сарадњу са иностраним компанијама или снимање
филмова; било је покровитељ прослава и глумачких
годишњица; издавало је сталешке листове; одржавало
је везе са Интернационалном унијом, организовало је
гостовања страних уметника и др.
Делатност Удружења покривала је много више
задатака него данас јер су неки од њих припали другим организацијама. Активности Удружења највише
су се одвијале у Занатском дому, у Хиландарској 2,
где су одржаване прославе, сусрети, састанци, скупови и скупштине.

На међународном плану, представници Удружења
од 5. до 10. јуна 1937. учествују на 10. међународном
конгресу у Паризу, а 1938. Удружење започиње интензивнију сарадњу са Бугарском.
Од многих пригода које је реализовало Удружење,
издваја се припрема прославе 40 година глумачког рада Добрице Милутиновића, крајем октобра 1937. Од
прилога чланова за ту прилику купљен је чувени златни прстен са црним ониксом, који је израдио краљевско-дворски јувелир Миливоје М. Т. Стефановић, као
поклон Удружењу.
Септембра 1938. оно је оснивало своје Повлашћено позориште Удружења глумаца у којем је требало да
представе припремају чланови без ангажмана. За ту
сврху изнајмљена је сала биоскопа “Авала” у Занатском дому, издвојени су прилози и набављена гардероба. Међутим, Позориште је радило само једну сезону,
до 1. јуна 1939: “због нереда и нерада отказује свим
члановима и затвара се” (Историјски архив Београда). Удружење је подржало глумце Виктора Старчића,
Петра С. Петровића и Николу Поповића у оснивању
Уметничког слободног позоришта, а помогло је и балерини Нини Кирсановој у оснивању балетског студија.
Почетком јула 1939. у Београду је прослављено
20 година Удружења глумаца Краљевине Југославије,
прилично скромно, како стоји у записнику са седнице
“због прилика у свету” (Историјски архив Београда).
У “првом” периоду Удружење је својим делањем
и резултатима рада било веома цењено и признато,
па је стога помагано од свог чланства, угледних појединаца и друштва. У прилог томе говоре и покровитељства краља Петра I и краља Александра I, као и
одликовање орденом Светог Саве III реда и донација
Михајла Пупина.
Напредак и делање у пуном ангажману осујетио
је Други светски рат. Између осталог, планирана је и
изградња позоришно-концертне сале. За тај пројекат
били су задужени наши велики позоришни ствараоци
Раша Плаовић и Бојан Ступица, овај и као инжењер и
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архитекта, а зграда поред ње требало је да се изда и да
тако исплати изградњу.
Током Другог светског рата Удружењу је приоритет преживљавање, живот и рад чланова у нехуманим,
ратним условима. Оно је избеглим и незапосленим
глумцима помагало у организовању трупа и стварању
услова да играју.
Удружење глумаца Краљевине Југославије је до
1946. обављало своје основне активности, чак наплаћивало и чланарину. Међутим, крајем 1947. је угашено.
Имовина је пописана и предата Комитету за културу
и уметност Владе ФНРЈ који је позоришну опрему и
намештај предао на коришћење новооснованом Југословенском драмском позоришту у Београду, а остало је припало Министарству за науку и културу (23.
децембра 1949). Мали део покретне имовине припао
је и Удружењу позоришних уметника и трудбеника,
новоформираном удружењу, које је делало у кратком
прелазном периоду.
Скупштином одржаном 28. маја 1950. поново је
основано сталешко удружење под називом Удружење
драмских уметника НР Србије. Будући да је оно у тој
новој држави постало правни наследник предратног
удружења, предата му је и његова имовина. Међутим,
некретнине су потом припале Савезном извршном
већу ФНРЈ, заправо Влади нове државе.
Удружење драмских уметника НР Србије почело је да ради 25. новембра 1950, када је Министарство
унутрашњих послова НР Србије донело Решење о његовом оснивању и раду – Оснивачка резолуција доноси
одлуке о удруживању у идеолошкој и у социјално-економској сфери.
Задаци и делање првооснованог Удружења (1919–
1947) и новооснованог (од 1950) били су условљени
различитим социјално-политичким уређењем државе,
те су и друштвени проблеми драмских уметника били
другачији. Ипак, од самог почетка, а нарочито током
времена, послератно Удружење драмских уметника

Добрица Милутиновић на цртежу Владимира Жедринског

Србије многе своје активности заснива на тековинама,
вредностима и традицији “првог” Удружења.
По Правилима Оснивачке скуштине 1950. чланство су првобитно чинили само глумци и редитељи,
али су током година под окриље Удружења примани
и драмски писци, драматурзи и уметнички сарадници – театролози, позоришни критичари, организатори,
продуценти, инспицијенти, суфлери и др.
На самом почетку поратног периода УДУС је међу
приоритетне задатке поставио сузбијање дилетантизма
и тезгарења и стриктно се залагао за професионализам
и високе уметничке стандарде.
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Од 1. јула 1983. Удружење утврђује статус самосталног драмског уметника, односно уметничког сарадника.
Почетком 1985. Удружење добија статус друштвене организације и мења му се назив у Савез драмских
уметника Србије, али јула 2010, у складу са Законом
о удружењима, извршена је његова пререгистрација у
Удружење драмских уметника Србије. Законом о култури (од 2011), Удружење стиче статус репрезентативног удружења у култури.
У последњим деценијама приметан је велики допринос Удружења у афирмацији и побољшању статуса
драмских уметника. Успех је постигло изборивши се и
да се призна ауторско право позоришним редитељима
(12. маја 1998). Од 60-их година чланови преко Удружења могу да дистрибуирају своје пројекте.
Као продуцент представа Удружење се јавља од
1996. (Пољубац жене паука М. Пуига, р. Егон Савин,
Звездара театар; Детињарије Р. Куса, р. Душан Петровић, Битеф театар и Атеље 212; две представе по текстовима и у режији Синише Ковачевића: Вирус, Звездара театар и Краљевић Марко, Београдско драмско
позориште; Моја мама Радослава Павловића, р. Владимир Јевтовић, Култ театар и Без разлике Предрага
Јеротијевића, р. Предраг Штрбац, Култ театар). Пракса
је прекинута док Удружење не обезбеди властиту сцену.
Удружење обележава стогодишњицу постојања
и делања, а у Србији и даље нема закона о позоришту.
То је проблем не само Удружења већ свих позоришних
институција, организација, посленика... Закони Краљевине не важе, а нови нису донети. Чланови Удружења
годинама се залажу за његово доношење, тим пре јер
је Комисија за Закон о позоришту (чине је чланови
Удружења и правни стручњаци) одавно припремила
преднацрт Закона.
Удружење до данас није решило проблем права
својине и своје зграде. И даље је подстанар: од 1960.
у пословним просторијама на Теразијама бр. 26, а од
2001. у згради Етнографског музеја.
Председници Удружења драмских уметника Србије између два светска рата били су: Сава Тодоровић

(1919–1925), Драгутин П. Гошић (1925–1929), Божа Николић (1929–1940) и Јован Гец (1940–1941). У послератном периоду председници су били Раша Плаовић
(1950–1952), Јожа Рутић (1952–1956), Страхиња Петровић (1956–1959), Мира Ступица (1959–1961), Јожа Рутић (1961–1963), Бранко Плеша (1963–1968),
Славко Симић (1968–1973), Милан Пузић (1973–1976),
Миодраг Радовановић (1976–1980), Мирослав Бјелић
(1980–1982), Мира Бањац (1982–1984), Предраг Манојловић (1984–1986), Предраг Ејдус (1986–1990), Драган Николић (1990–1992), Светлана Бојковић (1992–
1996), Светислав Гонцић (1996–1998), Тихомир Станић
(1998–2000), Даница Максимовић (2000–2002), Бранислав Милићевић Коцкица (2002–2004), Соња Јауковић (2004–2006), Милан Гутовић (2006–2008), Љиљана Ђурић (2008– 2013) и Војислав Брајoвић (од 2013).

ИЗДАВАШТВО УДУС-А
Удружење драмских уметника Србије од својих
почетака бави се широким спектром делатности и
послова који наизглед нису егзистенцијалне, примарне и социјалне природе. Вид такве веома важне надградње у његовом делању је и издаваштво. Од самог
оснивања размишљало се и делало и у правцу публиковања периодике и књига у циљу информисања, подучавања и промоције чланова и самог Удружења, наравно и ради популаризације позоришне уметности и
културе уопште.
Удружење је последњих деценија развило и своју
издавачку делатност. Она је посебно препознатљива
по Позоришним новинама Лудус и по едицији моно
графских публикација које су посвећене добитницима
Добричиног прстена. Од 2003. проширује се делатност
и Удружење објављује и друга издања везана за своје
чланове, историју позоришта, драматургију и сл. По
свећеност и истрајавање Удружења на тој линији, резултирали су чињеницом да оно данас заузима водеће
место међу нашим издавачима позоришне литературе.
Импресивни и респектабилни су број и квалитет садржаја објављених наслова.
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Већ од првих година свога постојања, осим позоришних листова, Удружење драмских уметника Србије
објављивало је и књиге. Пример за то је књига Милутина Чекића Позориште, у издању Месног одбора Удружења глумаца Срба, Хрвата и Словенаца (Београд 1925).

МОНОГРАФИЈЕ ПОСВЕЋЕНЕ
ДОБИТНИЦИМА ДОБРИЧИНОГ ПРСТЕНА
Један од најначајнијих издавачких подухвата Удружења су монографије о добитницима Награде Добричин прстен. Едицију посвећену њеним лауреатима
чине двадесет три монографије, објављене од 1995. до
2018. за лауреате ове награде почев од 1992. до данас.
О претходним добитницима, њих осморо (од 1980. до
1990) монографије је објавио Музеј позоришне уметности Србије.
У оквиру Едиције посвећене добитницима Добричиног прстена објављени су следећи наслови: МАРИЈА ЦРНОБОРИ (Александар Милосављевић, 1995),
МАТА МИЛОШЕВИЋ (Ксенија Шукуњевић Марковић
и Олга Савић, 1996), ЉИЉАНА КРСТИЋ (Огњенка
Милићевић, 1998), ПЕТАР КРАЉ (Огњенка Милићевић, 1999), ОЛИВЕРА МАРКОВИЋ (Феликс Пашић,
2001), РАДЕ МАРКОВИЋ (Зоран Т. Јовановић, 2001),
СТЕВАН ШАЛАЈИЋ (Петар Марјановић, Позоришни
музеј Војводине, Нови Сад 2001), МИРА БАЊАЦ (Зоран Максимовић, Позоришни музеј Војводине, 2002),
ВЛАСТИМИР ЂУЗА СТОЈИЉКОВИЋ (Зоран Т. Јовановић, 2002), СТЕВО ЖИГОН (Зоран Т. Јовановић, 2003),
МИХАИЛО ЈАНКЕТИЋ (Вељко Радовић, 2004), ПЕТАР
БАНИЋЕВИЋ (Рашко В. Јовановић, 2005), СВЕТЛАНА
БОЈКОВИЋ (Ксенија Шукуљевић Марковић, 2007), БОРА ТОДОРОВИЋ (Драгана Бошковић, 2007), КСЕНИЈА
ЈОВАНОВИЋ (Зоран Т. Јовановић, 2008), ПРЕДРАГ ЕЈДУС (Зоран Т. Јовановић, 2009), ДИЈАЛОЗИ О ВОЈИ
БРАЈОВИЋУ (Драган С. В. Бабић, 2010), ЈЕЛИСАВЕТА
СЕКА САБЛИЋ (Зоран Т. Јовановић и Тамара Бијелић,
2012), РУЖИЦА СОКИЋ (Зоран Т. Јовановић, 2012),
Предраг Мики Манојловић А, КО СИ ТИ? – аутомонографија (Вукотић медиа и ЈП “Службени гласник”,
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2015), ЈАСНА ЂУРИЧИЋ (Александар Милосављевић,
Савез драмских уметника Војводине, Нови Сад, 2016),
МИЛЕНА ДРАВИЋ (Татјана Њежић, 2017) и НЕБОЈША ГЛОГОВАЦ (Татјана Њежић, Вулкан издаваштво,
Библиотека града Београда, 2018).
Посебна издања: У издању Удружења драмских
уметника Србије објављене су и књиге о члановима
Удружења као посебна издања, до сада седам наслова.
Остала издања: Вукица Микача ДОБИТНИЦИ
ДОБРИЧИНОГ ПРСТЕНА 1980–2008, каталог изложбе фотографија поводом јубилеја 90 година Удружења
драмских уметника Србије (тада Савеза) и 140 година
Народног позоришта у Београду; СЕРИЈА ПОШТАНСКИХ МАРАКА СА ЛИКОВИМА ЧЛАНОВА УДРУЖЕ
ЊА: Удружење драмских уметника Србије и предузеће
“Југомарка” објавили су девет серија поштанских марака са ликовима доајена наше драмске уметности,
глумаца и редитеља, преминулих чланова Удружења,
као и едиције поводом 50 година Битефа и поводом
100 година Удружења.
Периодична издања Удружења:
Глумачка реч – сталешки лист покренут је 1934.
Излазио је једном месено. Излазио је под тим именом до 1937.
Ми и Ви – часопис Удружења глумаца Краљевине Југославије за сценску културу, излазио је од 1938.
једном месчено.
Часопис Позоришни живот покренут је 1956. Излазио је редовно као издање Савеза драмских уметника Југославије.
Ехо – позоришне новине, први број је објављен
1. јануара 1960. Изашла су два броја. Била је то претходница Лудуса. Угасио се због недостатка редовних
финансија.

ПОЗОРИШНЕ НОВИНЕ “ЛУДУС”
Данас свакако најпознатије и најцењеније наше
позоришне новине Лудус издаје Удружење драмских
уметника Србије. Издавач већ деценијама одолева изазовима времена, од којих је најпостојанији недостатак

финансијских средстава. Назив “Лудус” заправо је акроним од “Лист Удружења драмских уметника Србије”.
Лист је покренут 1992. и излази готово у континуитету до данас. По свом концепту и карактеру Лудус је и данас јединствен лист код нас и у региону, релевантно је сведочанство и значајан извор података о
позоришној уметности, укупном позоришном животу, драмским уметницима, публици, позоришној науци и педагогији, издаваштву... Сведочансво је и извор
за проучавања наше богате и дуге театарске историје
и културе.
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Лудус је имао и своју предисторију. Први број је
изашао под уредништвом Дејана Ђуровића септембра
1983. Био је у облику билтена.
Први број нове серије објављен је 5. новембра
1992. Феликс Пашић, један од оснивача новина, био
је његов главни и одговорни уредник од 1. до 67. броја
(1992–1999). Затим је Редакција уредила троброј, а као
главни и одговорни уредник потписан је Тихомир Станић, председник Удружења (1999). Од јануара 2000. до
2006. Лудус је уређивао Александар Милосављевић.
Потом до данас Лудус “воде” уреднице: Мирјана Ојданић (2006–2007), Татјана Њежић (2008–2012), Маша Стокић (2012–2016) и поново Татјана Њежић (од
септембра 2016).
Лудус је излазио месечно, понекад и као специјално издање – посебним поводом, на енглеском
или двојезично. Међутим, нарочито у последње време, због недостатка новца, Лудус излази и нередовно, с
великим паузама. Тако у једном периоду (2007–2008),
и у последње две године новине нису излазиле. Напокон дуге паузе, из штампе је изашао 202. број (2018).
У складу са потребама и захтевима савремене комуникације Удружење је покренуло пројекат дигитализације Лудуса. Реализацијом овог пројекта допринело
би се заштити и умрежавању дигитализованог културног наслеђа и савременог стваралаштва у области позоришне уметности, а омогућила би се и доступност
информација на најширем плану. Од 2002. Лудус је до
ступан и на интернету, а од 2012. лист има и свој сајт.
Лудус излази и у електронској форми на www.ludusonline.rs, од октобра 2014. Позоришне новине Лудус
намењене су културној јавности наше земље, пре свих
театарским ствараоцима, уметницима и стручњацима,
али и љубитељима драмске уметности и публици. За
Лудус говоре и пишу значајни позоришни ствараоци:
уметници, научници и стручњаци...
Како је Лудус ризница позоришних информација,
пре свега о нашем театарском миљеу, и како као такав представља незаобилазну базу за научна и стручна

Награда за режију “Бојан Ступица” Андрашу Урбану, фото: Лидија Антоновић

истраживања наше театарске уметности и културе, он
се у структури домаће театрографије позиционира на
врхунско и јединствено место, упоредиво са сродном
литературом у свету.

НАГРАДЕ УДУС-А
У циљу одавања признања, унапређења позоришног уметничког стваралаштва, и као омаж великанима
нашег театра, с обзиром да свака од награда носи име
једног од наших најзначајнијих позоришника, Удружење је установило три награде за глуму (Награда за
животно дело Добричин прстен, 1980; Награда Милош
Жутић, 1994. и Награда Љубинка Бобић, 2005) и једну
за режију (Награда за режију Бојан Ступица, 1971).

НАГРАДА ЗА РЕЖИЈУ “БОЈАН СТУПИЦА”
Најстарија награда које Удружење драмских уметника Србије додељује позоришним уметницима. Награда за режију с именом Бојана Ступице установљена
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Добричин прстен

је 1971. Признање се састоји од бронзане плакете са
ликом Бојана Ступице (рад вајара Стевана Боднарова),
уметнички израђене дипломе (рад сликара и сценографа Герослава Зарића) и новчаног износа.
Признање је бијенално, досадашњи добитници су
Љубомир Драшкић (два пута), Желимир Орешковић,
Дејан Мијач (два пута), Стево Жигон, Коста Спаић, Миле Корун, Бранко Плеша, Душан Јовановић (два пута),
др Јосип Лешић, Слободан Унковски, Ивица Кунчевић,
Паоло Мађели, Љубиша Ристић, Харис Пашовић, Томаж Пандур, Егон Савин (три пута), Јагош Марковић,
Соја Јовановић, Никита Миливојевић, Милан Караџић,
Слободанка Алексић, Кокан Младеновић, Славенко
Салетовић, Ива Милошевић, Борис Лијешевић, Томи
Јанежич и Андраш Урбан.

НАГРАДА ЗА ЖИВОТНО ДЕЛО
ДОБРИЧИН ПРСТЕН
Поводом стогодишњице рођења Добрице Милутиновића, од 1980. године, Добричин прстен се, као
највеће глумачко признање, додељује нашим истакнутим драмским уметницима за целокупно глумачко стваралаштво, за животно дело. Награду су установили
Музеј позоришне уметности Србије и Удружење драмских уметника Србије (тада Савез драмских уметника Србије).

Златара Мајданпек је за сваког добитника израђивала реплику прстена по узору на онај из 1939.
али измењен (без црног оникса).
Награда се од 1980. до 2012. додељивала сваке године, а потом бијенално. Од 1994. Удружење драмских
уметника Србије самостално додељује ово најзначајније
глумачко признање у земљи. Награду чине златна копија прстена Добрице Милутиновића са угравираним
именом добитника и осликана диплома на пергаменту
(уникатни рад академског сликара и вајара Герослава
Зарића). У оквиру своје издавачке делатности, у Едицији посвећеној добитницима Добричиног прстена,
Удружење драмских уметника Србије објављује монографије о добитницима Награде.
Добричин прстен су до сада добили све сами великани овдашњег глумишта: Љуба Тадић (1980), Мира
Ступица (1981), Мија Алексић (1982), Зоран Радмиловић (1983), Невенка Урбанова (1984), Рахела Ферари
(1986), Бранко Плеша (1988), Данило Бата Стојковић
(1990), Марија Црнобори (1992), Мата Милошевић
(1994), Љиљана Крстић (1995), Петар Краљ (1996),
Оливера Марковић (1997), Раде Марковић (1998), Стеван Шалајић (1999), Мира Бањац (2000), Властимир
Стојиљковић (2001), Стево Жигон (2002), Михаило
Миша Јанкетић (2003), Петар Банићевић (2004), Светлана Бојковић (2005), Бора Тодоровић (2006), Ксенија
Јовановић (2007), Предраг Ејдус (2008), Војислав Воја
Брајовић (2009), Јелисавета Сека Саблић (2010), Ружица Сокић (2011), Предраг Мики Манојловић (2012),
Jасна Ђуричић (2014), Милена Дравић (2016) и Небојша Глоговац (2018), постхумно.

НАГРАДА “МИЛОШ ЖУТИЋ”
Удружење драмских уметника Србије установило је Награду Милош Жутић 1994. за најбоље глумачко остварење на територији Србије у претходној позоришној сезони. До сада је двадесет четворо наших
врхунских глумаца овенчано наградом која је понела
име барда нашег глумишта, хистриона који је пленио
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Љубинка Бобић као Живка министарка

Милош Жутић

својом сценском појавом и изражајношћу, гласом и
дикцијском перфекцијом, и који је са завидним успехом тумачио и драмске и комичке улоге, био једнако
запажен у тумачењу рола у позоришту, на телевизији,
филму и на радију.
Награда се додељује за најбоље глумачко остварење, за улогу која се може окарактерисати као трагалачка и као путоказ у глуми, а састоји се од плакете са
ликом Милоша Жутића (рад академског вајара Звонка
Новаковића), дипломе осликане на пергаменту (уникатни рад академског сликара и сценографа Герослава
Зарића) и од новчаног износа.

Њени досадашњи добитници су Петар Краљ, Јасна
Ђуричић, Јелисавета Сека Саблић, Бранислав Зеремски, Борис Исаковић, Јелена Ђокић (два пута), Небојша
Глоговац (три пута), Ђурђија Цветић, Олга Одановић,
Драган Мићановић, Горан Јевтић, Павле Пекић, Војин
Ћетковић, Бојан Жировић, Душанка Глид Стојановић,
Светозар Цветковић, Ненад Стојменовић, Саша Торлаковић, Небојша Дугалић, Јелена Ђокић, Нада Шаргин и Ненад Јездић.

НАГРАДА ”ЉУБИНКА БОБИЋ”
У циљу неговања и унапређења комичког жанра,
али и као израз захвалности нашој великој комичарки, Удружење драмских уметника Србије установило
је 2005. Награду Љубинка Бобић. Ова, “најмлађа” од
четири награде које Удружење додељује позоришним
уметницима посвећена је нашим глумцима, врхун
ским комичарима.
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Она се састоји од бронзане плакете са ликом Љубинке Бобић (рад академског вајара Марине Нићифоровић), дипломе осликане на пергаменту (уникатни рад
сликара и сценографа Герослава Зарића) и од новчаног
износа. Њоме су овенчани Јелисавета Саблић, Анита
Манчић, Даниел Сич, Горан Јевтић, Олга Одановић и
Милош Ђорђевић.
Поводом обележавања стогодишњице рада сталешке организације драмских уметника, Удружење
драмских уметника Србије, као носилац Пројекта, у
сарадњи са Музејом позоришне уметности Србије,
Позоришним музејом Војводине, Архивом Србије и
Историјским архивом Београда припрема мултимедијалну изложбу под називом ПОЗОРИШТЕ У ВРЕМЕНУ СВАКОМ.
Изложба у неколико сегмената предочава слику о позоришној уметности у нас и њеном смислу.
Она представља њен ток развоја, као и укупан позоришни живот у Србији, и прати век делања Удружења
драмских уметника Србије. Циљ изложбе је да, с једне
стране, покаже како је позоришна уметност утицала
на просвећивање, социјализацију, демократизацију и
модернизацију друштва, на узрочно-последичну повезаност позоришта и друштвеног живота, а са друге,
да сагледа допринос Удружења драмских уметника
Србије унапређењу друштвеног и уметничког статуса
наших драмских уметника.
Аутори изложбе су: Мирјана Одавић, историчар
уметности, музејски саветник, (Музеј позоришне уметности Србије) – руководилац пројекта; др Зоран Максимовић, театролог, музејски саветник (Позоришни
музеј Војводине); др Мирослав Перишић, историчар,
директор Архива (Архив Србије); Снежана Лазић, историчар уметности, виши архивиста (Историјски архив Београда) и др Јелена Ковачевић, театролог (Удружење драмских уметника Србије).
Изложба ће бити уприличена у простору Етно
графског музеја у Београду, од 1. до 30. новембра 2019.
године.

Поштанске марке са ликовима великана српског глумишта
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Мит између
Холивуда и Бродвеја

Душко Љуштина
РАСПРОДАНО – ОД ГЛИБОДОЛА ДО ХОЛИВУДА
В.Б.З, Загреб 2018.

И

ме Душка Љуштине највероватније не значи ништа
овдашњој широј јавности, па и оној културној, али
зато је за овог позоришног менаџера и вишедеценијског директора загребачког Сатиричког казалишта
“Керемпух” чуо, или га је лично упознао, свако ко се
у Србији озбиљно бави театарским пословима. Тешко,
наиме, да овдашњи позоришни управници, директори
или продуценти нису имали прилику да на неки начин
сарађују са човеком који је више од тридесет година водио “Керемпух”, једно од најпопуларнијих и најмобилнијих хрватских театара. Он је човек који је представу
Ослобођење Скопља трупе КПГТ (Казалиште Позориште
Гледалишче Театар) у режији Љубише Ристића, одвео
на једну од највећих, најуспешнијих и најатрактивнијих
светских турнеја у повести југословенског позоришта;
један је од оснивача и главни продуцент Казалишта
“Улисис” са Бриона те један од инспиратора и реализатора до сада највеће копродукције која је, представом
Одисеј по тексту Горана Стефановског у режији Александра Поповског, окупила позоришне ствараоце из
безмало свих некадашњих југословенских репубика.
Истовремено, Љуштина је непрестано и на различите
начине присутан у свим театарским срединама некадашње Југославије – као директор продукције “Улисиса”
и продуцент гостовања представа овог позоришта, као
члан жирија интернационалних театарских фестивала,
искусан консултант који позоришним руководиоцима
или ствараоцима даје бесплатне мудре савете, али и
као радо виђен гост на премијерама.
Своју животну причу, као што и ваља, Љуштина
започиње описима детињства и дечаштва у Глибодолу,
у Личко-сењској жупанији, бележи и дане школовања у
Дабру Личком и, доцније, гимназијски период у Огулину, и детаљно приказује оквир у којем је формиран његов поглед на свет, првенствено утемељен у патријархалном поштењу, чврстој и трајној ауторовој везаности
за родни крај, али и свести да само непрестаном борбом и ослањањем на властите капацитете може у сваком погледу да се напредује. Показаће се да ће тада, у
детињству и раној младости, успостављен светоназор
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постати својеврсни светионик који ће трасирати животни пут овог театарског менаџера. Љуштина је, дабоме,
свестан у којем друштвеном тренутку настаје његова
књига, врло добро зна да су се на том плану околности
значајно промениле и да данашњи читаоци, нарочито
они млађи, тешко могу да замисле прилике у којима
је зачета ауторова каријера. Зато Љуштина прецизно,
кроз низ конкретних примера и анегдота, до у детаљ
дефинише околности које су пресудно бојиле атмо
сферу живота у Хрватској и Социјалистичкој Федеративној Републици Југославији. На тај начин ће читаоцу понудити тачне описе политичких и друштвених
прилика у доба када је дошао на студије у Загреб где је
веома рано, још за студентских дана, започета његова
професионална каријера менаџера. На самом почетку она ће ићи музичким стазама, но након доласка у
легендарни загребачки Центар за културну дјелатност
омладине, родиће се судбинска љубав према позоришту.
Било је то време када је Центар организовао свирке у
“Кулушићу” и “Лапидарију”, где су наступале легенде
југословенске рок а доцније и новоталасне сцене, када
је библиотеку Центра уређивао Слободан Шнајдер, а у
Центру су, својим представама, позоришну продукцију
формирали Љубиша Ристић, редитељ из Београда, Раде
Шербеџија, глумац из Загреба, Нада Кокотовић, кореографкиња и редитељка из Загреба, те Душан Јовановић,
драмски писац и редитељ из Љубљане. Тако је настао
КПГТ, што је акроним настао од именице која на језицима југословенских народа означава исто – Казалиште
Позориште Гледалишче Театар.
У оквиру КПГТ-а тада су настале култне представе Ослобођење Скопље и Карамазови, обе по текстовима
Душана Јовановића и обе у режији Љубише Ристића, а
Душко Љуштина је у оба случаја био продуцент. Отуда је разумљиво што аутор књиге Распродано записује
и детаље о легендарној турнеји ових представа по Аустралији (где је Шербеџија, управо благодарећи улози
у Ослобођењу Скопља, добио признање као најпопуларнији глумац Аустралије) и Сједињеним Америчким Државама (где је Ослобођење, упркос огромним финансиј

ским проблемима, својим ауторима донело низ награда
и признања). Прича о ове две представе уједно је, показује нам Љуштина, и сведочанство о борби КПГТ-а
за освајање нових простора слободе у Југославији, у
држави која је, упркос околностима које су наметнуле
ову борбу, можда управо у периоду у којем су настале
представе Ослобођење Скопља и Карамазови и у којем
су оне крстариле тадашњом државом и ондашњим светом, била и најслободнија.
Аутор књиге ће на неколико места у књизи, разли
читим поводома, констатовати да Хрватска – и у контек
сту Југославије али и пошто се осамосталила – није искористила многобројне прилике које су јој се нудиле,
а ово своје мишљење он понајпре везује за сферу културе и уметности, но исто тако неће крити ни колико
је био велики поштовалац Југославије. На тај начин
он ће се придружити низу истомишљеника који, мимо
југоносталгије, сведоче о специфичностима живота у
овој држави која нам, што смо од ње временски више
удаљени, делује све чудесније.
Није, међутим, Љуштина само менаџер и продуцент. У два маха био је и глумац, ускачући у роле двојице
актера Ослобођења Скопља, баш на поменутој америчкој турнеји. Случај је хтео да прво Душково ускакање
буде на гостовању у Холивуду, а друго у Њујорку, на
Бродвеју. Зато ће једно од поглавља ове књиге бити насловљено Од Холивуда до Бродвеја, и отуда се Љуштина
никада више неће бавити глумом, јер тешко је пронаћи
неког ко се може похвалити да му је глумачка каријера
омеђена поменутим дестинацијама.
Посебан део књиге, разуме се, чини прича о “Керемпуху” у који је Љуштина дошао још док се овај театар звао “Јазавац”, у доба када је на његовом челу био
знаменити драмски писац Фадил Хаџић. У овом позоришту је могао да примени сва своја до тада стечена
знања, да афирмише своје менаџерске способности, али
и да сам професионално стасава заједно са глумцима,
те напокон створи необично профилисан театар. С једне
стране то је булеварско позориште (у најпозитивнијем
смислу тог појма), а с друге то је на уметничком пла-
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ну амбициозан театар, довољно артистички моћан да
својим представама, чак и када су оне екстремно политички и друштвено провокативне, привлачи најширу публику. Резултат постигнут репертоаром су вазда
пуне сале, и позиционирање “Керемпуха” као једног од
најагилнијих и најпопуларнијих хрватских казалишта у
региону које успешно преживљава трауме транзиције,
а ту је и статус овог казалишта као једне од знаменитости театарског живота Загреба.
Љуштина, међутим, није постао легенда загребачке
и хрватске културе, нити је сва признања и све награде
добио само благодарећи ангажману у “Керемпуху”. Као
менаџер се, наиме, уписао и у низ културних и спортских манифестација које су у свету афирмисале Југославију, Хрватску и Загреб, а најновија позоришна чаролија коју ствара са пријатељима и сарадницима одвија
се на Брионима, острвљу заогрнутим митом о Јосипу
Брозу. Тамо, на Малом и Великом отоку, од 2001. године, у условима који немају никакве везе са поменутим
митом, постоји и ради Казалиште “Улисис”. Основали
су га Раде Шербеџија и драмски писац Борислав Вујчић, а о свим сложеним пословима организације живота, настанка продукција “Улисових” представа, као и
копродукција, али и о многобројним гостовањима на
овом фестивалу, брине управо Љуштина.
Зато Бриони сваког лета, покаткад и у позоришту
несклоним друштвеним и политичким приликама, постају оаза у којој се срећу и театром, музиком, плесом
баве људи којима је током трајања фестивала једини релевантни пасош – љубав према уметности. Од свих митова везаних за Брионе, “Улисис” истински афирмише
само два – онај о чаробној природи и онај који је својевремено ујединио четири речи истог значења у акроним
КПГТ. Јер у амбијенту аутентичне природне чаролије
театар добија нове, понекад и неслућене димензије. Отуда су гости овог позоришта људи из свих крајева света,

а тамо је, између осталих, настала и представа Одисеј
у којој су учествовали уметници из Хрватске, Србије,
Словеније, Македоније...
Важно је напоменути да су са становишта хоризонта очекивања читалачке публике – свеједно да ли
овдашње, хрватске, словеначке, босанскохерцеговачке, македонске или црногорске – мемоари Распродано Душка Љуштине понајпре намењени театарским
зналцима који ће не само из прве руке сазнати детаље
из професионалног живота једног од највећих позори
шника с овог поднебља, него ће књигу моћи да третирају и као својеврсни уџбеник. Љуштина је практично
током комплетног свог досадашњег активног театарског
живота био суочен са ситуацијама које подразумевају
примену такозваног кризног менаџмента, а пошто се у
свим бившим југословенским републикама, такозваној
југо-сфери, прилике углавном нису нимало промениле, из његове аутобиографије и те како се има шта корисно сазнати. Пре свега – ма колико то могло да звучи
патетично – могуће је научити да су за обављање сваког посла у позоришту неопходни огромна љубав (па
и према онима који је на први поглед не заслужују),
безгранично стрпљење, уважавање публике и, напокон, невероватна упорност, макар је неко доживљавао
и као тврдоглавост. Они пак други читаоци, који нису професионално везани за позориште, ову књигу ће
доживети као документаристичко штиво, као узбудљиву романескну причу која открива позадину позоришне магије, али која, у исти мах, не угрожава театарске
митове. Уосталом, зар ова уметност одвајкада и не почива управо на овој врсти парадокса: сви који учествују
у прављењу позоришних представа, баш као и сви којима је театар намењен, врло добро знају да стварају или
гледају привид, али је истовремено свима њима та лаж
неопходна. Да је важна као и живот сâм.
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Животна прича брачног
и балетског пара

Свенка Савић
ЖАРКО МИЛЕНКОВИЋ И МИРЈАНА МАТИЋ
Футура публикације и Удружење “Женске
студије и истраживања”, Нови Сад, 2019.

М

огу ли се животне приче појединачних балетских
уметника и уметница ставити у шири контекст сведочанстава о настанку и развоју балетских инсти-

туција код нас и очувања сећања на прошлост балетског
ансамбла? Монографија Жарко Миленковић и Мирјана
Матић, професорке емеритус УНС Свенке Савић, у издању Футура публикације и Удружења “Женске студије
и истраживања”, говори у прилог томе. Овај животопис,
обогаћен значајном димензијом очувања историјата балета у оквиру Српског народног позоришта и Балетске
школе у Новом Саду, представља још једну у низу књига
којима ауторка доприноси афирмацији балетских уметника и уметница у Србији.
Већ из самог предговора сазнајемо у чему је специфичност ове монографије у односу на до сада штампане животописе појединих првака и првакиња балета, а
то је саживот личних каријера брачног пара Жарка Миленковића и Мирјане Матић и целог балетског ансамбла СНП-а од самог настанка. Ова два аспекта у књизи
преплићу се кроз ауторкин полифони приступ у обради
емпиријског материјала. Када је реч о композиционом
аспекту монографије пред нама, важно је истаћи да је
ауторка обогатила наративно ткиво комбиновањем интервјуа, као доминантне методе, са сведочанствима сарадника и пријатеља брачног пара и богатим избором
фотографија које сведоче о њиховим плодоносним каријерама. На тај начин Свенка Савић вешто прелази
границе стереотипних форми “класичних” биографија
и читаоцима пружа могућност вишедимензионалног сагледавања појединих аспеката личног и професионалног
живота два врсна уметника.
У оквиру ове информацијама пребогате биографије о две кључне личности у развоју балетске уметности у Новом Саду, најпре сазнајемо битне тренутке
из детињства и школовања Жарка Миленковића. Савићева употпуњава наративно ткиво животописа подацима о његовој разноврсној професионалној каријери
и медијској присутности. Посебан осврт на вишеструки
таленат Жарка Миленковића ауторка даје у поглављу у
којем износи преглед његових критика балетских представа, у које је уткао своје вишестрано знање о балетској
уметности. Савићева га описује као критичара целокупне
балетске представе који, захваљујући својој активности
у готово сваком организационом сегменту позоришне
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куће, своје критике усмерава и ка оним елементима које
други критичари и критичарке занемарују (осветљење
на сцени, плакати за позоришне представе итд.). Посматрање представе у свој њеној укупности омогућило му
је богато искуство балетског играча, кореографа, иноватора дечјих балета код нас, асистента кореографа,
репетитора и испицијента. Ове смеле балетске критике, које су од изузетног значаја као сведочанство за будуће генерације, али и пример свеобухватности анализе
једног уметничког догађаја за критичаре и критичарке
данас код нас, показују читаоцима само једну од више
димензија које карактеришу Жарка Миленковића као
уметника и као личност.
Сегмент монографије у којем је реч о животу и
професионалној каријери Мирјане Матић ауторка започиње теоријским разматрањем феномена брачног пара као посебног вида друштвеног ангажовања истичући
мањкавост домаће литетатуре у којој изостају детаљнија
писања о балетским паровима, који су, пак, честа појава у ансамблима. Ову чињеницу Савићева повезује са
општим стањем у културном миљеу Србије, у којем је
балетска уметност мање вреднована у односу на драму
и оперу, које код нас имају дужу традицију. У овом делу
монографије сазнајемо да је Мирјана Матић свој таленат и богато играчко искуство, које је стекла у преко 50
различитих улога у 43 балетске представе уткала у свој
рад са ученицима, специјализујући се за предмет Дуетна игра (Класична подршка).
Веома дирљив сегмент чини поглавље насловљено “Моја Мирјана” у којем Ирис Кузман, ћерка брачног
пара, пише о својој мајци. Тако Савићева ставља своју
монографију у контекст родне перспективе утемељујући
теоријско питање о патријархалном концепту о игри и
укорењеном схватању о мајчинству играчица, по којем
балерине не треба да рађају. Цела структура књиге ненаметљиво је прожета питањима о положају жене у
Свенка Савић, Жарко Миленковић и Мирјана Матић,
балетима, од трајања мандата шефова Балета, који је
Футура публикације
студије
и ис‑
приметно
краћи када исуУдружење
у питању“Женске
жене, преко
уврежетраживања”
Нови
Сад
ног схватања да жена не може да предаје подршку, све
до патријархалног приказивања главног женског лика у
“старим” балетима, у којима о судбини жене одлучују

моћни мушкарци – отац, младић или брат, док је она
неми актер дешавања који се не пита за своју судбину.
Разматрајући појам “старих” балета, Свенка Савић
отвара теоријска питања која нису важна искључиво у
домену балетске уметности, него имају шири друштвено-историјски контекст. Тако су монографијом обухваћена и теоријска разматрања о балетским либретима,
терминологији балета из француског језика, дефиницијама појединих занимања која изостају у досадашњој домаћој позоришој литератури (Савићева наводи пример
термина инспицијент, који је “жила куцавица” балетске
представе). Ауторка даље истиче да код нас изостају детаљнија истраживања и писања о интегралним деловима разумевања једне представе, као што су програмске
књижице штампане за публику и позоришни уметнички
плакати, који су део културе обликовања информација
за позоришну представу. Историјска контекстуализација
плаката има велику важност јер, између осталог, сведочи о културолошком односу према предшколској деци,
којој је педесетих година прошлог века био забрањен
приступ у гледалишту. Ауторка повезује своје знање из
области развојне психолингвистике са опсежним познавањем балетске уметности, те разматра појам балета за
децу, који је управо Жарко Миленковић увео на репертоар СНП-а (Вила Лутака, Црвенкапа итд.). Разматрајући
појам дечје пажње, когнитивног и емоционалног нивоа
развоја најмлађих гледалаца, Савићева позива на јавну
расправу о жанру балет за децу истичући да је њихова
важност у томе што ови балети представљају темељ за
неговање потенцијалних будућих гледалаца и публике
за велике балетске представе. Њихова улога није искључиво ширење знања, него емоционална функција буђења
маште и осећајности код деце.
Да резимирамо, Свенка Савић својим полифоним
и живописним дискурсом, кроз богат опус рада и живота Жарка Миленковића и Мирјане Матић, своју монографију сагледава кроз призму анализирања важних
теоријских питања доприносећи значајном помаку у
начину поимања балетске уметности у културном контексту целокупне државе.
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Свеприсутност
митологије

Миомир Петровић
МИТОПОЕТИКЕ
Завод за уџбенике, Београд 2019.

М

Кататина: А зашто чинити Зло
Гец: Зато што је Добро већ учињено

иомир Петровић (аутор научноистраживачких
књига Ослобађање драме и Креативно писање, наратолошки приступ тексту и контексту), професор, театролог и књижевник, припада јединственом
и малобројном реду тумача позоришних збивања – на
практичном и теоријском плану – који се већ дуго бави
истраживањем утицаја, употребе, могућности и важности мита у савременом уметничком стваралаштву,
те се због тога може сврстати у изузетне познаваоце
ове области. Петровићева књига Митопоетике апсолутно доказује претходну тезу не само због континуиране ауторове присутности у материји, те конкретности истраживачког захвата, чврсте концепције студије
(ауторовом жељом названа монографија), него и због
низа јасних, зналачки одабраних интердисциплинарних примера који су набројани и искоришћени за доказивање тезе о константности присуства мита у уметничким праксама. Уосталом, сам Миомир Петровић у
предговору наводи да је један од основних постулата
ове књиге указивање на виталност једне јединствене
митске матрице.
У контексту овог усмерења али и конкретног истраживања јасно је уочљиво да је мит у савременим
уметничким праксама постао доминантан од свог
повратка “на сцену” током двадесетог века. Мит је
отргнут из заборава кроз повратак интригантним и
суштинским темама савременог света. Значајно је што
професор Петровић кроз своје најновије дело ову тезу
не оставља само на разини позоришта, то јест примене у театру, што је централна тема одељка Уметност
и мит, него је опредмећује подробно анализирајући
употребу мита и митских образаца у филму (Митски
супстрат), анализирајући филм Небо над Берлином,
роману (Митски имплицит), сагледавајући садржај и
распон романа Морбус Китихара, те сликарству (Демитологизација), рашчлањујући теоријски провокати-
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ван триптих “Распеће”. У овом одељку најуочљивије
је постојање матрице Титаномахије, коју као подтекст
целокупног дела Петровић дискретно али константно
извлачи на видело, јер суштина је и наведеног појма и
теоријске поставке побуна против старих и нових богова.
Овакав начин анализе постављене теме показује
ширину и тачност, свеопшту заступљеност митопоетског садржаја у савременом уметничком изразу. Мит
као основа, подлога, везивна нит или лајтмотив, његов заплет, ликови или епилог очито су избор уметника новог доба. Јер, коришћењем те најстарије форме
сагледавања света и калемљењем, односно употребом
да бисмо говорили о актуелним и савременим темама,
добија се, настаје снажан амалгам уметничког опредељења и садржајне снаге. Бекство у мит, заклањање
митским садржајем савремених стваралаца, често је
и креативни искорак ка простору алегорије, који разу
мемо и подразумевамо јер је једино могућ под руком
ауторитарних режима.
Све то присутно је у ауторском третману Миомира Петровића, јер књига Митопоетике не занемарује

ни један аспект одабране теме. Јасно се уочава да је
постигнут и основни циљ рада. Сходно постављеној хипотези и методи, којима је доказивано витално присуство митског обрасца у делима наративне, приказивачке и визуелне природе, утврђено је да присуство мита,
митологије/митолошких представа/антрополошких
симбола/колективног предања доводи до закључка
да митски образац може бити присутан у савременој
уметности на најмање три формална начина – експлицитно, супститутивно и имплицитно.
Митопоетике су писане особеним ауторским
стилом и језиком али и пером искусног, истакнутог
приповедача, те је књига посебан искорак понекад
сувопарне теоријске студије ка широким слојевима
будућих читалаца, а посебно нових истраживача. Зналачки одабрани примери употребљени у доказивању
теоријског исходишта употпуњују целокупно позитивну слику о јединственом и надасве корисном штиву у
оквиру театролошких студија.

IN MEMORIAM
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Come Back, Little Shebo
Борка Павићевић
(1947–2019, и даље)

“Н

а граници старе умности и нове осећајности,
редакција упућује последњи каблограмски
апел свом заблуделом сараднику БОРКИ
ПАВИЋЕВИЋ: уз свесрдно разумевање разумљивог
женског его(н)изма, come back, little Shebo, у наручје
богиње Талије!” Као што сведочи и овај цитат из Билтена Двадесет шестог Стеријиног позорја, 1981. године, чије (поновно) откриће – премда члан исте Редакције – захваљујем напору много гипкијег ума него што
је мој, границе између позоришта, живота и фикције
нису ни у ком случају непремостиве. Па чак ни кад је
реч о оној, коначној фикцији, из чијих простора нас,
однедавно, посматра Борка Павићевић – неуморна истражитељка свих граница, критичарка театра и света,
драматуршкиња светског театра.
У позориште (то јест, Атеље 212) ушла је на велика врата 1971. преко НИН-а и Битефа, премда сам
увек имао утисак да је ни зидови не би (у том улажењу)
успорили: јер, имала је за собом и искуство демонстрација из ‘68. Доприносећи, до крајњих интелектуалних
и имагинативних граница, тадашњем “златном добу”

Атељеа 212 под вођством Мире Траиловић, деловала је,
усред читавог тог Мириног “круга мудраца” (од Слободана Селенића до Муција Драшкића, од Михиза и Мухарема Первића до Данила Киша) – и то не само нама,
нешто млађима – као “шљакер” и “одликаш”. Јер, њена
енергија је била истински драматуршка – неисцрпна,
свеприсутна, те стога, парадоксално, готово невидљива: “А памет је памет ако је извршна, ако може да се
проведе у чин.” И управо таква памет, та енергија ју је,
из године у годину, полако преображавала у животно-театарско жариште, које је спајало, суочавало и
повезивало иначе неспојиве људе, текстове и представе: Душана Јовановића са Леонидом Шејком, Томажа
Пандура са Јованом Христићем. Бдијући над атељеовском европеизацијом, поготово у погледу “Сцене у
подруму” (Рот, Пинтер, Хајнер Милер), стизала је, само
она зна како, до пројеката у Зеници, Сплиту, Сарајеву,
Скопљу, Љубљани (Вегелова Дупла експозиција, Неко
време у Салцбургу Јована Ћирилова). Када јој је, након
једне деценије, Атеље 212 постао претесан, одважила
се на друкчију врсту авантуре оснивајући “Нову осећај-
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ност” у старој београдској Пивари: лансирана је Соња
Савић кроз нову редитељску оптику Егона Савина у
Бекетовом Не ја, ту су стартовали не само Хинкеман
позоришта Сципион Насица него и Суада Капић, изложба групе Ирвин...
Наредни Боркин одмак од институционалног
театра био је “Годо фест” (1984), а потом упуштање у
грандиозни подухват КПГТ – са Љубишом Ристићем,
Надом Кокотовић, Шербеџијом, Кривокапићем – пројекат који је обухватио, постепено, читав југословенски
простор, доносећи Ослобођење Скопља, Карамазове и,
особито, Мису у а-молу. Паралелно је Борка учествовала – такође пуном снагом – у раду све захукталије машинерије Битефа, тако да су се у недоглед проширили
кругови људи са којима је сарађивала, договарала се,
селектирала, оснивала, борила се, конспирирала, демонстрирала, маштала: Барба, Гротовски и Пина Бауш,

Ћули, Ронкони и Андреј Шербан, Ефрос, Боб Вилсон
и Клаус Пајман, Пуркарете, Љубимов и Витез – али,
истовремено, и Вито Тауфер, Горан Стефановски, Харис Пашовић, Драган Живадинов. А ипак, њен “дуги
марш кроз институционално позориште” неминовно
је постајао све компликованији пошто се клепсидра
Историје убрзано обртала. Распад Југославије и ратови које је најављивао нису је обесхрабрили у покушају да да још једну прилику позоришту: доласком у
Београдско драмско позориште 1991. настојала је да,
као уметнички директор, уравнотежујући нови сензибилитет театра и налог времена, пружи прилику онима који су управо пристизали: Златку Свибену, Никити Миливојевићу, Кокану Младеновићу. И онда, када
су је из театра на Црвеном крсту удаљили због “политичког деловања” (читај: противљења ратном лудилу
и отпора шовинизму), схватила је Борка Павићевић да
је њена прича са “званичним позориштем” окончана.
Границе оног увек присутног, неизбежног декартовског
mundus est fabula размакле су се и разголитиле, попут
чељусти, и пред Борком се – као и пред неколицином
тада ретких, који су хтели да виде – указао крвави и
лешинарски театар Историје.
А Борка је знала, или у најмању руку слутила, да
ће и све што је морало да следи након тога – од Београдског круга, преко “Жена у црном”, до Центра за
културну деконтаминацију – подлегати истим, усудићу
се да кажем, аристотеловско-брехтовским законима:
неопходност да се злочин спозна и разуме, али не и
прећути/заборави, упорност у настојању да се дигне
глас у име жртава (макар и кроз тужбалицу) и, коначно, нужност катарзе: само, ово последње, то није могла да обави уместо нас свију (премда ју је водила и
та илузија – или је то била апсурдна вера?). На први
поглед, њена енергија се и даље чинила неисцрпном:
премда смо се – никада блиски пријатељи, увек срдачне колеге – последњих неколико година ређе сретали на премијерама, у кафанама и пред кордонима, а
чешће на фестивалима и коктелима, и даље ме је –
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као и у доба театра и пре Историје – дочекивала тим
намћорасто-добронамерним питањем старије сестре
од тетке која увек и изнова процењује (наравно, мене,
а не тобожњу тему): “А шта ти о томе мислиш?” И ја
сам, готово редовно, након тих разговора, некако увек
доспевао до мање или више нејасног осећања утехе/задовољства/поуздања – да, ето, у овом театру постоји
још увек и Борка. Вероватно је превасходни узрок и
главни генератор тог нејасног осећања наш заједнички позоришни доживљај, везан за једну од најузбудљивијих представа којима сам присуствовао. Наиме, те
28. септембарске битефовске вечери 1982, у гледалачком полумраку Атељеа 212, при завршетку представе Вајсове Мара/Сад, у извођењу позоришта Cziky
Gergely и у режији Јожефа Ача: док је капошварски

глумац, последњи присутни актер у завршној сцени,
безгласно ридао, држећи у рукама камен из калдрме,
јадно оруђе свих сањаних а пропалих револуција (од
1789. до 1956, од 1917. до 1968), док је хујећи аплауз поустајалих гледалаца претио да раскине зидове, а
ја, кроз све обилније сузе, назирао како Данило Киш,
у реду испред мене, погурен, такође безгласно рида,
осетио сам да ме је Борка, уставши, чврсто узела за
руку: и тако смо, више не ни безгласно, плакали, док
се аплауз дизао и спуштао, па чак и када је утихнуо, и
када смо, нимало се не стидећи, дуго, врло дуго излазили у мирну београдску септембарску ноћ. Али, питам се, драга Борка, након Историје и након овог свега
– да ли смо икада, стварно, изашли? Come back, little
Shebo, кажем кроз сузе.
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Борка Павићевић – дијагонала
Говор на комеморацији посвећеној Борки Павићевић
у ЦЗКД-у, 4. јула 2019.

С

обзиром да је о Борки толико тога написано, одлучио сам да са вама поделим сећања на неколико сусрета са Борком који говоре о томе како је
она кроз време постајала мудрија, чвршћа и спремнија на ризик. Борку сам први пут срео пре 52 године
у недељнику Сусрет. У то време омладинска штампа
била је живахна, Сусрет је имао фантастичне сараднике, Слободан Машић је радио графичку опрему. Мене
су 1967. звали да као дебитант дам свој први интервју, ту је била и Борка. Разликовала се од свих. Била је
фрагилна, паметна, образована, чак елегантна, лепо
обучена. Ја сам јој рекао: “Ви, другарице”, нисам рекао госпођице, мада сам мислио да је госпођица, “ви
ту не припадате. Склоните се одавде, ово је све једна
груба атмосфера постхипизма”. Они су тек сад почели
да славе Тимотија Лирија, почеће да пуштају браде...
А она је узвратила: “Ви, млади господине, Ви сте дебитант, а већ говорите као старац.” Кроз само годину
и по дана, у јесен ‘69, дошла је у околину Новог Сада
где смо снимали Ране радове. Дошла је на неколико дана да напише некакву репортажицу, ухватио сам се за
главу и рекао: “Па где сте Ви дошли, идемо по прашња-

вим фабрикама, идемо по старим цигланама, идемо
по магацинима земљорадничких задруга... ту ћете се
Ви упрљати.” “Не, не”, каже, “ја сам се обукла за вас.”
И пратила нас је једно време док нисмо имали сцену
где смо наше главне глумце уваљали у блато, а знате
како су филмске екипе сурове, одмах гледају која је
следећа сцена. Она је прва пришла глумцима и почела
да им пере блато с лица. Рекао сам: “Ви, госпођице, Ви
знате да засучете рукаве.” Следећи сусрет са њом били су храбри и креативни моменти у Атељеу 212 где је
она била драматург, окружена сјајним ликовима који
су иза себе имали и дело и контакте. Изгледало је као
да ће она ту наћи свој мир и своју заштиту. Срео сам
је пошто сам ишао на Битеф, чак сам нешто и предлагао Атељеу 212 што је одбијено... рекао сам јој: “Добро,
ћутите, сад сте нашли чиме да се бавите.” Међутим,
она је сама одлучила да изађе из те фантастично креативне, али ипак ушушкане средине и кренула у прве
велике ризике о којима сви волимо да слушамо. Имао
сам прилику да гледам како је то било у Старој пивари,
све је деловало као underground њујоршки театар где
су од пријатеља узимали артефакте и сценографију,
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мо сарадњу са бившим центрима, са бившим колегама, да заустављамо ту лудост, да будемо и социјално
активни, да помажемо жртвама и тако даље...” Ја кажем: “Борка, али ти си била најјача у позоришту.” Она
каже: “Сада позориште није довољно.” И, у сваком случају, она је заједно са колегама успела да направи ову
институцију која је, ако погледамо, у ових четврт века
фактички најзначајнија, у сваком случају најхрабрија,
најдостојанственија, најморалнија културна институција наше земље. Ми друге немамо! То је то. Разуме
се, све је било испуњено великим ризицима, јер шта
значи доћи у ову гаражу, у ово двориште, у ову изложбену салу, а врата су стално отворена и изложен си суду и реакцији публике. Затим, енергији и креацији тих
које доводиш, а Борка је доводила често и нове, и дебитанте, и најмлађе, и давала им шансу. Давала је шансу
свима који на другом месту нису имали шансе. Тако
да је Борка за мене у тим годинама била један громобран против хаоса који се сручио, пре свега на нашу
културу, на нашу младу генерацију, а с друге стране и
на наша осећања, јер могли смо на нешто да се ослонимо. Да завршим, последњи пут сам је видео пролетос. Ту, на клупи, мислим, у априлу, видим је и кажем:
“Борка, чини ми се да си изгубила киле.” А она онако
зафркантски: “Шта мислиш, Жилник, да сам опет добра риба?” – Па, рекох, “увек си била добра риба, али
си у последњих 25 година постала мудрија, храбрија,
искуснија, јача и млађа него онда када сам те видео
пре 52 године”. Она ми приђе, загрли ме, ништа ми
није рекла. Није рекла да је болесна.
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где су се мучили и без новца и без технике. Она је то
храбро водила. Приступила је, затим, и КПГТ-у, што
је данас под извесном сумњом, због тога што су неки
људи одатле отишли на другу страну... Међутим, прве
године када је она тамо радила, то је био један значајан
ванинституционални уметнички подухват који је у доброј мери покушао да, на известан начин, буде одговор
на талас неодогматизма који је кренуо у нашој бившој
држави после ‘72–’73. и био врло снажан у том смислу
да неки уметници нису могли да раде, па су прве представе тог позоришта биле врло храбре. Тада сам видео
да она креће у делатност у којој је спремна на ризике,
уз фантастичне могућности комуникације, стварања
пријатељства, прво широм бивше земље, а онда и интернационално. Онда се десило трагично комадање наше
земље где је Борка, заједно са другарицама и колегиницама, дакле “слабији пол”, оне су показале колико
су јаче, колико су храбрије, колико су спремније на
борбу него мушки део популације тих година када су
кренуле у антиратне акције. То је већ онда изгледало
као стављање главе у торбу. И коначан моменат, који
ме је, на известан начин, највише узнемирио, јер сам
сумњао... Негде почетком ‘95. или крајем ‘94. ми смо
баш завршавали један алтернативни филм, Marble ass
(Дупе од мрамора). Борка ме позове у групу својих колега и колегиница, њих десетак, да изнесе план за будући центар у коме сад седимо. Тај план је, у том моменту, био, може се рећи, фантазмагоричан. Изгледао
је као лансирање неког сателита ван ове земље у којој
је кланица, јер то је време када се овде клало навелико.
Она је рекла: “Не, ми треба да кренемо да успоставља-
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едитељка, драмска и прозна ауторка, педагог. Била је стална редитељка, директорка Драме а затим управница београдског Народног позоришта, предавала на универзитетима у Лос Анђелесу
и Чикагу, била редовни професор новосадске Академије уметности...
Њен редитељски опус чини близу стотину позоришних, велики број
ТВ и радио-режија. Написала је више драма. Особеност ове ауторке
је да режира властите текстове. У многим позориштима бивше Југославије, режирала је разнородан репертоар, домаћу и страну класику
те савремену драму.
Две године била је селекторка Стеријиног позорја (1992, 1993)
и главна и одговорна уредница часописа Сцена 1995–2002. Од 2001.
амбасадорка СР Југославије (касније Србије и Црне Горе) у Краљевини Норвешкој.
Награде: Стеријина награда за најбољи текст (Је ли било кнежеве
вечере?, 1991, Јегоров пут, 2001), Стеријина награда за режију (Јегоров
пут), Стеријина награда за драматизацију (Коријен, стабло и епилог –
Коријен, стабло, паветина, мемоари Гојка Николиша, 1984), Стеријина
награда за животно дело (2006), Октобарска награда града Београда за
режију (Мефисто, 1984), Златни вијенац Сарајевског МЕСС-а (Мефи
сто, 1985), Награда “Јоаким Вујић” за драмски текст (Како засмејати господара, 1998)... Награда Града театра Будва за драмско стваралаштво (2007).
Проза и драме су јој превођене на енглески, француски, мађарски, немачки, чешки, пољски, норвешки, македонски, бугарски језик…
Ауторка преводи с енглеског и немачког језика.
Књижевне награде: “Андрићева награда” за приповетку, “Бранко Ћопић” за прозу, награда “Просвете”, “Лаза Костић” за роман, “Карољ Сирмаи”, “Рамонда сербика” за прозу, “Стефан Митров Љубиша”
за књижевно дело, “Тодор Манојловић”, Награда Народне библиотеке
Србије за књигу године (2007), Статуета “Јоаким Вујић”, награда Кочићева књига 2011. за животно дело, Светска награда за хуманизам
2012. (Охридска академија за хуманизам), Прозарт – међународно
признање за ауторски допринос развоју балканске књижевности на
фестивалу ПРОЗА Балкан у Скопљу.
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Козоцид
Драма о Обнови и изградњи
ЛИЦА:
ПРЕСЈЕДНИК – визионар и пјесник промјена
ПРОФИСОР – вођа козјег покрета отпора
МАКСИМ НОВИЧИН – МАКАЊА – човјек с погледом и двогледом
УЧИТЕЉ ТАДИЈА – пјева и описмењава
БОЖО ДОСИЈЕ – човјек који на све гледа изнутра
МАРА – поштанска службеница, записничарка итд…
ДЕСА – болничарка и војска спаса
РИСТО КРСТОВ – да барем бијеле некако скапулају
КРСТО РИСТОВ – све козе за једну стипендију
ВУКОТА ДУКИН – песпективан и то не крије
ДУКА ВУКОТИН – што се мора, мора се, нарочито ако ти користи
НОВИЦА МАКСИМОВ – ако оду козе – и он ће, тако каже, али нико не зна куд
РАЈКО СТЕВАНОВ – барем да им све по списку и то је заувар
МАРКО ПЕТРОВ – он би, али не може сам
БАЈО ВАСКОВ – с козама или без коза – живот пролази
СИМО ГОЈКОВ – ајде ми без галаме, па ће се и они примирит
СТАНА – јес Пресједница АФЖ-а, али одоше козе…
ЈОКА – само да се дочепа курса, а шта ће шњајдерици козе
ЗОРКА – она је за оно за што је и Пресједник. И готово.
ЈАНА – зна да неће помоћ, али барем нека виде да нијесмо стока, каже
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1. ПОСЈЕТА ПРЕСЈЕДНИКУ У РАНО ЈУТРО
(На невеликој пјаци испред Општинске куће, кафане и поште, стоји мала група људи. Чепукају около,
нестрпљиви су. Из Општине истрчава поштарица
Мара и јури у пошту, узима неке папире и носи их назад у кућу из које је истрчала. Из куће журно излази
Макања, вади двоглед и осматра нешто у даљини.)
РИСТО КРСТОВ: Макања!
МАКАЊА: Е, стрико Ристо!
РИСТО КРСТОВ: Добројутро, муњо, еда ли те ђе…
МАКАЊА: Ево, на састанцима одјутрос.
РИСТО КРСТОВ: А силније чизама у тебе, Мајо, мајорске
су, части ми. Ето ти, Макањашу, стижу до рамена.
БОЖО ДОСИЈЕ (Сједи на камену и листа велику свеску.):
Ја сам Божо, зову ме Досије. А ово је збирка необјављеније података о учесницима Козоцида. Досијеи су сачињени на основу усменије архивалија. Ево да видимо:
Ристо Крстов. Био љути сиромах, док му је синуло
сунце пред сам рат, кад му је стриц, повратник из
Америке, купио двадесет коза. Број није комисијски
провјераван, биће да иг је било и више. Отада је Ристо диго главу, па: Ој-хај, ко сам, ја сам. Каже да је од
приче о смицању коза добио падавицу, ма то изгледа није доказано, али се јес грдно препо. Све се нада
наћиће се неко паметан да то...
МАКАЊА (Гледајући кроз двоглед.): А ви доранили? Чекате ли то пресједника?
РИСТО КРСТОВ: Не, но ево, чекамо тебе, Макања, да нас
уведеш код њега, и да нам поможеш причат. А ти
знаш ко ико о чем.
МАКАЊА: Не може данас никако.
РИСТО КРСТОВ: Што, Мајо?
МАКАЊА: Нема кад. Ноћијо је у канцеларију, није ишо
кући, а одјутрос из девет зора држи састанке. Но ајте кућама, да не дангубите.

РИСТО КРСТОВ: Шта то причаш. Максиме, нећеш зар
ти пуштит да се овако омлати с нама...
МАКАЊА: Виђећете га у неђељу на коференцију. Је ли
ви јавио шумар Гајо?
РИСТО КРСТОВ: Јес.
МАКАЊА: Е, па ето. Тамо ће све бит завршено по питању коза...
РИСТО КРСТОВ: Ма, види нешто, Максиме, у неђељу за
неђељу, а данас за данас. Преша нам је. Немој да
ти знадне Новица да си овако с нама омлатијо. Но
дај да уљеземо, чујеш ли ме…
МАКАЊА: Ма, чујеш ли ти мене што ти причам. Нема кад!
РИСТО КРСТОВ: А ми имамо кад, је ли! Немој се јадан
гријешит, знаш да ми косимо и по ноћи у ови вакат
невоља нам. Бојимо се кише. Но пушти, благо стрику, да уљеземо по сата, и фино му реци да нијесмо
дошли да не дамо, но да дамо, али да ш њим озборимо како и колико, ајде, Мако...
МАКАЊА: Не смијем, стрико Ристо, састанак је, шта
си заупио...
БОЖО ДОСИЈЕ: Максим Новичин – Макања. Руководство
мањег утицаја, а не и малих амбиција. Освијешћени кандидат за разна кадровска рјешења. Засад није
млого високо, али се кали ко челик престрашен да неко неђе не стигне прије њега. Мрзи свој надимак, али
има официрски двоглед и жарку жељу да што прије
буде нешто значајније од себе. Па колико било.
(Ужурбано пролази Деса. Жури према амбуланти.)
МАКАЊА: Уранила, Десо…
ДЕСА: Е, Мајо, је ли ме ко тражијо...
МАКАЊА: Није да ја знам...
ДЕСА: Да не чека који од вас за амбуланту?
РИСТО КРСТОВ: Не ми, Десо, ни до бог!
МАКАЊА: А како кумбасаш оздољ кроз ону траву, Десо,
свака ти час… Гледо сам те двогледом.
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ДЕСА: А кога то чекате?
МАКАЊА: Некога стручњака за козе из Београда.
ДЕСА: Каквога стручњака?
МАКАЊА: Виђећемо какав је кад дође.
(Деса трчи у амбуланту, а муклу тишину разбуца
жестока звоњава телефона. Сви се узбуне и ускомешају.)
МАКАЊА: Маро, телефон, брзо. Марооо!
(Мара истрчава, па јуриша према пошти.)
МАРА: Ало, ало, не могу да те спојим, не ради ми веза…
окле ја знам што, но ми ти пошљи... ало, ма пошљи
ми кога да ми ово поправи, оли! А? Ма, мијеша се
неко, не чујем те... ало, не, не прекидај, зваћу га да
дође. Макања, трчи зови Пресједника, не кажем тебе... ало… ево га.
(Макања зове: Друже Пресједниче… Пресједник истрчи и јури према пошти, у трку збаца с рамена
доламицу којом се био пригрнуо. Макања покупи доламицу и трчи за њим.)
ПРЕСЈЕДНИК (Довикује.): Ко зове, Маро! (Она му маше
да пожури.)
БОЖО ДОСИЈЕ: Предсједник Јован Митров, млад, али
постојан, кано клисурина. Од свега срца одан Обнови и изградњи. Син попа Митра и брат попа Луке,
а замало да и он обуче мантију, но се трго у правом
тренутку, раскрстијо са наслеђем и бацио се у вртлог
преокрета. Ново Друштво је његов сан и његова јава,
његова брига и његово свеколико весеље. Кажу умије да
прича руски. Заљубљен у Русију, истина једнострано
и та ће му неузвраћена љубав поплочати пут према
једном пустом отоку, али то сад још није на реду.
ПРЕСЈЕДНИК: Ко је, Маро?
МАРА: Не знам, чини ми се Срез... Слабо се чује...
(Она му трчи у сусрет, вукући гајтан и гура му телефонску слушалицу у руке.)

ПРЕСЈЕДНИК: Ало, ко је тамо. Ко?... Јесам, слабо те
чујем, а ти си, Драго, Здраво. А? Јесмо, ради се дан
и ноћ. Па има отпора, али акција иде добро. А знаш
наше сељаке, затежу, гицају се… Не, не, нијесмо у
кризи. Све ће бит ко што је зацртано. Е, и ја то кажем, давај наперјод... Јес, часна ријеч... А, шта? Не
чујем те, Драго, Драго, Маро... Прекиде се ово, Маро… прекиде...
МАРА: Чекај да зовнем Васа, да питам. (Телефон звони,
Мара поскочи.) Е, узми везу, Предсјед...
ПРЕСЈЕДНИК: Ало, јеси ти, Драго, здраво. Е да, прекинуло се, јес, па слушај, све ће бит ко што си реко,
конкретно да се прво попишу сва грла, ма морамо
комисијски… Неће да пријаве колико имају, мисле
нећемо сазнат. Па знаш и сам, сјутри дан први комшија, или рођак дође да нам каже колико је слаго.
Јес, али и они прећерују и лажу, па зато се мора
комисијски… Ало, Драго, ало... Маро, ово се јопет
прекиде, сунце му јебем. Види шта ћемо, зови Васа, ајде, шта ме гледаш!
МАРА: Ало, Никшићу, јави се, не, Вилуси, шта се плекаш, не мијешај се, радим, имам везу… немој… ало,
Никшићу… Добро, чекамо…
(Мукла тишина, у коју нагло пробије звоњава телефона. Мара се баца на слушалицу и даје је Предсједнику.)
МАРА: Ево, ево…
ПРЕСЈЕДНИК: Ало, јеси ли ти, Драго? Е, здраво, не, но,
велим здраво. Јесмо. У недјељу је коференција. Јесу, и омладина, и АФЖ, сви ће бит за. Изабрана је
Комисија. Провјерени, посло сам ви карактери
стике. Не, ође се не смије орати плитко, што реко
друг Оштри. Па, нема баш организоване саботаже,
но неки закрме и неактивни су… А? Шта то причаш, Драго! Ти да се црвениш због нашије коза! Па
нећеш се, вала, ти црвењет, па да ћемо их разносит
бомбама. Ма неће остат ниједне, ма ниједне једине,
кад ти кажем. У року, часна ријеч, или ме неће бит.
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А? Ало! Ало… Дану Маро, сад ћу овијем телефоном
уждит о ледину, сунце му јебем фашистичко… Ђе
си, Маро, Макања, ђе је ко, шта је ово, ниђе никога...
РИСТО КРСТОВ: Предсједниче, ево те нас тројица чекамо одјутрос.
(Макања јури да нађе Мару, сретне је како трчи с
бокалом воде, даје га Макањи у руке и граби слушалицу да покуша да поново успостави везу.)
МАРА: Ево, Предсједниче, ишла да ти донесем воде, ау,
ево звони... на ти слушалицу...
ПРЕСЈЕДНИК: Е, Драго, јеси ли ту, здраво, ма ови ме
телефон зајебава, не знам јеси ли ме чуо што сам
ти реко да се нећеш црвењет пред друговима из Це
Ка... Јеси. Е, добро, а? Није још стизо. А је ли то
стручњак од повјерења? Мислим је ли наш? Ма,
је ли тако? Он из Београда да нам покаже како се
смичу козе. Па јес, слажем се, утицаће то на сељаке, тачно, уозбиљиће акцију. Нек виде да има ко се
разумије у козе и на научну базу, е, не само на чобанску што кажеш. Ај, здраво. Нијесам реко, није
право, но велим ај здраво. Здраво, Дра...
(Предсједник брише зној са чела, па журно граби назад у канцеларију. За њим хита
Мара са великом чашом воде и Макања са доламицом.)
МАРА: Узми воде, док је студена...
(С друге стране му притрчава Ристо Крстов. Предсједник жудно пије воду, а Ристо му прича.)
РИСТО КРСТОВ: Пресједниче, ево нас тројица дошли
јутрос, да се договоримо с тобом у име коза...
ПРЕСЈЕДНИК: Не може појединачно, то је колективна
ствар. У недјељу је коференција па ћемо то завршит.
РИСТО КРСТОВ: Јес, но нас тројица бисмо да прије тога маличак с тобом озборимо како ће се то чињет.
Неће то бит дуга прича, но само…
ПРЕСЈЕДНИК: Нема ту више никакве приче, реко сам
ви досад десет пута. Сад сам разговаро са Срезом!

Став је Партије, да 29. новембра на територију ове
општине не смије осванути ниједна једина жива коза!
РИСТО КРСТОВ: Смију бијеле!
ПРЕСЈЕДНИК: Шта бијеле?
РИСТО КРСТОВ: Бијеле козе. Реко си прошли пут на коференцију.
ПРЕСЈЕДНИК: Не зна се то још.
РИСТО КРСТОВ: Чекај, Пресједниче. На прошли састанак си нам ти лично прочито наредбу из Среза да
се могу држат бијеле козе. Ево ође су људи који су
чули, ево нек каже и Макања, и он је бијо тамо.
ПРЕСЈЕДНИК: Па видјећемо за то.
МАКАЊА: Па, видјећемо за то, ко што каже Предсједник.
РИСТО КРСТОВ: Ама ко је то од прошлог састанка смијо
да ради преко твоје ријечи, Пресједниче. Ти си фино
пред свијем нама они дан реко да бијеле козе могу.
Је ли овако људи. Ево чујеш. Онда ти ми рекли фала
и дошли да те питамо колико је бијелијег дозвољено, па да идемо неђе да их набављамо!
ПРЕСЈЕДНИК: Ништа не чините до недјеље.
РИСТО КРСТОВ: Нећемо ништа, но нам ти сад кажи отворено, замолио бих те, могу ли се држат бијеле,
или не могу?
ПРЕСЈЕДНИК: Знаћемо у недјељу, чујеш ли што ти кажем.
Ко не дође у недјељу на коференцију, сматраћемо да
је саботер који убацује бомбу у темељ данашњице.
А знате какав је наш обрачун са саботерима... Долази неки велики стручњак, па ће нам и он помоћ
да се све то ријеши. Ај, здраво сад…
РИСТО КРСТОВ: Па, како сад остаје, јесу ли нам бијеле
козе непријатељи, или нијесу?
ПРЕСЈЕДНИК: Видјећемо какав ће по том питању бити
коначан став Партије. У недјељу ћемо то знати. Ајде здраво.
(Пресједник крене да уђе у кућу, Макања за њим.
Сељаци стоје непомично и посматрају их. Пресјед-
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ник се одједном присјети нечега, па искоракне према
пошти и дозива Мару.)
ПРЕСЈЕДНИК: Маро, дај зовни ми Драга. Заборавик питат ко долази с тијем стручњаком. Треба виђет ђе
ће коначити и то...
МАРА: Оћу ли одма?
ПРЕСЈЕДНИК: Одма!
МАРА: Алоо, ало, Никшићу, јави се... ало… Вилуси, не
мијешај се, треба ми… Ало, Васо, чујеш ли ме…
БОЖО ДОСИЈЕ: Поштарица Мара, завршила неколико
разреда поштанске школе, не зна се тачно колико,
а не чини се да иг је било довољно за свједочанство.
Ради на пошти, а и записничарка је кад Руководству
затреба. У слободно вријеме, у пошти и канцеларији,
плете брзо ко машина, а зими код куће тка ћилиме
и покриваче. Изгледа намакла је око на Пресједника,
па сад, оће ли, неће ли ту што бит, не зна се...
Затамњење.

2. АФЖ ЈЕ УЗДРЖАН И СУЗДРЖАН
(Сједница АФЖ организације. Председница Стана,
Деса, Зорка, Јана Маркова и Мара. Ту су и Учитељ
Тадија, Марко Петров и Макања. Неке жене плету.
Мара води записник.)
МАКАЊА: Другарице, чланице АФЖ-а, а виђу да има
међу вама и другова, што је позитивно, поздрављам
ови састанак у име Општинског комитета. За осуду
је што су омладинке ође присутне у малом броју,
премда ови задатак захтијева најширу колективну акцију, како каже друг Пресједник. Он је хитно позван на састанак у Срез, па ме задужијо да
ви изнесем партинску смјерницу у поводу коза, а
она је да је наша најпреча обавеза да се у ови крај
смичу исте. Антифашистички фронт жена треба

да проради партински предлог и да се изјасни о тој
акцији. Другарице, смицање коза ће бити наш задатак и допринос Петогодишњем плану Обнове и
изградње односно борби за боље сјутра нашег радног човјека. АФЖ не смије у томе да оклијева, него
се од вас тражи да се активно укључите у прве борбене редове против даљег држања коза и то фронтално, како ви име каже. Не смијемо допуштат да
нам реакција кочи напредак и да уноси колебање
у наше редове и тако даље. Другарице, јасно је да
су козе непријатељи нашег новог друштва и ваша је
дужнос да нијесте задрте и заостале, него да поможете да раскрстимо с тијем штеточинама. Козе су
примитивни остатак бившег ненародног режима и
зато је сваки отпор смицању коза издаја тековина
НОБ-а. Ко то не свати, издајник је и тако даље….
Слажете ли се, другарице?
(Мук. Нико ништа не проговара. Макања се врпољи.)
МАКАЊА: Другарице, јесам ли ја бијо јасан?
(Тишина. Нико не даје гласа од себе.)
МАКАЊА: Ја не знам јесте ли ме разумјеле. Добро, можда се нијесам јасно изразио, па ево да поновим ово
што ме друг Пресједник задужио да ви пренесем...
МАРКО ПЕТРОВ: Разумјели смо те, Макања, не понављај
ништа, али исто и нијесмо, право да ти речем. Не
ваља ви та работа, па зато ове жене ође данас шуте
ко камење. Коза је, јадан, сиротињска мајка, шта
је вама, људи, какво сте то ви руководство! Ви амо
причате да сте за сиротињу грлом и душом. Па ко
ви може вјероват да је тако, кад ви сиротињи отимате ову кашику млијека која нас држи у животу.
Покрепаће нам дјеца од глади, Макања јадан, шта
сте кидисали ко гладни вуци зими на ово мало наше
стоке. Боли вас ку... за да не лајем ође пред овијем
женама...
МАКАЊА: Прекини, Марко, доста! Прво, ти немаш ријеч,
а друго нијеси чланица АФЖ. Пресједнице Стано,
одузми му ријеч!
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СТАНА: Не одузимам, богами. Има и он право ко и ти
да каже да нама ође без коза нема живота, што и
ти фино знаш, мој Макања...
МАКАЊА: Одузми, Стано, овоме саботеру ријеч, кад ти
кажем. И немој ти мене ту макањат, нијесам ти ја
Макања, но смо ође службено и ја сам друг Максим
ако ти је мило знат. И задужен сам за ови састанак.
И нећу дозволит да Марко ође шири малодушнос
међу масом. Одузми му ријеч!
СТАНА: Па ево не прича он ништа, само се ти чујеш,
друже Макања...
МАРА: Оћу ли ово писат?
МАКАЊА: Немој, Маро. Одузми, Стано, ријеч овоме задртом саботеру и реакцији!
МАРКО ПЕТРОВ: Немој ти, Макања, да се ружиш...
МАКАЊА: Шта те ружим, шта те ружим! Па тебе зову
Марко Козин. Па и јеси козин кад толико агитујеш
да је коза сиротњска мајка. Е па ако је тебе родила коза, мене није, ни ове освијешћене жене ође!
МАРКО ПЕТРОВ: Коме ти то кажеш, балего једна телећа…
сад ћу ти развалит ту погану губицу …
МАКАЊА: Вее, вее, не урлај, ено те зове мајка… Вее...
МАРКО ПЕТРОВ: Мучи, недоношче једно, тебе би свака
коза побацила…
МАРА: Оћу ли ово писат?
МАКАЊА: Не, јадна, јеси ли луда! Коме то ти вичеш…
Стано, шта је ово! Избацуј ову банду агитаторску...
Је ли он убачен вечерас ође…
(Тишина, сви ћуте.)
БОЖО ДОСИЈЕ: Марко Петров. Зову га Марко Козин. Био
пука сиротиња али запатио повелики крд коза. Зато
пружа жесток отпор смицању и понавља, ма људи,
коза је сиротињска мајка, а сви га углас подрже: Право
велиш, Мајо, али јавно ћуте. Пришили му надимак,
Марко Козин. Међу ближим комшијама је слободнији,
па се разгалами: Коза је, људи, сиротињска мајка, а

не Партија. Неко га је, изгледа, пријавио. Неће бити
лако ш њим, али ни њему.
ДЕСА: Могу ли ја нешто рећ.
СТАНА: Ајде, Десо, реци...
ДЕСА: Па ево, прије но што пређемо на дискусију по
питању коза, да ви саопштим да смо донијели следовање сапуна, масти за свраб и прашка за буве.
Даваћемо по списку, па можете понијет и онијем
који нијесу дошли...
ЈАНА РАДОВА: Е, фала ти, Десо, ајде, дај нам то па да
идем...
МАРКО ПЕТРОВ: И ја сам зато дошо, оли то сад подијелит, Десо?
БОЖО ДОСИЈЕ: Болничарка Деса, неки је зову и Деса-блеса,
а неки Деса са небеса, али то је само због риме. Вазда
се нађе неко да је брани, јер она је болничарка –мелем
који од свашта лијечи. Јес да није млого вјешта да
стручно превије рану, али све друго што треба и у
амбуланти и у канцеларији код Руководства, ту је...
ДЕСА: Ајде, Марко, кажи имена за кога ти све узимаш...
МАКАЊА: Ма, прекидај с тијем, Десо. Шта шурујеш
са саботерима. Мора се ође развит конструктивна
дискусија по питању смицања коза! Прашак за буве
долази под разно. Ајмо, другарице, која се јавља...
Док ми шутимо, непријатељ дејствује, што каже
Пресједник. Ајмо!
(Тишина, нико се не помиче. Плетиље плету.)
МАКАЊА: Ђе је Зорка?
ЗОРКА: Ође сам, Мајо, ја сам дошла испред Омладине.
СТАНА: Дискутуј ти, Зоре, слободно...
ЗОРКА: Обавезно је да се најприје изјасни АФЖ.
МАКАЊА: Тако је. Ајмо другарице. Јано, имаш ли ти
што да кажеш...
ЈАНА: Пушти Десу, живота ти, да нам да следовање,
па да...
МАКАЊА: Не може! Прво дискусија! Која се јавља?
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(Тишина, нико се не помјера.)
МАКАЊА: Учитељу, имаш ријеч.
УЧИТЕЉ ТАДИЈА: Нијесам се јавио, а нијесам ни чланица АФЖ-а.
МАКАЊА: Изнеси своје мишљење као просвјетни радник.
УЧИТЕЉ ТАДИЈА: Знају оне ово што ћу рећ, али ајде,
добро. У понеђеник почињу аналфабетски течајеви за одрасле. Обавезно је за све који су неписмени, мислим и старо и младо и, наравно, и мушко и
женско. Ето толико.
МАКАЊА: Дискутуј по питању коза!
УЧИТЕЉ ТАДИЈА: Нијесам још све реко. Течај ћу држати
увече кад завршите домаће послове. Послије састанка можете видјет ко је на списку. Казаћете онијем
што нијесу дошли, а послаћемо списак по ђацима.
Ето, то сам имо да речем...
БОЖО ДОСИЈЕ: Учитељ Тадија. Био скојевац још у Учитељској школи, то је провјерено. Даље, видјећемо.
Премјештен у ово забачено село, он каже као способан
просвјетни кадар, да помаже развитак села, а други
кажу није но по казни. Прича се да има ванбрачног
сина, па побјего. Не вјерујем, а што би бјежо. Данас
је брачно исто што и ванбрачно. Нек прича ко шта
оће, народу је мијо. Весељак и фино пјева. Ово му је
омиљена пјесма:
Друже Тито, нешто бих те пито,
Да’л се смије љубити по двије
Смије седам ако си вриједан.
Он вазда на крају отпјева и своју напомену:
Тако каже Тито херој, а ти ако нећеш, немој.
МАКАЊА: Добро, каква ти је то дискусија, Учо, требало
је да то кажеш под тачком разно. Сад АФЖ треба да
се изјасни о смицању коза.
УЧИТЕЉ ТАДИЈА: Па нека се изјасни, ко му брани, ја
нијесам АФЖ!
МАКАЊА: Пресједнице Стано, води састанак! Ође се
више не зна никаквога реда.

БОЖО ДОСИЈЕ: Стана Јанкова, удовица-баница. Од покојног Јанка – јадова била начинила људину, али пао
с крова и умро. Стана предсједница АФЖ-а зна козама вриједност и потајно их брани. Храбро, нема
шта, но сва је прилика да ће јој се козе на крају побрабоњчати на ту друштвену позицију. Шта зна коза шта је напредно друштво...
СТАНА: Eво, нека сад каже свака шта има... Ајде, која
се јавља? Немојте се устручават, и Макања мисли
ко и ми. Није ни он за смицање коза, ни до бог, није
полудијо.
МАКАЊА: Шта то причаш, Стано! Повуци ријеч, повуци
ријеч, смјеста! Ја да нијесам за смицање коза! Шта
ми ти то подмећеш! Ја сам први реко да је то дивовски корак напријед за наше село и нећу се зауста
вити док се сви у то увјерите. Ти, Стано, пази шта
причаш! Ајмо другарице, да чујемо ваше мишљење...
(Сви ћуте, нико се не помјера.)
МАРА: Оћу ли ово писат?
МАКАЊА: Пиши!
СТАНА: Има ли која што да рече?
(Мук. Нико се не јавља.)
МАКАЊА: Шта је вама, жене, да ви се нијесу уста за
врат окренула. Ајде доста више тога плетива, проговорите нешто. Немој ово писат!
СТАНА: Ево.
МАКАЊА: Шта ево! Шта ево!
СТАНА: Ништа, ево ниједна се не јавља.
МАКАЊА: Па добро, онда се слажете. Пиши, Маро, јеногласно!
МАРКО ПЕТРОВ: Није богами но безгласно.
МАКАЊА: Немој ово писат, Маро!
Затамњење.
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3. ЈОКА САБОТЕРКА
(Зараван на узвишици брда. Девојка претрчава преко сцене, чују се оштри звиждуци и звоњава чактара
која лагано јењава. Под дрветом чобанска торбица
и џемпер.)
ВУКОТА ДУКИН: Ооо, Јокеее…
ЈОКА: Што је?
(Појављује се Вукота задихан и знојав. Преко рамена
кожна комесарска торбица. Војничка блуза, раскопчана, врућина му.)
ВУКОТА ДУКИН: А, ђе си се ово испела... Да немаш воде,
расушио сам се уз ову припеку...
ЈОКА: Имам, но биће се угријала...
ВУКОТА ДУКИН: Дај, таман да је врела... Здраво, Јоке!
ЈОКА: Здраво. Окле то ти, Вукота?
(Вукота пије воде, па из торбице вади блок и оловку
и намешта се да пише.)
ВУКОТА ДУКИН: Ево, дошо да видим слушају ли те козе.
ЈОКА: Је ли, је ли, па дако се сад уозбиље кад чују да их
гледа Руководство.
БОЖО ДОСИЈЕ: Јока Симова, чобаница, жива ватра. Сви
момци загледани у њу. Зна да звижди на свих пет прста, а кад запјева, све се притаји, козе и овце пре
стану да пасу, краве да преживају, пчеле да зује, коњи
улагане кас, кртице извире из рупа, јазавци из јазбина, јежеви из кућица и сви је слушају.
ВУКОТА ДУКИН: Лијепа ли си, Јоке, ђаволице једна? Очи
ти ко два језера.
ЈОКА: Окле ти знаш какво је језеро, ђе си га видијо?
ВУКОТА ДУКИН: Ево сад ође гледам два језера како се
цакле…
ЈОКА: Ма је ли!
ВУКОТА ДУКИН: Ма јес!
ЈОКА: А што си то ти дошо, Руководство?

ВУКОТА ДУКИН: Онако, прошето мало.
ЈОКА: А је ли? Биће дошо да се напијеш млаке чобанске воде, да те мине жеља!
ВУКОТА ДУКИН: Не, но да видим носиш ли воду кад чобанујеш, или ти је неко други доноси, па да виђу
ко је то... А што то ти не пјеваш, мислио сам да ћу
те по гласу наћ...
ЈОКА: А што ти не ладујеш у канцеларију кад ти море
бит да не чуваш козе ко ја.
ВУКОТА ДУКИН: Е, Јоке, кад испунимо ови наш план Обнове и изградње, нећеш иг ни ти више чуват. Ево
вршимо комисијски попис коза, па сам...
ЈОКА: Па си дошо да ти се козе потпишају на комисију,
чиновниче…
БОЖО ДОСИЈЕ: Вукота Дукин. Мање Руководство, али
врло перспективан, а та му се ријеч много свиђа. Већ
закорачио једном ногом нагоре, пресједник је омладине. Очи му се цакле од похвала за одлично омладинско
владање, а исто су му вазда мало запишане, болећив,
али перспективу не пушта из рука…
ВУКОТА ДУКИН: Нека, језикоша, но дај помози да обавим
попис. Мора се знат тачан број коза на ови терен...
ЈОКА: Па шта ћу ти ја. Ја немам ниједну козу. Све су
Симове.
ВУКОТА ДУКИН: Па и ти си Симова.
ЈОКА: Е, па јесам. Ето, запиши има једну козу и она
му је шћер.
ВУКОТА ДУКУН: Јована, ја сам ође на задатку, не саботирај!
ЈОКА: Ко саботира, но ти фино кажем да питаш Сима.
ВУКОТА ДУКИН: Не смијем, но мора на комисијски увид
да се провјери свака коза.
ЈОКА: Е, па Комисијо, ено ти козе доље пландују испод оне липе па отиђи и прозивај једну по једну ко
учитељ Тадија ђаке. Па која ти се јави, запиши је,
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а која се не јави, зови јој родитеље да ти кажу што
ти није дошла на комисијски попис...

ВУКОТА ДУКИН: Не изругуј се, Јована, чујеш ли ме. Ако
те запишем ође у ови блок да одбијаш сарадњу,
знаш фино шта ће те снаћ. И тебе и Сима. То ми је
фала што сам се издвојио из Комисије и дошо да
ти поможем...
ЈОКА: Ау, ево ме сузе покапаше! Ти да ми поможеш! А
што ме, рђо једна, нијеси јесенас писо на курс за
шњајдерицу, но ми сад помажеш да ти бројим козе!
И пријетиш ми да ћеш ме записат да саботирам, ајде пиши, јадове јадни, мислиш да се бојим...
ВУКОТА ДУКИН: Стани, женска главо, шта звицаш. Нијесам ја писо за курс, за то је бијо задужен учитељ
Тадија...
ЈОКА: Мучи ту, немој лагат. Учитељ ме бијо записо,
овијем сам очима видјела списак, но си ти то посли
је преправљо, протекцијо једна!
ВУКОТА ДУКИН: Немој ти да клевећеш, Јована! Ја с тијем
немам ништа. То је дато на АФЖ. Стана Јанкова је
поднијела реферат за те курсеве...
ЈОКА: Е, посерем јој се на сред реферата! Одредила
Даницу Томову која не умије рећ фебруар, или октобар, но рече фенбувар и окатомбар, па да ти она
бидне шњајдерица. И њу си посло да учи курс, а
нијеси мене. Па сад ми ту комисијаш козама под
реп, а на протекцију пишеш незнавене ђевојке да...
ВУКОТА ДУКИН: Прекини!
ЈОКА: Нећу да прекинем, можеш ли ми што?
ВУКОТА ДУКИН: Није другарски да форсираш ту назадну критику!
ЈОКА: А другарски је да ти залупана Даница Томова учи
курс, е научиће ти га кад на камен роди кртола…
ВУКОТА ДУКИН: Ма, Јована, не причај тако, ти си перспек
тивна, биће још курсева...

ЈОКА: Лажеш! Биће само за болничарке, мало иг се јавило, па зато, а за шњајдерицу би свака, али може
само на протекцију.
ВУКОТА ДУКИН: Није тачно! Ко то шири те лажи! Криво
реакцији што ми напредујемо, па клевећу и лажу.
ЈОКА: Није но ви мислите ако сте влас, да сте најпаметнији на свијет!
ВУКОТА ДУКИН: Види, Јоке, сарађуј ти фино, и да се не
ругаш, па ћемо ти дат добру карактеристику, бићеш
ти прва на следећи списак. Ево, ја ти гарантујем. И,
ајде сад да завршимо попис…
ЈОКА: А оћу ли имат протекцију?
ВУКОТА ДУКИН: Не, но по заслузи, Јоке, па сад пази како
сарађујеш. Ајде, ево пишем. Домаћин: Симо Гојков,
чланова домаћинства: шестеро.
ЈОКА: Петеро, пиши. Не вјерујем да ће се Милан више
враћат амо.
ВУКОТА ДУКИН: Ође пише шестеро. Не смијем ништа
да преправљам. Посједује коза... Ево, рубрика козе... Колико имате коза, Јоке?
ЈОКА: Рекла сам ти да не знам, нијесу то моје козе.
ВУКОТА ДУКИН: Добро, нијесу твоје, но Симове, али колико их има?
ЈОКА: Питај Сима. Његове су.
ВУКОТА ДУКИН: Питање је колико их је, а не чије су
власништво.
ЈОКА: Е, онда питај козе.
ВУКОТА ДУКИН: Да питам козе?
ЈОКА: Ее!
ВУКОТА ДУКИН: Па добро, онда се и ти јави козама нека те оне уврсте на списак за курс за шњајдерицу.
ЈОКА: Оћу, барем оне нијесу толике козе да на протекцију гласају за Даницу Томову.
ВУКОТА ДУКИН: Доста је више те Данице Томове данас,
Јована! Морамо ово да завршимо. Ајде, причај сад
колико имате коза?
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ЈОКА: Николико, рекла сам ти. Ако ћете иг смицат, што
иг бројите кад иг више нећемо имат.
ВУКОТА ДУКИН: Мора се знат због контроле откупа. Ајде збори колико?
ЈОКА: Имамо једну велику, име јој је Јока. А не бисмо
више ни њу имали да је умјела сама побјећ на курс,
да не чека да је одреди Руководство...
ВУКОТА ДУКИН: Ма, завршили смо с тијем. Реко сам ти
да си перспективна, бићеш на списак и доста више, но кажи колико имате коза, ако ћеш на курс!
ЈОКА: Је ли тако?
ВУКОТА ДУКИН: Јес, на часну ријеч!
ЈОКА: А умијеш ли ти рачунат до сто?
ВУКОТА ДУКИН: Ајде, мрш тамо, лајавице једна мала!
ЈОКА: Е, па ево: Имамо иг пет пута девет, више осам и
више дванес мање десет и мање три. Ако умијеш срачунат, запиши, то ти је тачан број. Ако не умљеднеш,
пошљи другу Комисију.
ВУКОТА ДУКИН: Шта, шта? Чекај, ај понови, нијесам
све пратијо...
ЈОКА: Ето, знала сам! Не умијеш! Ај, људи, да видите,
Комисија не умије да срачуна колико Симо Гојков
има коза...
ВУКОТА ДУКИН: Ајде, Јоке, понови, немој да си пашче...
ЈОКА: Е, нећу, но ћу свакоме испричат да нијеси умијо
срачунат до стотину.
ВУКОТА ДУКИН: Добро, онда ћу написат да имате максимум, ко што су нам казали други чобани.
ЈОКА: А колико је то?
ВУКОТА ДУКИН: Не смијем ти то рећ, строго је забрањено.
ЈОКА: Кажи, па ћу ти ја тачно рећ колико мање, или
колико више.
ВУКОТА ДУКИН: Не могу ти то рећ, нема силе!
ЈОКА: Е, па онда ништа.
ВУКОТА ДУКИН: Добро. Онда значи, ти нијеси више за
то да идеш на курс! Гријешиш, али шта ћемо, има
ко оће. Ај здраво, Јована!

ЈОКА: Па…
ВУКОТА ДУКИН: Шта па?
ЈОКА: Па...
ВУКОТА ДУКИН: Па колико?
ЈОКА: Па педесет двије. А не бројим Кусу, Веку, Муњу,
Ресицу и Скаку. Њиг пет су мој мираз, и не дам иг
никоме.
Затамњење.

4. ДОГОВОР ПРЕД ДОЛАЗАК ПРЕСЈЕДНИКА
(Група људи сједи у полукругу на камењу и насложеним дрвима испред школе. Ћуте, пуше. Неки стоје
или чепукају около. Долази Ристо Крстов.)
МАРКО ПЕТРОВ: Је ли то истина, Ристо, да не дају ни
бијеле.
РИСТО КРСТОВ: Јес. Не дају. Видјесте ли шта учињеше
од нас!
МАРКО ПЕТРОВ: Па што су причали да ће дат?
РИСТО КРСТОВ: Не знам што су причали, но знам да та
прича више не важи.
НОВИЦА МАКСИМОВ: Ко то каже?
РИСТО КРСТОВ: Ево ја ви кажем. Поручиво сам ви то и
по чобанима.
НОВИЦА МАКСИМОВ: Ја нијесам чуо за то, а окле си ти
то дозно, Ристо?
РИСТО КРСТОВ: Пресједник ми реко, очи у очу, ево овако ко што ја и ти сад причамо. Отишли ја и два ми
рођака да упитамо Пресједника колико је бијелије
одобрено по домаћинству. Видјесмо га кад је причо на телефон. Ја упитак колико може бијелијег,
Пресједниче, а он брекну на ме: не зна се још ништа
за то. Зна се да се могу држат бијеле, затегок и ја,
ти си нам реко очи у очи на прошлу коференцију
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да могу бијеле, па ко је то сад преокрено! А он: у
недјељу, то данас, имаћемо партински став по томе
питању и знаће се оће ли, неће ли. Ето, тако је било. Али ја сам, људи, фино видијо да је и бијелијем
пукла погибија.
МАРКО ПЕТРОВ: Ево видите како нас курвини синови
слагаше. Дајте, људи, причајте, шта ћемо. Морамо им данас отворено скресат у брк да нас више не
лажу овако курвински...
БАЈО ВАСКОВ: А што, ко да нам је ово први пут, па нас
вазда неко лаже...
(Сви ћуте.)
СТАНА: Ајде, Бајо, не мудруј. Јеси ли ти знао за ово,
учитељу?
УЧИТЕЉ ТАДИЈА: Не, окле ћу знат, што ти то баш мене питаш.
СТАНА: Па, како су то промијенили, а да нико не зна.
БАЈО ВАСКОВ: Ето, знају они.
МАРКО ПЕТРОВ: Добро, шта ћемо, људи? Шта ћемо,
причајте!
УЧИТЕЉ ТАДИЈА: Шта шта ћемо, Марко. То ћемо што
морамо. Наредба је наредба.
СТАНА: Па онда си ти, учо, знао?
УЧИТЕЉ ТАДИЈА: О, Стано, шта си се наврзла на ме,
јутрос. Нијесам знао за то, али знао сам што и сад
знам да је наредба наредба и готово!
РАЈКО СТЕВАНОВ: Ама јес наредба, учо, али јебем ја тој
наредби памет! То је наредијо неко ко не зна ни шта
је коза, ни шта је сиротиња. Па ви ако ћете смичите, ја богами нећу ни једну једину!
(Сви ћуте.)
БАЈО ВАСКОВ: Баш се нешто мислим, људи, ми и не знамо
оклен тачно долази та наредба. Је ли баш из велике висине, или се нама тако чини. Ко зна, моребит
они горе и не знају за ово укидање коза...
СТАНА: А но ко је то наредио, ако нијесу они тамо горе,
шта причаш ти, Бајо!

УЧИТЕЉ ТАДИЈА: Ко је наредио, ко је наредио! Пресједник је наредио нама, а ко њему наређује ја то не
знам, нити питам. Наше је да послушамо што нам
се каже.
РИСТО КРСТОВ: Чекај, учо, јеси ли нам ти учитељ, или
поп. Што да послушамо кад сви видимо да је то са
свијем наопако! Није то божија ријеч, па да слушамо и да не питамо.
УЧИТЕЉ ТАДИЈА: Па ево, што не питате Зорку, она је у
Руководству, шта питате мене.
РАЈКО СТЕВАНОВ: Ма, пасај ми се богати, пушти ти Зорку, немој се заклањат иза Руководства но ти нама…
БОЖО ДОСИЈЕ: Рајко Стеванов. Имућан, радан, о мало
приче, али држи ријеч. Мргоди се кад му се спомене
да му је шћер Зорка важна у Руководству... Ма пасај
се, богати, те работе, пушти ти Зорку и њену политику, тако се увијек нарогуши, кад се то спомене. То
зато што мисли да је тешко удати Руководиоца…
СТАНА: Ајде, Зоре, ти нам фино пренеси шта оће Партија...
ЗОРКА: Па то ви је речено дваес пута досад. Треба да,
ко што ви је наређено... Мислим треба да поступите
према смјерницама и тако. Друго нема ништа ново.
БАЈО ВАСКОВ: Па ево има, Зоре, ново је ово што се морају смицат и бијеле.
ЗОРКА: Ето сад ће да дође пресједник, а долази и један
профисор од коза, они ће ви све коначно објаснити…
БОЖО ДОСИЈЕ: Зорка Рајкова. Запажена омладинка, за
мјеница предсједника омладине, активна и пожртво
вана, али не смије од Рајка млого да се прси, па је
стално под благом самокритиком. Због тога сирота наступа као возило под ручном. Иначе, напредује
она и све ће више…
МАРКО ПЕТРОВ: Какав је сад то профисор, Зорка? Зашта
ће козама профисор?
ЗОРКА: Велики је то стручњак и провјерено је да је скроз
позитиван и за данашњицу. Кажу да он најбоље зна
све о козма, па ће нам он....
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МАРКО ПЕТРОВ: Шта: па ће нам он. Биће ми не знамо шта
су козе но да иг он с нама прорађује по марксизму...
Ајде не зајебавај с тијем профисором, части ти…
РИСТО КРСТОВ: Пушти сад профисора, Марко, лако
ћемо за то, но шта ћемо за ово што сад не дају ни
бијеле. Данас треба заједнички да их упитамо за то,
па нека доведу десет профисора...
УЧИТЕЉ ТАДИЈА: Ма шта сте сад напали на професора
кога још очима нијесте видјели. Па је ли бог дао да
дође учен човјек да нам објасни колико смо заоста
ли па не увиђамо какву нам штету наносе козе, но
их бранимо ко да су народни хероји. Не бојте се,
неће вас забољет глава од вишка знања.
РАЈКО СТЕВАНОВ: Не треба нама нимало тога знања сад,
учо. Ево, срећом имамо тебе, знавен си за тројицу,
па нам ти кажи, прије но што бане руковоство, шта
ћемо ми данас за то смицање коза?
УЧИТЕЉ ТАДИЈА: То ћемо што су они одлучили, мој Рајо,
осим ако их ти не убиједиш да то не ваља...
РАЈКО СТЕВАНОВ: Је ли тако, учо!
УЧИТЕЉ ТАДИЈА: Јес, овако је и ајде више, прекините с
тијем прозивањем.
РИСТО КРСТОВ: Имаш ли ти, учо, коју козу?
УЧИТЕЉ ТАДИЈА: Немам.
НОВИЦА МАКСИМОВ: Е, знао сам. Па лако ти је онда причат. Ти музеш државу, а не козе ко ми.
БОЖО ДОСИЈЕ: Новица Максимов. Виђен домаћин у селу, имућан, педесет коза, ма нико не смије то да помене. Пргав, напрасит, није баш присталица идеја
свога сина Макање, али се све мање пита. Шта може,
така су времена. Но не предаје се, Ноко, него отворено пријети: Неће ниједна једина преко торног прага
док сам ја на ногама... Сад оће ли, неће ли, видјећемо.
УЧИТЕЉ ТАДИЈА: Ма, како бих ти реко, Ново, имам их
цигло четири-пет, али сад ми је јасно да морам да
их немам, па их више и не бројим. Свјесан сам да
су козе штетне и готово.

НОВИЦА МАКСИМОВ: Јес, па ћеш иг онако штетне скресат и осушит па зимус да ти не фали смока с купусом и кртолом.
УЧИТЕЉ ТАДИЈА: А и ти ћеш твоје, мој Новица, неће тебе Макања пуштит да застраниш.
ДУКА ВУКОТИН: Тако је.
НОВИЦА МАКСИМОВ: Шта је тако, Дука? Ја не дам ни
једну једину, па ајде им брже-боље кажи, да заслужиш медаљу. А ако ти је тако, дај сваку твоју, а за
моје ти не бригај...
БОЖО ДОСИЈЕ: Душан-Дука Вукотин. Уредан домаћин.
Не петља се млого. Невелико имање, али све обрађено, на своме мјесту. Уз четири шћери има дожудника Вукоту, у тог омладонца се полажу озбиљне политичке наде. Даће Дука и коју козу, па и сваку ако
се морадне за Вукотин политички нпредак. А већ се
види да има рашта.
РИСТО КРСТОВ: Слажем се с Новицом. Како ти, Дука,
вичеш тако је кад није тако. Јесу ли твоје козе штетне, Дука? Јесу ли? Ајде збори, што шутиш сад? Е,
па ја да ти кажем да моје нијесу. И ти и учитељ фино знате да ми ође сви од коза живимо, па што ти,
сад, Дука, нас зајебаваш и вичеш: тако је, кад фино
знаш да није тако!
МАРКО ПЕТРОВ: Тако је, Ристо, а није тако, Дука, а ти
учо, не мудруј!
ДУКА ВУКОТИН: Ја сам реко тако је то што је учитељ поштено казо: наредба је наредба и ево и сад ћу рећ:
тако је! Наредба је наредба! И прекините више ову
причу. Што се мора, мора се…
РИСТО КРСТОВ: Е, па ја ћу рећ да није тако!
ДУКА ВУКОТИН: Па вичи и не прекидај, нико ти не брани, али коњ прди за то што ти вичеш, ништа ти не
помаже...
РИСТО КРСТОВ: Видјећемо за то! Посерем се ја на ту
наредбу!
КРСТО РИСТОВ: Тата, шта то причаш!
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ДУКА ВУКОТИН: Ма шути, Ристо, не травељај ту, чуће те
неко. Џаба ти је да се зориш, нема ту шта више да
се виђа. Они захтијевају да смакнемо козе, јер то је
за наш бољитак. Ми то цијенимо и послушаћемо.
РИСТО КРСТОВ: Како ко, Душане, неко оће, неко неће.
Тебе је, виђу, Вукота преваспито, па не смијеш друкчије, али ми некизи ћемо данас упитат главешине
нека нам се докаже која је памет да се ово чини с
нама сиромашнијем сељацима...
КРСТО РИСТОВ: Тата, немој сад да причаш тако. Доћи ће
пресједник и професор, па ће нам све разјаснити…
РИСТО КРСТОВ: Ајде, мучи ту! Били су разјаснили да
могу бијеле, па се брзо пишманише. Ништа им више не вјерујем! То су курве лаживе!
КРСТО РИСТОВ: Тата, јадан, шта ти је, јеси ли полудијо!
УЧИТЕЉ ТАДИЈА: Дајте, људи, да причамо људски. Не зна
се још ништа, можебит они ће данас да нам кажу да
су дозвољене бијеле, па ћемо се стидјет овије ријечи.
СИМО ГОЈКОВ: Биће да смо зато и сазвани да попричамо о томе ко људи...
КРСТО РИСТОВ: Нијесте, стрико Симо, но сте сазвани да
се сложите, а не да затежете сад кад је најважније...
БОЖО ДОСИЈЕ: Крсто Ристов. Чека обећану стипендију
за Пољопривредну школу у Бару. Трчкара сваки час
код пресједника Јована да пита да није што стигло
из Среза за њега. Засад чува козе тате Риста, а дао
би сваку за ту стипендију.
(Журно стиже Симо Гојков.)
СИМО ГОЈКОВ: Добројутро људи. Нема још пресједника.
УЧИТЕЉ ТАДИЈА: Сад ће, сад ће… Ајде сједи.
МАРКО ПЕТРОВ: Е, па, лијепо. Ево, нека ође пред свијем
Симо Гојков каже, оће ли он при чистој свијести
смакнут онолики крд коза без икакве невоље. Ако
он мисли да тако треба и ја ћу смакнут оно десетак
мојије, па нека се наједе Партија… А, Симо, шта
ти велиш?
СИМО ГОЈКОВ: Ма и није то у мене баш толики крд…

БОЖО ДОСИЈЕ: Симо Гојков. Ћутљив, па се зато сматра да
је мудрији него што је, а и јес мудар ако ћемо нашто,
и лукав. Има доста коза, нико не зна тачно колико,
а неће никад ни дознат. Он каже десетак, а не знам
тачно. И жена му каже десетак, а не знам тачно. И
његова шћер Јока која их чува, каже десетак а не зна
тачно. Јес да свакој зна име, али је нагло заборавила
колико их има укупно.
ДУКА ВУКОТИН: Е, немој, Симо, и ти сад причат да није
толики крд у тебе. Е, јес највиши крд у ове крајеве,
то сви знамо, па сад нам кажи шта ћеш ш њима...
СИМО ГОЈКОВ: Ма, ето, имам можебит и коју више од
десетак-петнес, а не знам ни ја тачно, то Јока зна,
она их чува… Имам и неколике бијеле.
МАРКО ПЕТРОВ: Па оћеш ли иг смицат, то те ми питамо, кажи нам сад да знамо сви!
СИМО ГОЈКОВ: Видјећемо шта ће нам данас ође бит речено, па ћу...
МАРКО ПЕТРОВ: Што фино не кажеш, нећу, Симо, кога
се ти бојиш...
СИМО ГОЈКОВ: Шта кога се ја бојим. Да нијеси ти ође нека комисија, Марко, па да ме испутујеш ође, јутрос.
Ево, нећу да ти кажем и сјаши ми с мртва живота!
БАЈО ВАСКОВ: Ало, ало, шта се гомбате, људи, ево ја ћу
рећ како ћемо чињет данас ође. Види нешто, Мајо,
неће нас нико питат понаособ, но онако ђутуре, колективно, на гомилу. А ми, фино, кад се затулумба,
да ударимо у пљесак, па онда из свега гласа; живио
ови, живио они, и то ти је то. Пуштимо иг лијепо
нек они побједе, да могу послат извјештај да је задатак извршен. А ми ћемо се убуџакат ође, и они ће
заборавит да нас је бог икад и даво. И мирна Босна
и козе на броју.
МАРКО ПЕТРОВ: Ти мислиш да пристанемо, али да не
смичемо козе.
БАЈО ВАСКОВ: Не, но да пљескамо и вичемо живијо ко
треба, а послије да ми видимо шта ћемо…
МАРКО ПЕТРОВ: И да не смичемо…
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БАЈО ВАСКОВ: Не, не, но да смичемо…
МАРКО ПЕТРОВ: Како да смичемо, Бајо, шта причаш,
кад да смичемо?
БАЈО ВАСКОВ: Шта како? Смицаћемо некако, или никако. Шта кад? Па смицаћемо некад, или никад. А
пјескаћемо вазда.
РАЈКО СТЕВАНОВ: Ма како ти то причаш, Бајо, па шпијаће
нас неко.
БАЈО ВАСКОВ: Ко ће нас шпијат?
РАЈКО СТЕВАНОВ: Ајде, Бајо, немој зајебават! Причаш
ту ко дијете. Ко ће нас шпијат! Ко било. Ето баш ти,
на примјер, ако дође стани пани.
БАЈО ВАСКОВ: Па, ви реците: лажем.
БОЖО ДОСИЈЕ: Бајо Васков, неки кажу зафркант, а неки опасан. Васко му оставио велико имање, пола му
узела нова власт, али му доста и остало. Јединац,
школово га Васко, али он се вратио на село. Док ја
стекнем оволико радећи неђе у граду, има да се окозим, а ово ми је урођено, каже. Није баш за општу
ствар, али ни за бившу страну. Прича свашта, авета, а кад га притегну, само каже, па зар не видите
да је то зајебанција... Удовици Стани није мрзак...
УЧИТЕЉ ТАДИЈА: Ма, станите, људи, не бенетајте ту
ко докони жандари. Сад ће пресједник па ћемо се
изјашњават, па како већина одлучи...
НОВИЦА МАКСИМОВ: Ти се нећеш изјашњават, учо, ти
си на државну плату и немаш коза....
УЧИТЕЉ ТАДИЈА: Нећеш ни ти, Ново, све су прилике,
за те се Макања већ изјаснио. Твоје су козе већ све
смакнуте.
РАЈКО СТЕВАНОВ: Не знам, људи, али што више причамо
о овој коференцији и свему, исто ми је ође нешто
сасвијем нејасно. Ма коме је пала на ум ова наопака замисо да се смичу козе. Бајо каже да моребит
људи горе и не знају за ово…
СТАНА: Пушти ти Баја, Рајко, не знају, не знају, не но
се та наредба биће сама створила.

РАЈКО СТЕВАНОВ: Знам то, но ми не иде у главу што некоме тамо у те високе службе сметају козе. Шта су
козе учиниле, рецимо, овијем ође нашијем што по
цијо дан сједе у канцеларију и нешто пишу? Како
њима козе чине штету? Или онијем тамо у граду,
ђе су млоги од њиг живу козу видјели моребит два
пута у животу и то издалека... Па окле њима та замисо да се козе батале.
УЧИТЕЉ ТАДИЈА: Добро си ти напипо жуљ, Рајо. Ево да
видимо коме су толико криве наше козе, па да заслужују смртну казну. Службеницима, не, шта они
имају с козама! Партији, не вјерујем, има она пречије послова. Вама, не, ви од њих живите…
РАЈКО СТЕВАНОВ: Па ко нас онда зајебава, коме толико
сметају наше козе?
УЧИТЕЉ ТАДИЈА: Чобанима сметају, мој Рајо, чобанима
бившијем, садашњијем и будућијем. Чобани једва
чекају да се ликвидирају козе и да се мјесто њих
гради фабрика. А Партија је то ставила на свој програм и тако придобила чобане. Они жуде да раде за
плату, а Партија оће да има одану радничку класу
и тако су се срели у загрљај. Јесу оне штетне и за
шуму, али да чобанима нијесу дозлогрдиле, шума
се не би толико бунила...
РАЈКО СТЕВАНОВ: То ти оћеш да речеш, Учо, да та замисо није дошла озгор, но баш оздољ, с наше стране.
УЧИТЕЉ ТАДИЈА: Таман тако, Рајо. Смицање коза је чобанска освета за то што их бију кише и пече сунце
од јутра до мрака и живот им прође с козама, далеко од људи, па подивљају начисто. Неке момке је од
тога спасавала војска. Остану тамо ђе су служили,
па буду носачи, истоварају угаљ и дрва, снађу се.
А чобанице, мученице, оне су најтужнија народна
пјесма овога краја. Која се не уда, вијек проведе трчећи за козама, рогатим ђаволима што ђипају по пет
метара у вис и у даљ и не дају се чуват. Кад јој пресуше наде за ђувегију, сања да чува добре и мирне,
пошто су вуци поклали све козе. А за те чобанске
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муке, те мученице не зараде ни ципеле на ноге, но
се готово свака којој се посрећи удаја, уда у истим
позамљенијем ципелама које после свадбе врати у
родбину да чекају следећу удадбеницу.
СТАНА: Све ти је тако, учо, све жива истина…
УЧИТЕЉ ТАДИЈА: Иначе те ципеле су за број веће од
највећих да их свака може обут, па неке младе не
могу да играју на свадби, но веле стиде се, а оно
њима јадницама клепећу велике ципелетине, па се
због тога не мичу с мјеста. Е, видиш, Рајо, њима ће
сванути кад се козама затре сваки траг. Завршаваће
неке курсеве, радиће у фабрици, осам сати, а не од
ждрака до мрака за козама без паре и динара. И за
то би, драги другови, свака од њих умрла за Партију која је разумјела њихове муке и стала на њихоу
страну, а не на вашу ситносопственичку кукњаву за
козама. И да знате и ја сам на њиховој страни. Ви
сте за козе, а ја за чобанска права.
РАЈКО СТЕВАНОВ: Знам, ал и овцама треба чобан, шта
ћемо ш њима?
УЧИТЕЉ ТАДИЈА: Овце могу и дјеца чуват, оне пландују
добар комад дана, планиране су и задруге…
НОВИЦА МАКСИМОВ: Тачно сам знао да си и ти у то коло, учо. Па зар је та Партија спала на лоше чобане
код толико школованије људи. Богме, ко не ваља за
козе, не ваља ни за машине. Покајаће се Партија за
то, али биће јој касно…
УЧИТЕЉ ТАДИЈА: Ма шта причаш ти, Новица, ко ће се
покајати! Мислиш ли ти да би ти се Максим икад
више вратио ође да ти чува козе…
НОВИЦА МАКСИМОВ: Има иг у мене ко чуват и без Максима, но ти види шта ће твој син чинит кад...
УЧИТЕЉ ТАДИЈА: Немој ти за то да водиш бри....
(Журно упада Вукота Дукин.)
ВУКОТА ДУКИН: Ево их, иду низ Осоје, јесте ли се сви
окупили? Ајде, донесите студене воде, стићиће за
мање од по сата. Ђе је шумар, што се то он извлачи.

УЧИТЕЉ ТАДИЈА: Он је ионако против коза пошто му
уништавају запослење. Има ли још неко нешто да
каже:
ЗОРКА: Нема.
ВУКОТА ДУКИН: Имам ја.
НОВИЦА МАКСИМОВ: Ође се питају само домаћини!
ВУКОТА ДУКИН: Ја морам само нешто да објасним...
ЗОРКА: Пуштите Вукоту да објасни за комисију!
НОВИЦА МАКСИМОВ: Не треба, све нам је јасно. И посрала ви се кокош на те толике комисије, ко да сте
кренули на три њемачке дивизије, а не на буључић
мршавије коза...
ВУКОТА ДУКИН: Учо, морам рећ неколико ријечи, важно је.
УЧИТЕЉ ТАДИЈА: Вукота Дукин би нешто да саопшти…
НОВИЦА МАКСИМОВ: Ма шта сте кидисали с том причом, више.
ВУКОТА ДУКИН: Људи, шта је вама! Шта сте се узјарили. Немој да би било бруке да ође данас неко почне
неку назадну пропаганду, па да...
НОВИЦА МАКСИМОВ: Шта то да не почнемо?
ВУКОТА ДУКИН: Па то да неко каже да неће и да се нешто
буните... Козе морамо смицат, разумијете ли! Џаба
ви је све. Фино ви је све речено и шта се више буните. Оне нијесу перспективне у данашњем друштву.
Ја сам мислио да је усвојено то гледиште. Ође ће
бит отворен рудник гвожђа. Пресједник ће ви изнијети све наше планове. Питање је било: козе или
радничка класа. И партија се правилно одлучила
за шуме. И готово!
НОВИЦА МАКСИМОВ: Е, није готово, нити ће бит док се
ја питам са собом. А ти се мало олади, Вуле, млого
те нешто уватио њепрц. Јеси ли ме чуо?
ВУКОТА ДУКИН: Лако ти је што сам те ја чуо, стрике Ново, но ти припази добро да те не чује твој син Макања. Извео би те пред строј, а да не би ни трепно...
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НОВИЦА МАКСИМОВ: Ајде, бљеж тамо, жмиро једна,
бојим се ја и тебе и Макање колико ћука у подне…
МАРКО ПЕТРОВ: Тако је, Ново. Е, па, људи, договорили смо се. Борићемо се за бијеле у један глас, сви
сложно, оћемо ли...
(Сви ћуте.)
МАРКО ПЕТРОВ: Оћемо ли да се не чујемо, или ћемо се
огласит, па да ће...
Затамњење.

6. ИСТОРИЈСКИ СКУП У НЕДЈЕЉУ
(Гунгула око предсједника, руковање, љубљење, жагор,
пије се вода. Пресједник се пљусне водом по лицу, па
сједне. Види се да се уморио. Вукота доноси флашу и
чашицу, па служи ракију. Макања се пење на камени
подзидак, који ће служити као говорница, на њему
је дрвени сточић, доста климав.)
МАКАЊА: Другови и другарице! Отворам ови народни
скуп, коференцију свијег организација. Има ријеч
друг Пресједник.
(Пресједник устаје и значајно иде до “говорнице”,
праћен аплаузом.)
ПРЕСЈЕДНИК: Здраво, другови и другарице!
ГЛАСОВИ: Здраво!
ПРЕСЈЕДНИК: Добро је што смо данас ође на окупу сви,
АФЖ и омладина на челу с партијом. Наша снага је,
другови и другарице, у заједништву којијем смо у
крвавој борби, уз огромне жртве, извојевали слободу.
Сад у њој градимо слободно друштво које захтијева
да се све одлуке доносе колективно. Лењин нас учи
да нема доброг колектива без освијешћеног појединца. Зато се ја данас ође обраћам скупу у цјелости
и свакоме од вас понаособ. Било је предвиђено да
најприје говори профисор – доктор Рашко Марић,

из Београда, велики стручњак за сточарство, а посебно за козе. Ја га још нијесам видијо, али како кажу
другови који нам га шаљу на испомоћ, то је човјек
драгоцјен за данашњицу, као неуморни прегалац
Обнове и изградње. Ја ћу ви док он дође изнијети у кратким цртама резултате које смо постигли
од прошле коференције. Прво, убрзано радимо на
школовању кадрова, исто тако планирамо развој и
изградњу бољије услова за живот у нашој средини.
Што се кадрова тиче, јуче смо примили допис да је
наш омладинац, Крсто Ристов, добио стипендију за
Пољопривредну школу у Бару, што је врло позитивно. Дакле, убрзо ћемо и ми имат нашега стручњака
за сточарство...

МАРКО ПЕТРОВ: Само бојим се нећемо имат стоке…
РИСТО КРСТОВ: Ау ђе је Крсто… Крсто! Фала ти, пресједниче, у његово име, ту је он неђе…
МАКАЊА: Ајде, тишина тамо!
ПРЕСЈЕДНИК: Добро. Да видимо даље: организују се
разни курсеви за омладинке, данас се прикупљају
нови предлози. Јавите се, па да се хитно шаљу спи
скови у Срез...
ЈОКА: Има ли за шњајдерице, или је само за болничар...?
ВУКОТА, МАКАЊА, МАРА: Не прекидајте! Доста тамо!
Тишина!
ПРЕСЈЕДНИК: Треће и најважније за све нас: одобрен
нам је план за рударски комплекс. Анализе камена
су позитивне, ође је откривено велико рудно богатство гвоздене руде. Почели смо припреме за отварање рудника, дочим имамо некије тешкоћа, па не
иде брзином како смо предвидјели. Ма, коље нас то
што немамо пута, јебем му сунце, па не могу да се
пребаче машине за копање јаме и остало. Радимо
на томе, другови, ријешићемо то, побиједиће наша
непоколебљива воља да истрајемо у свему!
(Аплауз.)
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Другови и другарице, наш је даљи план, а уједно и
задатак, да скроз промијенимо ови наш крај. Кренули смо у одлучну борбу против заосталости и свега бившег. Нећемо више ове љуте крше, неродне за
све усјеве осим кртоле, оћемо напредак и створићемо га. Ударничкијем рукама изградићемо рударско
насеље око копа гвоздене руде коју ћемо радити из
овог камењара. Биће рада дан и ноћ, биће жуљева,
биће зноја, али па нека ће. Ми се не бојимо тога.
Наша је пјесма о-рук! о-рук, јер Обнова захтијева
кад се ради да се пјева! Патаму, патаму, што ми пилоти... Је ли тако, другови и другарице…
(Повици: Тако је и аплуз.)
Другови, улива повјерење та ваша воља и замах. Требаће нам то на дуги рок. Ми се нећемо заустављати. Нема одмора док траје Обнова. Поред рударског
комбината, имамо план и одлуку да се ође развија
дрвна индустрија, другови. Подићићемо фабрику
за прераду дрвета, у којој ћете радити ви, радни људи и жене овог краја и наша омладина. Па ћете постати радничка класа, радићете осам часова, а не
од јутра до мрака, ко што сад рмбате а с мало користи. Зато морамо хитно да пошумљавамо ове голети и да гајимо шуму као перспективну сировину,
а не козе које су симбол заосталости и назатка овог
краја. Ето, то су неки дјелови Петогодишњег плана
за ови квартал. Дај ми, другарице Зоре, мало воде.
(Зорка и Мара притрчавају с водом. Једна носи канту, друга чашу. Он жудно пије. Комешање међу слушаоцима.)
Али ово није све, другови. И ево, прије но што отворимо дискусију, изложићу ви још неке планове који
су зацртани и за које су почеле припреме. Нама више нема предаха, само покрет и кораци напријед.
Наше идеје за дугорочни план су револуционарне
и велике. Немамо ми права на скромност, мали кораци су за мале снаге, а наша су хтјења огромна,
гигантска. План је да потпуно промијенимо лице

читаве Црне Горе. Неће ово више бити република
вртача, камењара и шкрипова, другови и другарице.
Вулкан радничке воље претвориће ове јаруге и рупчаге у родна поља, па ће Црна Гора постати житница Балкана, а временом и Европе. Извозићемо жито и јечам и раж у Грчку и друге сусједне земље, а
послије чак и у закавкаске дјелове Русије, оћу рећ,
Совјетског Савеза, гдје су оскудни у житу. План је
да постанемо права житна велесила.
ГЛАС ИЗ ГОМИЛЕ: Само пожурите с тијем, да нас неко
не претекне...
(Макања и Вукота покрећу аплауз да забашуре добацивање.)
ПРЕСЈЕДНИК: Видим, другови, гледате ме у невјерици.
Питате се јесте ли чули ово што сте чули. Јесте,
другови, добро сте чули. Наше су замисли храбре и
замашне. Ми смо смјело пошли из мрака и страве,
кроз крваву буру у битака дим, како је реко пјесник. Питате се ђе ћемо сијати жито да нам толико
рађа. Имаће ђе, другови. Ми не причамо ништа што
није провјерено. Наш план је, другови, да се исуши
Скадарско језеро и да се од оне непотребне водурине ослободе непрегледна поља плодне земље за
разне усјеве. Шта велите, људи. То је наша брига за
човјека, то је план за наш незаустављиви напредак.
Смрт фашизму у рату, смрт глади у миру, то је наша лозинка. Јес да је то дивовски корак, знамо ми
то добро, али ни радничка снага није мала сила. Ко
мисли да ово није могуће, шкрипар је и мртви лежигуз, а ми ћемо се с тијем елементом обрачунат.
Ријеч немогуће за нас нема значења, другови, доказали смо то у овом рату. А видјеће читав свијет
шта ћемо својијем рукама створити у миру. Тамо
ђе је данас мутна баруштина, нама ће рађати свега и свачега. Од памука и ориза, до жита, шећерне
трске, свакаквога воћа, и још свашта. Биће то прави сир, што су говорили наши стари. Неће то бит
брзо, неће данас, неће сјутра, али оће и мораће у
догледно вријеме. Нећемо жалити труда. Па и мар-
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шал Тухачевски је тек пети пут успијо да побјегне
из злогласног затвора у тврђави Инголштат. Четири неуспјеха га нијесу зауставула. Ни нас ништа не
смије обесхрабрити... А ђе ви је она вода, другарице, што је кријете?
(Оне поново дојуре и он се напије. Остављају му пуну
чашу на сточићу испред њега.)

БАЈО ВАСКОВ: Још је у Скадарско језеро...
МАКАЊА: Бајо, ајде прошетај...Без шале ти кажем...
ПРЕСЈЕДНИК: Дакле, другови, наша је будућност почела
и она је скроз у нашијем рукама. Друг Ђилас је првог маја лијепо реко, цитирајући Лењина: Рад, рад
и само рад! Ето, то је наша радна и животна парола, наш Статут и наш Устав, другови и другарице.
Не смије нам се ништа пријечити на путу за боље
сјутра, а најмање полудивљије козе које брсте и гуле све живо, само што још малу дјецу у колијевци
не глођу, а и њиг би, да иг се како могу докопат. Ја
по питању коза немам више шта да речем. Бијо сам
убијеђен да је то извршено и да сад на миру чекамо
Дан републике, без коза на овоме терену, као што
смо обећали Среском комитету. И ђе је сад то запело, оћу да знам. Зашто ми, другови и другарице,
још дискутујемо о томе. Па, добро, бога му љубим,
шта ође ради омладина, шта ради Савез бораца, шта
ради АФЖ, има ли ође партије, шта је ово! Ко саботира смицање коза! Ко! Ајде дајте имена! Ко томе
задатку пружа отпор, оћу да знам. Ако је данас ође
међу нама, нека се не крије, него нека изађе и нека изнесе свој став! Да се сви својијем очима увјеримо да међу нама још има оније који и даље не
увиђају колико су козе опасне штеточине које коче
напредак овога краја. И слушајте, другови и другарице, коза има да нема и то по кратком поступку.
Ми нећемо више никога у то убјеђивати, него ћемо
саботере кажњавати и тачка! И још једном завазда
да поновим: Козе треба смаћ све до једне и то под

хитно. Јесам ли јасан, јесам ли јасан. Све до једне!
И о томе више неће бити збора! Јасно!
(Тајац. Сви ћуте. Пресјденик попије мало воде из чаше, а мало сипа у шаку, па се пљусне по лицу. Уморио
се и наљутио. Марамицом коју му додаје Мара брише лице.)
Добро, другови, схватите ово као другарску критику, али стварно нема смисла да се с тијем више
одуговлачи ни дана... Слажете ли се?
НОВИЦА МАКСИМОВ: Пресједниче, ја бих само да речем...
МАКАЊА: Нека, тата! Слажемо се, слажемо се...
(Макања, Вукота, Мара, Зорка и Деса почињу апауз,
који баш није општеприхваћен. Јана Радова се прогура напријед и тражи ријеч.)
ЈАНА РАДОВА: Могу ли ја нешто рећ, Пресједниче.
(Пресједник се тргне, гледа је у чуду, а онда јој да руком знак да говори.)
ПРЕСЈЕДНИК: Изволи, другарице...
ЈАНА РАДОВА: Раде, мој домаћин је болесан, па није
мого да дође, али ја сведно боље но он знам какав
би нам живот бијо без коза, јер ја готовим ручак и
вечеру. Па ако мислиш да козе морамо смаћ, ко
што кажеш, ја ћу, да опростиш, Пресједниче, бит
приморана да ти доведем оно троје мање дјеце, од
три, пет и шес и по година. Дако им се тамо код тебе нађе начина да предурају зиму, пошто ја, живота
ми њиова, нећу имат шта да им дам да једу. Гледаћу
да изимимо ово двоје старије од осам и десет година, они ће лакше трпјет и глад ко и ми. Ето, толико
сам ја хтјела да речем... И још само да додам, има
овакије породица ође маом, па ће и они морат...
МАРА: Како ти то дискутујеш с Пресједником, другарице Јано...
ПРЕСЈЕДНИК: Чекај, Маро, слушај, другарице, ми ћемо…
ЈАНА РАДОВА: И још само да ти кажем, у име тога пошумљавања. Каква, јадан, шума ође да ти расте,
шалиш ли се, Пресједниче. Ма то тебе неко лаже,
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чудим ти се како им вјерујеш. Нема ође земље ни
подланицу у дубину, Пресједниче. Ево, да видиш
(закопа неким каменом). Ево, чим мало дубље закопаш, дочека те плоча, или камен, не може мацола да прође, а камоли жила дрвета. Ође може само што уплитко расте. Може грмење, бреза, и она
танка колико јачи прут, може мањи, чворави граб,
дрен или лијеска и то ти је. Од тога ти нема грађе
ни за добру преслицу, мој пресједниче, ја да ти кажем. И још бих нешто да ти речем: Опрости, ама
криво ми је да те лажу ови подвирепи што се гуремају око тебе, не би ли се уважили. Ништа ође не
може да роди, мој Пресједниче, така је земља, сува
ко барут. Осим, ето, мало кртоле и купуса, а и то
кад удари суша, богами камено. Ми по два мјесеца
чекамо да завије главица лука, а залијевамо га и о
јаду радимо, па роди колико љешник, а не да ти се
овуда разграна шума за јапију. Па да се то може, ко
да се досад неко не би сјетијо да сади...
ДЕСА: Ајде, доста, Јано. Дођи, донијели смо следовање,
конзерве и млијеко у прашку, па да узмеш...
ЈАНА РАДОВА: Пи!
ДЕСА: Шта пи, шта пи! А кажеш гладна су ти дјеца…
БОЖО ДОСИЈЕ: Јана Радова, Зову је Јана лајавица, нади
мак су јој дали они мушкарци који су најхрабрији кад
нема опасности. Причају да се Раде вазда разболи
кад је какав скуп ђе треба нешто причат. Што Раде прећути, Јана изговори, али не зато што је Јана
лајавица, но што Раде не умије ни бекнут, па је она
приморана да укључи свој оштар језик. Само што
у Јане није што на уму, то на друму. Више јој је на
уму. Никад није рекла колико имају коза, рецимо….
ПРЕСЈЕДНИК: Слушај, другарице, ми ћемо видјет да се
такијем домаћинствима дава помоћ. Организоваћемо нешто, али коза више у ови крај не смије бит!
Не смије се гледат уназад, прошлост је била, па је
нема. Тако и козе. Ми градимо слободног човјека
који је и друштву и себи највеће богатство, како је

реко друг Тито. А ви испољавате назадно убјеђење
да ви је коза највеће богатство. Па, добро, мајку
му, докле! Како једном више не сватите да је коза
у ови крај наш активни непријатељ. Држали су иг
наши стари, али јаду за невољу, јер нијесу знали за
боље. Е па, за нас коза више није домаћа, него бивша животиња. Је ли тако, другови и другарице!
Слажете ли се?
(Нико ништа не одговара, па Макања, Вукота, Крсто и Зорка аплаудирају, прихватају и остали, па
и не примећују да је стигао профисор с пратњом.
Пресједник га види и умирује остале.)
ПРЕСЈЕДНИК: Е, стигли сте, здраво, друже професоре…
Добро дошли… Тишина, Тишина! Другови и другарице, дајте да поздравимо госта, друга професора
Марића.
(Аплауз, граја, професор збуњено маше свима, прилази Пресједнику, рукују се, упознају, не чује се од галаме шта причају. Пресједник покушава да умири
присутне.)
ПРЕСЈЕДНИК: Другови и другарице, да чујемо професора! Ало, дајте мало тишине. Има ријеч друг професор Рашко Марић. Да га саслушамо:
(Помакне се па сједне близу “говорнице” на столицу
коју му принесу.)
ПРОФЕСОР: А, треба да говорим, па не знам баш… хвала, друже Преседниче. Другарице и другови, добар
дан. Право да кажем, не знам одакле да почнем...
Извините што касним, крив сам. Задржавао сам се
успут да… а не, после ћу вам рећи зашто. Извините, сав сам некако као згужван изнутра од свега што
сам јуче сазнао. А и нисам вам ја баш неки говорник, право речено, знате, навико сам да причам са
животињама. И шта да кажем, у неким стварима се
с њима много боље разумем. Оне су некако непосредније, а друго, оне не лажу… Добро, сад, ево, за
ова три дана, прошао сам три дантеовска круга метежа, забуне и чуђења све због коза. Тек данас сам
мало прогледао очима, кад сам, а не, и то ћу рећи
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касније… И да, та три круга су вам: журба, неверица
и побу… па сад не знам да ли то да кажем сад, или
после, па рећи ћу сад: треће је побуна. Ајмо редом.
Што сам журио? Па разлог се после окренуо с главе
на ноге. Како то питате се? Па ево, објаснићу. Журио
сам да спасавам, јер сам мислио да ме панично зову зато што се овде код коза појавила нека заразна
болешчина. Знате ли шта је то, питам начелника у
Секретаријату за сточаство, мислећи на заразу, да
видим шта од лекова да понесем. Немамо времена
за разговор, докторе, каже он, тамо ћете све сазнати. Узмите путни налог и пожурите на станицу, тамо вас већ очекују с нестрпљењем, потребна им је
ваша помоћ....
Растрчим се, скупим бар нешто од лекова и појурим на воз. Путујем скоро два дана. Три преседања,
у Винковцима, Сарајеву и на Хуму, три застоја, два
краћа због квара на прузи и један од три сата, али
срећом, на Брадини, па смо имали воде. Стигох синоћ да у највећој неверици сазнам да није никаква
болест, него нешто много горе, од чега изгледа нема
лека. Егзекуција коза на здраво, што би реко народ,
из чиста мира. Погром, без суђења, а по тужби шумара да су козе штеточине које уништавају шуме.
А шта мислите кад би козе проговориле о томе колико су пута ухватиле шумаре у крађи дрвета. А?
Али знају храбри чувари шума да козе не могу да
говоре... зато мирно краду дрва и...
ПРЕСЈЕДНИК: Чекајте, чекајте, професоре, какви шумари, о чем ви сад ође причате. Ту је одлуку донијела
Партија после консултација......
ПРОФЕСОР: Ма ко да је ту одлуку донео, друже Председниче, има да је повуче, јер је јасно из те одлуке
да тај о козама не зна ништа.
(Аплауз, повици тако је и Макањино: тишина, тишина.)
Чуо сам све, партија захтева, па се мора без поговора. Па не треба тако, другови. Нека партија решава
партијске ствари, а сточарима нек препусте сточне.

(Повици тако је.)
ПРЕСЈЕДНИК: Добро, друже профисоре, хајде да се ми
повучемо на уже косултације...
ПРОФЕСОР: Да, да, само да кажем... Људи, дозволите ми
да вам честитам и да ја вама аплаудирам за то што
сте одгајили козе прве класе. Данас сам у доласку
поред пута видео тако добре примерке брдских коза,
Capra aegagrus, тако се на латинском зове та врста.
Таквих нема одавде до Шпаније. Можда још само…
ПРЕСЈЕДНИК: Ајмо унутра да...
ПРОФЕСОР: Можда још само на грчким острвима, али
нигде више. Другови, па ви као да нисте свесни какво
богатство овде имате. Знате ли ви шта значи најбоља
пасмина расне Capra aegagrus! То је велики успех.
Овде је, види се, већ извршен природни одабир, па
свака изгледа ко изложбени примерак. Једре, јака
вимена, дугоноге, сјана длака, све изврсно. Е, зато
сам закаснио, што сам застајао да посматрам изблиза оне дивне животиње. И питао сам се у чуду
је ли могуће да некоме пада на памет да упропа
сти овако богатство! Ко је тај што тврди да су козе
штеточине, доведите га овде да му ја објасним ко
је штеточина и...
ПРЕСЈЕДНИК: Другови и другарице, ово је велики неспоразум, морамо. Чекајте, професоре...
БОЖО ДОСИЈЕ: Професор доктор Рашко Марић. Најмлађи
доктор наука у дотадашњој историји београдског
Ветеринарског факултета, на којем је доцент.
Стручњак за узгој коза. Усавршавао се за то на Универзитету у Тулузу, где је научио и тајне сирења специјалног козјег сира који се завија у лист винове лозе.
Објављује научне радове о козама. Горљиви социјалиста, горљиви љубитељ животиња, горљиво брани
своје гледиште да су људи искварили природу животиња и да оне сад треба да припитомљавају људе,
не обрнуто. Познат по томе што “ослобађа из ропства” кућне љубимце својих пријатеља. Пушта “на
слободу” псе, мачке, зечеве, канаринце и папагаје из
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кавеза, па и рибице из акваријума… Зову га Зоо Робин Худ. И најљуће животиње му, после пола сата
познанства, једу из руке…
ПРОФЕСОР: Само моменат да објасним колико тај разлог
не држи воду... Људи, научно је доказано да су козе
припитомљене пре десет хиљада година. Нађени су
козји костури поред насеља. Па да су чиниле толику
штету за тих десет миленијума, зар би планета то
издржала. Па земља би већ одавно била оглодана
пустиња, преживеле би једине две животињске врсте: китови и бели медведи. Они би водили тешке
ратове око ситне рибе за храну. А је ли таква ситуација данас, питам вас! Је ли?
ГЛАСОВИ ИЗ ГОМИЛЕ: Окле, јадан, тако! Није тако. Имаш
право, профисоре...
ПРОФЕСОР: Ево, чујете ли, Председниче, људи се слажу...
Па коме је онда пала на ум та опасна глупост да сад
уништава козе да би од њих одбранио шуму? Коза
да уништи шуму, ма немојте ме засмејавати. Она се
храни лишћем шибљика и грмља, то је тачно, али то
је шумски коров. А је ли икад ико видео да се коза
попела на гранати храст и оборила га? Није, наравно! Тако је. Чујете ли, Председниче, шта кажу људи.
Тај што обара храст зове се човек. Требају му дебла
за грађу, за огрев, за папир, за даске за намештај, а
шта може коза. Чупне листић-два и њој довољно, а
храст и не осети.... Је ли овако, људи?
ПРЕСЈЕДНИК: Завршавамо с овијем… Ми се не слажемо, то је јасно, треба да се ова пропагандна провокација….
ГЛАСОВИ ИЗ ГОМИЛЕ: Пушти човјека да каже... Оћемо
професора, профисоре, немој да престајеш...
ПРОФЕСОР: Наравно да се не слажемо, друже Председниче, па ми смо две супротстављене стране. Ви сте
наредили убијање коза, а ја сам на њиховој страни.
У ствари ја сам вођа Козјег покрета отпора који се
управо сад покреће. Идемо витешки, Председниче.
На обарање руке! Треба да знате једну важну ствар,
ја заступам надмоћне животиње, њих су приносили

на жртве само за Дан искупљења. За обично жртвовање бог је створио овце, животиње којима ви хоћете да замените ову одличну расу коза. Па, људи, то
је увреда, то је светогрђе. Председниче, овце и козе су два света. Овце, и кад су најбоље, иду с козама један према три. Три овце за козу. А ове ваше
ситне, глупе овчице “циге” не квалификују се ни
за какву размену. Јад и беда. Не бих дао козу ни за
пет тих јадница. Оне су жртвена монета, саме иду
на жртве онако споре и тупаве. Козе се ругају њиховој спорости. Коза је кћи ветра. Њен пулс бије и
тутњи, бум, бум, бум, док овца једва и да има пулса,
јер стално је у неком полудремежу. Кладим се да
она не зна да постоји, рецимо, небо. Озбиљно вам
кажем. Она никад не подиже поглед горе, глава јој
је вазда савијена доле. Гледа у земљу, вљда да не
пропусти коју травку. Док поглед козе увек стреми
у вис, она хода дигнуте главе. Обратите пажњу. И
кад пије воду, она баца поглед према сунцу, да тако
споји две природне супротности.

ПРЕСЈЕДНИК: Наставићемо разговор у ужем кругу, ђе
ћете објаснити…
ПРОФЕСОР: Коза је јака, весела и издржљива, опевана је
као животиња херој. Лака за одржавање, троструко
награђује за сваку пажњу. Њено је млеко лековито.
Деца одрасла на козјем млеку, а то сте ви, имају изражену бодрост и енергију. Па не дајте свој извор
енергије и виталности. Не дајте козе љубитељима
покорних и глупих оваца. И да вам кажем још нешто:
Ваше козе знају шта им се спрема. Данас кад сам
улазио међу њих, видео сам изблиза да су плаховите, али ратоборне. Не знате ви с ким сте се ухватили у коштац. Нису вам то послушне овце, преварили сте се. Козе су високи набој отпора. Треба да
искористите тај набој, а не да га сламате! Не идите
против природе, она је јача!
(Аплауз, повици, умиривање.)
Затамњење.
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7. ПРОВОКАТОР
(Учионица. Пресједник наслоњен на сто. Професор
стоји код зида. Споља се чује галама.)
ПРЕСЈЕДНИК: Ко си ти?
ПРОФЕСОР: Зашто ме то питате кад знате. Добили сте
све написмено.
ПРЕСЈЕДНИК: Тамо не пише да си ти провокатор.
ПРОФЕСОР: Не пише, зато што документа морају да
садрже само истину.
ПРЕСЈЕДНИК: Ти си провокатор.
ПРОФЕСОР: А ти си другарски срдачан и предусретљив
према госту. Дирнут сам.
ПРЕСЈЕДНИК: Ко те шаље?
ПРОФЕСОР: Секретаријат за сточарство ФНРЈ.
ПРЕСЈЕДНИК: Ко те шаље, одговори што те питам.
ПРОФЕСОР: Одговорио сам и молим те, кад смо већ прешли на ти, понашај се мало другарскије. Нисам ја
твој затвореник.
ПРЕСЈЕДНИК: Нијеси затвореник, али си провокатор,
минираш нашу акцију! Ко те посло с тим задатком!
Говори!
(Види се да неко прислушкује.)
Ало, ко је то, Максиме, види да се овуда нико не
маје! Јеси ли зато дошо?
ПРОФЕСОР: Нисам и нико ме није за то послао.
ПРЕСЈЕДНИК: Онда те ође неко заврбово! Мораш ми
рећ ко је то!
ПРОФЕСОР: Ти си ме заврбово.
ПРЕСЈЕДНИК: Немој да изврдаваш, озбиљно те питам!
Ја морам знати ко си и што си дошо!
ПРОФЕСОР: Ти си ме позво, мислим Срез, ко ли. У Секретаријату су ми рекли да треба да идем на пут
због неког проблема с козама. Мислио сам да се
појавила нека болест, па сам дојурио да лечим те

козе, све сам вам то објаснио. Нисам имао појма
шта се овде дешава. Тек јуче поподне, у ствари синоћ, сазнао сам да нису козе болесне, него сте ви
полудели, па им спремате козоцид.

ПРЕСЈЕДНИК: Шта им спремамо?
ПРОФЕСОР: Козоцид!
ПРЕСЈЕДНИК: Шта причаш ти?
ПРОФЕСОР: Па то, оћете да извршите геноцид над козама. Разумеш ли? Па сам данас дошао на овај скуп
да их спасавам... односно да вас убедим да је то велика штета, али видим, слаба вајда...
ПРЕСЈЕДНИК: Какав геноцид, шта ти причаш... Ово је
саботажа. Ти си заврбовани саботер. То ћу написат
у извјештај о твојој посјети...
ПРОФЕСОР: Не треба да пишеш неистину. Испричо сам
пред свима како сам овамо стиго. Мислио сам да сам
потребан као ветеринар. Иначе козе су тема моје
дисертације. Проучавао сам их неколико година и
много их заволео, зато немој да се чудиш што сматрам да је злочин ликвидирати те корисне и недужне животиње... И, шта је ту провокација, реци ми...
ПРЕСЈЕДНИК: Немој ти ође да ми држиш предавање.
Одлука о смицању коза је донешена у Београду, па
што тамо нијеси спровео то убјеђивање. Није те
нико ни пито, стручњаче! Ето колико држе до твога мишљења...
ПРОФЕСОР: Па, држе николико, али пошто у Београду не ликвидирају козе, ево су ме послали вама на
испомоћ!
ПРЕСЈЕДНИК: Добро, какве су ти инструкције за боравак ође?
ПРОФЕСОР: Немам никакве инструкције. Само су ме пожуривали и говорили да ће ми овде све бити речено...
ПРЕСЈЕДНИК: Па речено ти је: наш план је индустријализација овога краја, а козе се ту показују као сметња,
па морају бити ликвидиране...
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ПРОФЕСОР: Јесу ли тебе и људе из среза консултовали
кад су то одлучивали...
ПРЕСЈЕДНИК: Тражено је да се наш комитет изјасни и
ми смо били за.
ПРОФЕСОР: Грешка. Мислим да сте и ви и они у срезу
тај предлог пребрзо прихватили и претворили га у
божју заповест. И да нисте тако слепо послушни,
нећу да кажем као овце, могло је све ово много једноставније да се изведе.
ПРЕСЈЕДНИК: Какав предлог и шта једноставније! Није
нама нико ништа предложио. Ово је партијски задатак, дио Петогодишњег плана Обнове и изграње
дио реформе друштва......
ПРОФЕСОР: Па што нисте на првом састанку тај задатак
размотрили са свих страна. Ви боље познајете све
у овом крају, и требало је да кажете да је потребно
помирити потребе и могућности пре свега. Могло
је све то друкчије да се изведе...
ПРЕСЈЕДНИК: Како друкчије, оћеш ли ми рећ! Како. Ми
пропадосмо ође, не спавамо, завадили се са сваким, на крају и међусобно, све због коза. А ти си
сад дошо да нам причаш да козе нијесу животиње,
него свеци! Провокаторе један! И то причаш пред
сељацима који нам крв попише. Задрти су и тврђи
од бетона за сарадњу...
ПРОФЕСОР: Па како да се понашају кад их присиљавате да уништавају најбољи део своје имовине. Ајде
што вам није жао стоке, али што сте према њима
тако сурови...
ПРЕСЈЕДНИК: Шта смо сурови, шта сурови! Немој ми
ође потезат ту реакционарну демагогију, од тога
оћу да полудим. Нема промјена набоље без жртава! Они су затуцани, живе ко у камено доба и само
кукају да им без коза нема живота.
ПРОФЕСОР: Међутим ви сматрате да су овце много модернија стока...
ПРЕСЈЕДНИК: Овце не уништавају шуму, човјече, о томе се ради!

ПРОФЕСОР: Ма какву шуму, шта причаш, председниче!
То је демагогија. Не залуђуј народ. Ти ко да живиш
у Тунгузији, па не познајеш ово порозно кречњачко
земљиште. Сама шикара, пузавице, и трње, а дрвећа
нема, јер не може да се одржи. Ово је рај само за
козе. Да њих нема, ово би била непроходна тундра.
Овде је људима тешко и с козама, а без њих им овде
стварно нема живота.
ПРЕСЈЕДНИК: Е па ништа онда, живјеће неђе друго, али
коза више нема!
ПРОФЕСОР: Па не видим зашто намерно уништавате
народно добро?
ПРЕСЈЕДНИК: Ма ђе народно добро, то је ситна власничка својина, рак рана напредног друштва.
ПРОФЕСОР: Одличне су козе, па чије су да су. Откупите их, па формирајте сточарску задругу, нек буду
друштвена својина.
ПРЕСЈЕДНИК: Ма пушти ме више с козама, ође је у плану рудник, пилана за прераду дрвета...
ПРОФЕСОР: Али нит имаш дрвета за прераду, нит имаш
рудник, а козе имаш, то ти ја причам. Покрените
производњу меса и погон за прераду млека. Почните од овога што имате, па то развијајте.
ПРЕСЈЕДНИК: Наши су планови већ прихваћени... Како
не разумијеш, они захтијевају рашчишћен простор,
без штеточина као што су козе... Ми већ убрзано радимо на отворању рудника...
ПРОФЕСОР: Па то је као кад би у Војводини одлучили да
више не сеју жито, него да подижу скијашке стазе и
скакаонице за спуст... Овде најбоље успевају козе,
па што то не искористите?
ПРЕСЈЕДНИК: Што си толико преплашен од промјена,
човјече. Па је ли Мичурин успио да накалеми смокву
на брезу и сада у Сибиру могу да беру смокве што
је до јуче било могуће само у бајкама. Вјерујем да
су се и њему ругали малограђани као ти.... Ође се,
професоре, већ увелико ради на свему што смо
планирали...
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ПРОФЕСОР: А калемићете козе и мачке, па да козе не
уништавају шуму, него да једу мишеве...
ПРЕСЈЕДНИК: Ето, сад си доказао да си малограђанин,
знао сам....
ПРОФЕСОР: Добро, шалим се, али стварно шта ће ти
људи да једу док се све то припрема, а и касније
кад проради...
ПРЕСЈЕДНИК: Не брини ти за то. Имамо ми дугорочне
планове у том правцу. Гигантски план је исушивање
Скадарског језера. Ту ће се створити огроман про
стор плодне земље...
ПРОФЕСОР: Па што не исушите и Јадранско море, можете пола ви, а пола Италија, па ће да пукне равница од Трста до Напуља...
ПРЕСЈЕДНИК: Ти јеси непоправљиви провокатор, видим ја...
ПРОФЕСОР: Само одма организујте курс за рибе да науче
да живе по шумама и горама наше земље поносне...
ПРЕСЈЕДНИК: Знаш да ми те жао што си тако застранијо.
Па шта ћеш ти да напишеш о нама у извјештају баш
ме занима?
ПРОФЕСОР: Написаћу да сте обавили задатак. Коза више нема. Људи више за доручак не пију млеко, него
једу гвоздену руду и струготину. И све иде у налету
енергије и воље. А оћеш ли ти написати још нешто,
осим да сам провокатор.
ПРЕСЈЕДНИК: Ништа... додао бих и зајебант, али то није
званичан термин...
ПРОФЕСОР: Додај слободно, не смета ми ни најмање,
Али пусти сељаке нека се сами носе с том наредбом
о козама. Они се бусају, а у ствари су одани свакој
власти. У читавој светској историји нема три сељачка устанка. Немају они времена за то, ни храбрости.
Даће козе за обавезни откуп, урлаће да неће, али...
даће. А ако сакрију коју, зажмурите, па нису козе
експлозив, па да се гине од њих, него корисне животиње. А биће глади, иду тешке године, добро ће
вам оне доћи... Немојте за то кажњавати сељаке...

ПРЕСЈЕДНИК: Професоре, ти си префриган провокатор.
Нашо си мене да искушаваш. Не насједам ја на ту
пропаганду. Наш задатак ће бити извршен како је
зацртано. Сељаци се морају пробудити из вјековног
дремежа. Сад им је вријеме за то. Ко се оглуши,
сносиће посљедице! А ти се овије дана поздрави с
козама, док су још у животу. Оћеш ли с нама доље?
ПРОФЕСОР: Нећу. Договорио сам се с Учитељем да останем овде неколико дана. Оћу да их научим да праве
чувени козји сир у лишћу.
ПРЕСЈЕДНИК: Па ти си прави агитатор... али мораће га
сирити од овчег млијека.
ПРОФЕСОР: Јесам, ја сам агитатор, а ти си песник, а поезијом се најбоље агитује. И немој много да цитираш Тухачевског, то је опасна зона. Цитирај Пушкина, боље је. А сад ме пусти да попричам мало са
сељацима. Само, пре тога ми реци јесте ли остали
при томе да могу да држе беле козе...
ПРЕСЈЕДНИК: Прво, маршал Тухачевски био је племић
и војни геније, херој. Његово погубљење је неопростива грешка Генералисиумуса и то ће му се кад тад
осветити. Могу бијеле, заборавио сам да им кажем.
Могу. Ај здраво сад. Дођи на отварање рудника. И
немој да буниш сељаке против смицања, то ти искрено препоручујем.
ПРОФЕСОР: Нећу с њима ни говорити о томе. С козама
ћу да попричам. Рећићу им да се дају у бегство, главом без обзира. С њима могу да причам слободно.
Шта зна коза шта је провокатор.
Затамњење.

8. ИЗА ПОДНЕ
(Неколико сељака: Марко Петров, Ристо Крстов,
Бајо Васков, Рајко Стеванов и Стана сједе и чекају
Профисора. Касније стиже Јана Радова.)
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МАРКО ПЕТРОВ: Реко је иза подне, а ево га нема. Бојим
се да га није ко сметно.
РАЈКО СТЕВАНОВ: Ја мним да још није иза подне.
РИСТО КРСТОВ: Пригријало је жестоко, мора да је подне.
РАЈКО СТЕВАНОВ: Некаква запара.
МАРКО ПЕТРОВ: Није никаква запара, но врућина ко и
вазда у цик подне. А ти свуци то одијело, Рајо, па
ти неће бит запара...
РИСТО КРСТОВ: Пригријало, пригријало.
МАРКО ПЕТРОВ: Па шта се толико чудите што је пригријало, подне је а нема дашка вјетра, па шта ће
бит но врућина.
РАЈКО СТЕВАНОВ: Моребит профисор чека да мало залади...
МАРКО ПЕТРОВ: Јес, али реко је одма иза подне, зна и
он да је тада ође велики жаропек...
РАЈКО СТЕВАНОВ: Ја не знам, људи, море ли бит да му
учитељ брани да дође, реко му пресједник да га држи подаље од нас.
БАЈО ВАСКОВ: Уф, препо би се он од учитеља само тако.
Видијо си шта им је чинијо јуче. А како их је ишчибуко, јадо мој! Није им дао опепелит. Виче пресједник, прекидам коференцију, завршено је, готово...
А он не патише, но ко да иг нити види, нити чује,
ко да је само ваздук око њега...
(Стиже Стана, врућина јој, хлади се марамицом.)
СТАНА: Је ли долазијо?
БАЈО ВАСКОВ: Јес, па се сакрио кад је видијо тебе како
клапусаш по овој припеци.
СТАНА: А нема га још?
БАЈО ВАСКОВ: Нека што њега нема, но што тебе има,
зачудо ми је. Што си ти дошла, Стано, нијесмо ти
ми АФЖ?
СТАНА: Дошла да видим тебе. Велим ова врућина, па
ме стра да те не довати сунце, бојим се поцрњеће
ти образ...

БАЈО ВАСКОВ: Е, па ајде онда, Стано, стани ође да ми
чиниш лад...
РИСТО КРСТОВ: Неће он доћ, људи, џаба чекамо. Или
га је неко окрено на другу страну, или се он нешто
предомислијо...
РАЈКО СТЕВАНОВ: Ја исто мислим да још није прошло
подне. Вјерујем да он као профисор има сат.
МАРКО ПЕТРОВ: Имам и ја сат. Сад ћу ти рећ је ли прошло подне... (Стане усправно и одмјерава сјенку.)
Ево, погледајте...
РИСТО КРСТОВ: Знам, али ако је крено сам, он ово не
умије наћ, но сад сигурно лута некуда кроз ову тврђу.
МАРКО ПЕТРОВ: Онда ће доћ учитељ ш њим, или неће
доћ никако....
РАЈКО СТЕВАНОВ: А то ће ти бит, учитељ ће доћ ш њим,
сигурно. Па нек дође, али не вјерујем да ће смјет...
МАРКО ПЕТРОВ: Па што их нема?
РАЈКО СТЕВАНОВ: Чека да мало залади, ја ти кажем. Или
се нешто пресалдумијо, шта знамо...
БАЈО ВАСКОВ: Не вјерујем да је, а што би нам поручиво
по ђацима да ће доћ ако није мислио озбиљно. Фин
је оно чоек, људи, нема збора...
РИСТО КРСТОВ: Тако је, Бајо. Причекаћемо га, шта ви
је, људи, дуг је дан. Млого нам важи да ш њим озборимо шта ћемо.
(Трком долази Јана Радова, задихала се.)
МАРКО ПЕТРОВ: Окле ти, Јано, виђе ли ђе...
ЈАНА РАДОВА: Ево иг иду... ја ... ух... ја потрчала да ви
кажем...
МАРКО ПЕТРОВ: Иде ли учитељ ш њим?
ЈАНА: Не, но само два ђака колико сам видјела издалека, Стано, твој мали Љубо и још неко дијете, не
знам тачно чије је...
Затамњење.
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9. МИЧУРИНСКИ ХИБРИД ОВЦОКОЗ
(Професор, Рајко Стеванов, Марко Петров, Бајо Васков, Ристо Крстов, Стана и Јана већају шта даље
да се ради. Стана их све послужује ракијом.)
ПРОФЕСОР: Не да, нема говора. Он је прихватио тај задатак, дао реч и готово. Неће да чује... Немојте све
сваљивати на њега, није крив... Он уопште није лош
човек. И што је најгоре, он је уверен да ће вама бити
боље без коза... Можда и оће, шта знам...
МАРКО ПЕТРОВ: Профисоре, шта то кажете, какво црно боље...
ПРОФЕСОР: Ма знам и ја да је то сулудо, али мало вас
тешим...
РИСТО КРСТОВ: Па шта ћемо, профисоре, имаш ли
ишта да нам речеш да бисмо што чинили, нама је
до живота...
ПРОФЕСОР: Ни ја не спавам откад сам дошао... Стално
су ми пред очима тужни и унезверени погледи оних
недужних животиња...
РАЈКО ПЕТРОВ: Па има ли ишта да можемо учинит, што
ти се чини?
ПРОФЕСОР: Ево, данима претурам по глави шта да радимо. Па све што смислим, видим на крају да то
није оно право. Да их кријете негде горе у планини, не вреди, нити би издржале козе, ни ви. С једне
стране вукови, с друге шпијуни, опасан двоструки
фронт. Онда сам помишљао да преградите шталу,
да их ту кријете, а само ноћу да их изводите на пашу. То би тек било опасно. Само би давали прилике шпијунима и комисији да зараде похвалнице и
напредовања у служби...
РИСТО КРСТОВ: Сад и ти профисоре кажеш ко и учитељ:
Наредба је наредба...
РАЈКО СТЕВАНОВ: Није но учитељ каже да су то чобани
смислили, каже досадило им да чувају козе, оће да
иду у град да раде у фабрику...

ПРОФЕСОР: Ма јес пита неко чобане за то. Па има ваљда
и бољи начин да они оду у град. То би било као кад
би лекарима досадило да лече људе, него би рађе
гајили и брали јабуке на чистом ваздуху, онда би
требало срушити све болнице, па садити јабуке...
РАЈКО СТЕВАНОВ: Е таман толико ово смицање коза има
везе с мозгом, профисоре!
МАРКО ПЕТРОВ: И ти, профисоре, мислиш да нема шта
но послушат...
ПРОФЕСОР: Смислио сам нешто од чега ме стид, јер је
за козе срамно и увредљиво, али опет, мислим, боље
и то него мртва глава... боље све него мртва глава...
Па сам дошао да испробамо једну могућност, да видимо може ли да прође... Не знам ни сам...
РАЈКО СТЕВАНОВ: Кажи, профисоре, ништа се не устручавај, ми ћемо све разумјет...
ПРОФЕСОР: Ма јуче кад смо причали, пресједник је поменио једног совјетског научика калемара, који калеми, на пример, грану јабуке, на јасен, па тако онда
то воће рађа и у дубоким шумама... сад је ли то заправо, или је пропаганда, не знам поуздано. Можда је неком приликом родила једна воћка на некој
дивљој грани, па их је охрабрио пример... али како
год, то је мени дало идеју да преобучемо козу у овцу. Није баш право калемљење, али, нама довољно
ако успе. Ево донео сам једно овчије руно, позајмио
од сељака, а ђаке сам послао да доведу једну козу,
па да видимо оће ли она хтети да носи руно вуне....
СТАНА: Ево, дјеца довела козу... Дођи, профисоре...
ПРОФЕСОР: Не... Ја то немогу да гледам... Ви то пробајте, али полако, немојте да је плашите, па ћу ја на
крају да видим...
(Почиње прављење овцокоза. Сви учествују. Ствара
се велика пометња. Звучни метеж се ствара од људских и животињских гласова. Меша се вечање коза,
блејање оваца, лавеж паса, мукање крава, рзање коња,
кокодакање кокошака. Све то ствара фантазмаго-
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ричан ковитлац звука и покрета, јер се коза отима
и покушава да побегне...)
ЈАНА: Неда се но стреса руно... Држи с те стране.
МАРКО ПЕТРОВ: Ти, Ристо, држи руно, па пређи напријед...
ЈАНА: Морамо привезат руно, неће да га држи.
СТАНА: Не овом пређом...
ЈАНА: Не море, танко је то, мора конопчић...
МАРКО ПЕТРОВ: Ево, ево, имам ја мало шпага... Дај,
придржи је... Нагни је мало на страну… тако, тако.
РАЈКО СТЕВАНОВ: Ево, готово је, профисоре, држите је,
немојте је пуштат, или је завежите...
(Сви се измичу да виде како дјелује овцокоз. Допада
им се. Тапшу професора по рамену.)
ПРОФЕСОР (Грли козу.): Здраво, мој овцокозе, знам да је
ово срамно, знам да је ово велико понижење, али је
спас живота. Нема спаса без жртве, то ти је.
РАЈКО СТЕВАНОВ: Фала ти, профисоре...
ПРОФИСОР: Мичуриновски хибрид овцокоз је рођен,
још само да научи да пасе траву...
РАЈКО: Оће, научиће.
БАЈО: Оргинал коза.
МАРКО: Права коза.
РИСТО: О овоме никоме ни ријеч.
ЈАНА: Ни ријеч.
УЧИТЕЉ: Професоре, овце ти више нису тупаве и споре.
ПРОФЕСОР: Нису.
Затамњење.

10. А ЖИВОТ СЕ НАСТАВЉА
(На сцени су сви осим Пресједника, Макање, Зорке,
Професора, Јоке и Вукоте. Седе на разним странама. На видном месту Божо Досије са својом великом
свеском.)

БОЖО ДОСИЈЕ: Доста коза је предато за откуп. Чекају
се овце које ће се давати у замјену. Неки чланови Комисије мисле да је доста коза сакривено. Први доказ
за сумњу: Нађено је на једном мјесту испред пећине
214 брабоњака, а на другом мјесту 48... Није им утврђено порекло.
СТАНА: То су од бијелије, оне исто серу црне брабоњке
иако су бијеле...
БОЖО ДОСИЈЕ: Стана Јанкова је смијењена, пресједница
АФЖ-а је сад болничарка Деса.
ЈАНА РАДОВА: Зато она сад ређе доноси следовање, нема кад од састанака.
РИСТО КРСТОВ: Ти си за следовање ионако викала ПИ!
ЈАНА: Јесам викала и јес Пи! Али следије нас, па нека доноси.
БОЖО ДОСИЈЕ: Пресједник Јован Митров је ухапшен.
Пјево руске пјесме на Десиној свадби. Сад је Макања
пресједник.
НОВИЦА МАКСИМОВ: Чим је дошо за пресједника, сваку
козу предо за откуп, једва сам сакријо двије-три.
МАРКО ПЕТРОВ: Па не зна се баш тачно колико...
НОВИЦА МАКСИМОВ: Зна се тачно, Машане!
МАРКО ПЕТРОВ: Не но мислим, је ли предо и овцокозе.
НОВИЦА МАКСИМОВ: Ајде шути, Марко!
БОЖО ДОСИЈЕ: Јока Симова отишла на курс за болничарке, за шњајдерице било све попуњено. Сад ће
она бити Деса...
СИМО ГОЈКОВ: Па ионако више немамо коза, па нема
шта чуват.
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ДУКА ВУКОТИН: Сад не знамо је ли провјерено да нема...
СИМО ГОЈКОВ: Па ено, дођи па провјери.
ДУКА ВУКОТИН: Има ко провјерават и без мене.
БОЖО ДОСИЈЕ: Ухапшен Макања, што није пријавио
Пресједника да је пјево руске пјесме на Десину
свадбу, иако је био на лицу мјеста. Сад је Зорка
пресједник.
БАЈО ВАСКОВ: Честитам, Рајко, богами, Зора напредује...
РАЈКО СТЕВАНОВ: Ма пасај ми се, богати, пушти ти Зорку и њену политику...
БОЖО ДОСИЈЕ: Учитељ два пута ургиро за премјештај.
Нијесу му дали.
УЧИТЕЉ ТАДИЈА: Нијесам два пута, но једном и дали су
ми но ми се није свидјело мјесто које су ми нудили...
БАЈО ВАСКОВ: Ни њима се није свидјело то што си учио
да сириш козји сир, а више нема коза...
МАРКО ПЕТРОВ: Па сад се сири овцокозји сир...
РИСТО КРСТОВ: Тебе, Учо, стално премјештају с лошег
на још лошије, ја не знам што то.
УЧИТЕЉ ТАДИЈА: А ђе је то лошије но ође...
БОЖО ДОСИЈЕ: Ухапшена Зорка, што је у канцеларију
говорила да ни пресједник Јован, ни и Макања, нијесу ништа криви, но су их одвели на правди бога...
Сад је пресједник Вукота Дукин.
СТАНА: Па и нијесу ништа криви, но су ухапшени на
правду бога. Нека им је то рекла Зорка.
НОВИЦА МАКСИМОВ: Види, види Вукоте. Ја држим да је
дијете, а он пресједник. Остаде ли у тебе која коза, Дуле?

ДУКА ВУКОТИН: Не ни једна једина, а и да је, сад би
пресједник Вукота сваку одвео на откуп...
МАРКО ПЕТРОВ: А колико имаш овцокоза?
ДУКА ВУКОТИН: Шта колико имам?
РАЈКО СТЕВАНОВ: Марко, шта је тебе данас?
МАРКО ПЕТРОВ: Ништа ми није, но питам...
БОЖО ДОСИЈЕ: Ухапшена Стана што је причала да је
Зорка имала право да су пресједник и Макања ухапшени на правду бога.
МАРКО ПЕТРОВ: Ау, грдила, сама јој дјеца остала... како то да….
БАЈО ВАСКОВ: Ма то је неко налаго, није она то никад
рекла. Ми то нијесмо чули.
БОЖО ДОСИЈЕ: Поштарица Мара родила сина. Каже
отац му је ухапшени пресједник Јован, који сирома
не зна ни да је дијете родњено, ни да му је отац... А
неко каже да не зна ни Мара. Добро Мара, а чудим
се да не зна село, јер овдје се све зна...
УЧИТЕЉ ТАДИЈА: Па да запјевамо људи...
НОВИЦА МАКСИМОВ: Што ћемо пјеват, које јаде, није
свадба.
УЧИТЕЉ ТАДИЈА: Јес вјеридба. Вјерилии су се пресједник
Вукота и болничарка Јока...
РАЈКО СТЕВАНОВ: А у добри час! Нека ви је сретно Дука
и Симо...
УЧИТЕЉ ТАДИЈА: Друже Тито, нешто бих те пито,
Да’л се смије љубити по двије
Смије седам ако си вриједан...

КРАЈ
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Пише > Жељко Јовановић
Драматуршка белешка

Два злочина

У

послератној Југославији, нарочито првих година
после победе над фашизмом и у јеку изградње
земље разорене ратом, доношене су разне, тадашњем становништву неразумне одуке. Неки предлози обнове и изградње, ни после много деценија, не
изгледају разумније. Таква је била и одлукa да се у црногорским врлетима униште козе.
О једној од таквих одлука из прошлости сведочи
и драмски текст Козоцид Виде Огњеновић, чији наслов
као да је инспирисан једном савременом и увреженом
појавом. (Ако неко у будућности буде доносио закљу
чке о нашем времену по насловима из данашње штампе, или онога што себе зове штампом, помислиће да
се у нашем времену, осим геноцида, ништа друго није
ни дешавало.)
Списатељица, наиме, пише о црногорској забити
у којој одјекује послератни план о истребљењу мирних и корисних домаћих животиња, коза, именован
парафразом те страшне речи која се често олако потеже, не умењујући размере тог, тада готово па успелог, страшног плана.

Радња комада Козоцид смештна је, дакле, негде у
Црну Гору, у село чија су домаћинства расута по голом
кршу, а чији становници не само да живе од гајења коза
него и дословно зависе од њиховог постојања.
Трагедија становника, конкретних драмских јунака који су једва изнели живу главу из управо завршеног рата, почиње оног тренутка када локални функционери својски запну да се и они укључе у изградњу и
развој социјализма, прихватајући сулуди закључак да
су највећи непријатељи модернизације земље – козе,
зато што брсте лишће те тако уништавају шуму.
Непосредни извршилац, човек од задатка је Макања, син власника великог броја коза али амбициозни
момак који је помор коза и довођење свих становника
у егистенцијални проблем, схватио као прилику да се
истакне и потом вине у партијске врхове.
У том процесу убеђивања “неверних Тома”, који
се у почетку, логично, одвија споро и тешко, временом
сви, или готово сви, увиђају да можда постоји начин
да се нешто ушићари. Сваки од тих несрећних јунака видеће у будућем злочину над животињама своју
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шансу, чак ће и они који имају највише коза и који ће
претрпети највећу штету, прећутно прихватити њихово уништење не би ли обезбедили неку корист себи
или свом потомству.
Драма Козоцид је опора комедија нарави кроз коју
крупним корацима дефилују људске слабости. Чак ће
и млада и часна Јока, која, не трепнувши, одбија удварања њој мрског партијског активисте, када се укаже
могућност да напредује и побегне далеко од коза, издати и рођеног оца. Иако је очигледно да међу њеним
јунацима нема некварљиве робе, Вида Огњеновић има
разумевања за њих и муку од које желе да побегну не
бирајући средства.
Трагични јунак овог комадa и заправо једини губитник биће инжењер пољопривреде, странац (упућен
је по задатку из Београда), који попут неких лудака нашег вемена покушава да тој општој помами, политикантским и политичким манипулантима супротстави
логику, струку и знање. И што више буде инсистирао
на томе, његова позиција постајаће све комичнија, а
судбина све трагичнија.

У Козоциду Виде Огњеновић су на уневерзалном
плану повезане и обједињене све власти и режими чији
је циљ, чак план, да радикално промене не само људе
него и сâм стварни свет у његовом базичном облику.
Из великог броја јунака, често типизираних, као
посебно занимљив издваја се Божо Досије чији надимак, наравно, није случајан. Он попут античког хора
представља све драмске јунаке и уводи их у причу, па
и “Профисора” укључује у драмску радњу и основна
збивања у комаду.
Драма Козоцид писана је у реалистичком кључу,
али се, међутим, завршава надреалним решењем у коме, сада већ готово полудели професор, подстакнут делом руског ботаничара Мичурина (познат по експерименталном укрштању разних пољопривредних култура
те властитој теорији селекције), предлаже калемљење
козе на овцу тј. креирање “овцокоза”. Сељани здушно
прихватају предлог “Профисора” те козе маскирају
овчијим кожама “претварајући” их у послушне овчице. На такав начин козе ће, мисле професор и сељани,
бити спасене од уништења.

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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