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УЗ НОВИ БРОЈ

Ч

асопис “Сцена” започиње симболично значајну
2020. годину занимљивим садржајем броја у чијем
је фокусу – попут сепарата – Трибина “Театри
Балкана – Сарадња на раскршћу”, која је одржана као
пратећи програм новопокренутог фестивала Театар на
раскршћу у организацији Народног позоришта Ниш.
Дводневну трибину на којој су о модалитетима међутеатарске сарадње у региону говорили домаћи и страни театролози, критичари и позоришни делатници,
пратили смо и третирамо је као значајно друштвено
утемељење могуће сарадње у граничном простору, јер
има посебан третман у политичкој, геостратегијској,
привредној, али и културолошкој сфери Балкана. За
неке је ово подручје неуралгична тачка, за друге јединствен простор, за треће граница која дели цивилизације. Не покушавајући да дефинишу или да се определе за одређене стране и тумачења данашње позиције
Балкана, учесници скупа трагали су за могућностима

и модалитетима сарадње у области културе, нарочито
театра, који својом комплексношћу делује без обзира
на различитости – прилично интегришуће. Определили
смо се за преношење интерпретираног, што понуђеном
тексту даје животност и живост, будући да је трибина
протекла у таквом духу – позитивном, оптимистичном
и креативном. Схватајући да је то још један почетак,
Александар Милосављевић, један од уредника “Сцене”,
уложио је значајан напор да бројна излагања претвори у грађу за манифест, верујемо, будућег театарског
заједништва и разумевања на простору Балкана.
Ваља напоменути да “Сцена” ни у овом броју не
оставља по страни садржаје из својих сталних рубрика, па скрећем пажњу на две нове драматизације дела
Боре Станковића из пера Тијане Грумић и Димитрија
Коканова, као и на текстове у рубрици Фестивали,
који коначно резимирају протеклу позоришну сезону.

Савремени светски драматичари

ЕДОАРДО ЕРБА (Edoardo Erba)
Едоардо Ерба

Едоардо Ерба
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ЕДОАРДО ЕРБА

талијански аутор (Павија, 1954). Њујоршки маратон (1993) је његов најпознатији позоришни
комад, преведен на седамнаест језика и извођен
у целом свету, али његов драматуршки опус обухвата
тридесет и више наслова, од којих су многи постављани како на италијанске тако и на међународне сцене.
Издавачка кућа “Мондадори” објавила му је роман
Ами (2019).
Међу његовим драмским текстовима нарочито
се истичу Зидари (2002), култна представа која је извођена седамнаест узастопних сезона, Маргарита и
петао, награда Olimpici del Teatro (национална позоришна награда, 2007) и Утоја (2015), која већ пет година наилази на одушевљење. Не заборављају се ни новији Маурицио IV (2019), узнемирујућа Розалин (2017),
вишезначни Девет (2015), дирљиви Толико лепих ствари (2011), па и Пастрмке (2010), Мишелина (2009),
Италијанска драма (2006), Животиње у магли (2005),
Без Хитлера (Награда Riccione, 2001), Продавци (награда “Енрико Мариа Салерно”, 1999), Породични порок (Награда Riccione, 1993), као сведоци талента који
се непрестано изражава већ готово тридесет година.
Цењен у иностранству, где су осим Њујоршког маратона, извођени и Утоја (Олденсбург), Пикасова ноћ
(Холивуд и Рио де Жанеиро), Породични порок (Лондон
и Буенос Ајрес), Зидари (Франкфурт на Одри и Варшава), Продавци (Вилхелмсхавен, Барселона, Амстердам
и Будимпешта) и Животиње у магли (Санкт Петербург),
Ерба је радио и адаптације класичних и савремених
текстова, од Шекспира до Дидроа, од Диренмата до
Алана Бенета. Превео је и позоришни репертоар Агате Кристи, што је објавио “Мондадори”.
За радио и телевизију, Ерба је писао фикцију,
ситкоме и забавне програме. Предаје Сценско писање
на Универзитету у Павији и Позориште на Националној академији драмске уметности “Силвио Д’Амико”.
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Едоардо Ерба

Њујоршки маратон
EDOARDO ERBA • MARATONA DI NEW YORK

Превод и адаптација > Маријана Иличин

ЛИЦА:
МАРИО и СТИВ
Имају око тридесет година.
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Стив у опреми за трчање: патике за џогинг, шортс,
мајица без рукава.
Марио обучен опуштеније: патике без чарапа и стара тренерка.
У природи, ноћу.
Марио, обасјан месечином, опружен на земљи, бос.
Чини се да спава.
Улази Стив са Мариовим патикама у руци. Баца их
крај овог.
Марио се пробуди. Обува се.
МАРИО: Већ сам знојав као лудак.
СТИВ: И ја. Топло је вечерас.
МАРИО: Не, него ја... колико? (На тренутак је одсутан.) Ваљда осам дана, ако не и више. Ако не трчим, осећам да сам пун токсина...
Стив прави гримасу.
МАРИО: До јуче сам пио лекове. Сви лекови су ту док
их не побацам. Знаш сируп за кашаљ? Локао сам
га. Моја крв је практично мукодин. Гади ми се.
(Кашље.) А не пролази.
СТИВ: Можеш или не можеш?
МАРИО: Ја сам инсистирао на доласку.
СТИВ: Ја бих пре остао да гледам ТВ.
МАРИО: ТВ?
СТИВ: Била је утакмица...
МАРИО (Несигуран, као да се не сећа.): А, па да, утакмица...
али боље овако, не? Погледај како је лепа околина.
СТИВ: Не види се несрећа.
МАРИО: Осете се мириси. Сваки корак је нов мирис.
Марио и Стив раде вежбе за истезање мишића.
СТИВ: Биће да сам спреман.
МАРИО: Али, идемо полако. До пружног прелаза имали
смо 26, ако данас будемо имали четрдесет, исто је.
Штавише, на почетку, ходајмо мало...
СТИВ: Можда да тражимо печурке...

МАРИО: Ти би да форсираш?
СТИВ: Не вреди да идемо као пужеви. Боље је да одмах одустанемо. Ствари се или раде добро или се
не раде никако.
Марио ништа не говори.
СТИВ: Још нисмо почели. Имаш времена да одустанеш.
МАРИО: Ни говора.
СТИВ: Ја кад кренем, пичим.
МАРИО: До пружног прелаза и назад?
СТИВ (Намешта шортс.): Идем напред. И настојимо
да будемо испод тридесет.
Стив укључује штоперицу.
СТИВ: Сад!
МАРИО (Зауставља га.): Чекај.
СТИВ: Видео си печурку?
МАРИО: Закључали смо ауто?
СТИВ (Зауставља штоперицу, изнервиран.): Ти си га закључао, не сећаш се? Ти си га закључао. (Анулира.)
МАРИО (Дезоријентисан.): А... па да. Да, да... извини...
СТИВ (Поново укључује штоперицу): Сад!
Почињу да трче. Тишина.
МАРИО: Колико већ трчимо?
СТИВ: Педесет седам секунди.
МАРИО: Мало смо нагло кренули.
Стив не реагује.
МАРИО: Први минут је најтежи. Дође ти да одмах оду
станеш.
СТИВ: А ти причај. Треба причати.
МАРИО: Ма дај. Прехладио сам се.
СТИВ: Мисли како је било на маратону у Атини. Можда
се и он тек прехладио, откуд знамо. Значи, он је мој
апсолутни херој. 490. година пре Христа. Септембар.
Персијанци... без коњице, али свакако сила… искрцавају се на Маратонско поље где их девет хиљада
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атинских хоплита и хиљаду Платејаца савладавају
захваљујући тактичкој супериорности… Ал’ проклето срање! Готова је битка, сама по себи животињска. Копља, стреле… Кажу му: иди да јавиш да
смо их отресли. И он пође трком, пређе четрдесет
два километра, изненада се појави на агори и виче:
победили смо. Потом, трас, мртав. Како се зваше?

МАРИО: Бу.
СТИВ: Требало би учити историју Олимпијских игара, а
не таблицу множења. Олимпијске игре биле су много
веће од позоришта, од математике, од филозофије.
У ствари: радимо нешто што нема смисла, знајући
да нема смисла, али трудимо се до смрти... Друга
раса. Задали су ми да то урадим? По цену живота?
Ипак идем. Можеш ли?
МАРИО: Да, да, да, могу. Идем. Али, осећам се мало
чудно. Не знам...
СТИВ: Дисање или ноге?
МАРИО: И једно и друго. Ноге су ми млитаве, а не долазим до даха, као да су ми ставили тампоне у нос.
СТИВ: Биће да је од лекова.
МАРИО: Антибиотици. Не подносим их.
СТИВ: Превише си их попио.
МАРИО: Онолико колико је требало. Лекар ми је преписао.
СТИВ: Попио си превише лекова у животу.
МАРИО: Шта ти знаш? Видимо се два пута недељно да
бисмо ишли на трчање и онда ми просипаш мудрост.
СТИВ: Још се нисмо срели а да ми ниси рекао да си
попио мукодин, кодеин, ово, оно, то... си поломио.
Стив лагано одмиче. Марио убрзава да би га пратио.
МАРИО: Хиљаду пута сам ти видео врат отпозади. Тај
твој део најбоље познајем. И морам да ти кажем да
ми је прирастао за срце.
СТИВ: Хоћеш да ме обиђеш?

МАРИО: Не. Кажем да ми је твој врат прирастао за срце,
и то је све. Раван је, изгледа као врат неког робота.
СТИВ: Видим га само кад идем код бербера.
МАРИО: Ја их мрзим, вратове. Почео сам још као дете од Пјаћентинијевог врата. Мајка ми никад није
дозвољавала да возим бицикл. Ја сам лудео за бициклом, а она ме је држала у кући, говорила је да
се плаши саобраћаја. Читав месец је прошао док
ме није пустила. Једном, у пролеће, дозволила ми
је да идем напоље на два сата. Знаш шта је значило
два сата? Трка са Пјаћентинијем до последње капи
крви. Назовем га, нађемо се. Ја, из коже да искочим. Пређемо кружни ток, приближим му се превише педалом и кврц... поломим му спицу. Враћам
се кући, каже. Види, једна спица није ништа, толико их имаш, свакако можеш да се тркаш. Не, поломиће се точак. Ма, нисмо ни почели, Пјаћентини...
Ништа није вредело. Окренуо је бицикл и вратио се
кући. Ја сам био иза, буљио сам у његов врат. Чинило ми се да ми се то парченце коже са степенасто
ошишаном косом руга. Мрзео сам га.
Стив не реагује.
МАРИО: Зашто му нисам разбио главу?
СТИВ: Мене питаш?
МАРИО: Требало је да зауставим бицикл и да га одаламим.
СТИВ: Биће да је био јачи од тебе.
МАРИО: Не мора да значи. У целом животу један једини
пут сам реаговао. Побеснео сам и потом... ништа.
Једном, на рецитаторској, с неким дечаком који се
звао Маскерпа... свађали смо се. Дерали смо се, не
знам више ни зашто, у једном тренутку наша лица
су се приближила и почели смо да вичемо, е, који
ти је курац... Сви остали су нас опколили. Видео сам
сцену као на успореном снимку. Помислио сам: сад
ће повољна прилика. А покренула ми се брада. Почела је да се тресе. Бес, страх... не знам. Тресла се.
Маскерпа је то приметио и почео да ме имитира,

11 >

почео је да тресе брадом и он. Остали су праснули
у смех. Завртело ми се у глави, мораћу нешто да
урадим. Али ништа, нисам успео ни да одем. Отишао је Маскерпа, са осталима.
Стив одмахује главом.
МАРИО: Желео бих да трчим назад кроз време да разбијем све главе које нисам разбио. Колико је?
СТИВ: Осам минута и петнаест.
МАРИО: Мучиш се?
СТИВ: Као животиња.
МАРИО: Па онда, што не кажеш? Мени значи да знам
да се мучиш.
Трче даље у тишини. Марио задрхти.
МАРИО: Мало је влажно, вечерас.
СТИВ: Чуо си прогнозу? Рекли су да сутра стиже косми
чки лед.
МАРИО: Једина нада је што с времена на време погреше.
СТИВ: Не погреше. Само не потрефе моменат. Кажу
сутра...
МАРИО: ... кад оно данас.
СТИВ: Још горе. Сутра можда да буде сунце. Па људи
кажу: иста прича... Изађу да трче, кад оно, космички
ураган. (Гледа у штоперицу.) Десет минута.
МАРИО: Мени се већ чини да осећам хладноћу.
СТИВ: То је утисак. Сугеришеш.
МАРИО: Не, већ… изненада ми је хладно и знојим се.
СТИВ: То су нормалне реакције.
МАРИО: Курац су нормалне. Не бих опет да ми се погорша стање.
Стив хладнокрвно наставља. Марио гледа около, као
да нешто тражи.
МАРИО: Зар овде није требало да буде заштитни стуб?
Обично на десет наилазимо на стуб.
СТИВ: Мало смо испод просека. Убрзај, ако можеш.
Стив нагло убрзава. Марио настоји да га прати, али
се преоптеретио.

МАРИО (Задихан.): Није мој дан, не држим ритам. Да
се вратим. Ти продужи, а ја се враћам.
Марио се окреће и враћа.
СТИВ: Ма шта радиш? Јеси луд?
Стив се окреће за њим, појури га и стигне.
СТИВ: Не одустај. Превише си причао и задихао си се,
ето то је. Хајде овако, држаћемо твој ритам. Можемо лагано и да успоримо. Кад ти буде боље, опет
ћемо убрзати. Ако у одласку идемо и више од тридесет, надокнадићемо у повратку.
Окрећу се и обојица настављају да трче у првобитном смеру.
МАРИО: Ако закачим упалу плућа, ти си крив.
СТИВ: Закачићеш, ако станеш.
МАРИО: Шта ти знаш о томе?
СТИВ: Имао сам упалу. Али зато што сам погрешио.
Спадам у оне пажљиве, знам да се свако може разболети. Док си у покрету, ништа ти неће бити. Али
кад станеш, не смеш да будеш го. Обучеш се да ти
не буде хладно.
МАРИО: То је тренутак зајеба.
СТИВ: Довољан је тренутак. Пут од победе до зајеба је
неприметан. Био сам члан у Шкорпији. Једног дана,
био сам у сауни, и дођу да ме позову: нека пријатељица те тражи. У то доба, сало на мом телу, нула.
Моје тело није чуло за реч сало, а изгледало је да
не би требало никад ни да је научи. Дакле, био сам
бог. Био сам леп као бог. Грчки бог. Изашао сам из
сауне, погледао се у огледало сав знојав, какав сам
био, и рекао: шта ме брига. Отишао сам право у кафић код базена да попијем и поједем нешто с њом.
У купаћим. Једна од највећих говнарија свих времена. Вратим се кући, добијем температуру. Зовем
доктора: треба и снимање рендгеном, јер ми се чини
да је бронкопнеумонија. Четири недеље у кревету.
А ону нисам ни повалио.
Марио се церека.
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СТИВ: И боље. Пичка је извор болести.
МАРИО: Менталних болести. Са женама је тако. Ти се
предаш. Оне те докрајче.
СТИВ: Убију те зато што те натерају да радиш ствари
без смисла. Жене су...
МАРИО: ... смртоносне.
СТИВ: Изазивају смрт.
Трче мало у тишини.
СТИВ: Како иде?
МАРИО: За длаку боље.
СТИВ: Ти си као дизелаш, кад се угрејеш, боље идеш.
МАРИО: Али бих ускоро направио предах.
СТИВ: Јеси луд? Данас морамо да напредујемо. Не знамо како је на два сата.
МАРИО: Хоћеш да идемо и после пружног прелаза?
СТИВ: Што да не?
МАРИО: Говорило се до тамо и назад.
СТИВ: Увек смо по сат времена. Не знамо шта буде после. По мени, нешто се деси.
МАРИО: Деси се то да ћу се распасти.
СТИВ: Након сат времена мука се више не осећа. Мисли
ти иду заједно. Улазиш у другу димензију.
МАРИО: Ти улазиш, ја те не пратим.
СТИВ: Почињемо да бисмо стигли, после ћемо причати о томе.
МАРИО: А онај стуб?
СТИВ: Већ смо га прошли.
МАРИО: Нисам га видео.
СТИВ: Мрак је.
МАРИО: Никад се још није догодило да не видимо стуб.
Никад се није догодило.
СТИВ: Смири се и усклади покрете. И не клати главом
као да си дрогиран, ако нас неко види, обрукаћемо се.

Марио претражује џепове тренерке.
МАРИО: А кључеви?
СТИВ: Шта кључеви?
МАРИО: Нису код мене. Ако сам закључао ауто, требало би да имам кључеве. Ти си их узео?
СТИВ: Не. Биће да си их заборавио у колима.
МАРИО: Али, ако си био сигуран да сам закључао...
СТИВ: Пусти сад то. Не губи концентрацију.
МАРИО: Код неког мора да су, ти кључеви. Ако је ауто
закључан, не можемо више да се вратимо.
СТИВ: Не оптерећуј се, терај напред. Разбићемо стакло.
Развалићемо командну таблу.
МАРИО: Развалићемо курац. Ауто је мог оца, а не мој.
Кошта ко светог Петра кајгана. Нисам му ни рекао
да га узимам.
СТИВ: Проблем по проблем, иначе ће се створити џумбус. Сад се трчи. Треба крв пропљувати. Не оптерећуј се кључевима.
МАРИО: Морамо да се вратимо, Стиве.
СТИВ (Намршти се.): Сваки пут иста прича. Тражиш
изговоре да се вратиш. Кодеин, антибиотици, стуб,
па где су кључеви... Нема назад, јасно?
Трче мало у тишини.
МАРИО: Понекад помислим да је то чудо од трке најоби
чнија говнарија. Шта имамо да покажемо? И пре
свега: зашто сваког дана треба показивати нешто?
Женама, на пример, ништа није важно... да, а има
и оних које трче...
СТИВ: Лезбејке.
МАРИО: Допада ми се што си еластичан. Хоћу да кажем, жене...
СТИВ (Прекида га.): Знам. Није да нису у стању, да не
подносе напор. Не виде мотив. Питају: зашто трчиш? Зато што је јуче било тридесет, данас је двадесет девет. Није то никакав мотив, кажу. Заиста,
јеси ли икад видео жену која је загрејана за бокс?
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На телевизији меч. Шта каже? Зашто се туку? Зато што овај треба да обори оног, у супротном онај
други обори њега. Није то добар мотив. Ма пусти
нас да одгледамо меч!
МАРИО: Пусти нас да га одгледамо, у курац!
Смеју се.
МАРИО (Изгубљен.): А што ми трчимо?
СТИВ: Њујоршки маратон! Не сећаш се? Треба да идемо да га трчимо, следеће године у новембру. Рекли
смо да ћемо успети.
МАРИО: Треба нам пет сати трчања у ногама.
СТИВ: Пет или шест.
МАРИО: Колико већ трчимо?
СTИВ: Двадесет два минута.
Тишина.
МАРИО: Уништава ме то што с времена на време помислим да су жене у праву.
СТИВ: Зашто је Атињанин одлучио да трчи четрдесет
два километра? Рекао је: морам да их истрчим и
истрчао их је. Да, ма могао би да се одмориш мало, ионако те нико не види. Не, ја се не одмарам,
трчим. Збиља, потом, кад нађеш оне неспособњаковиће који не знају да истрпе, кажеш: ово је кретен.
Зато што није питање физичке спремности, физичка спремност не значи ништа. Питање је показати зубе да би се постигао резултат. То је ствар коју
жене слабо разумеју. То је логика која им утекне.
МАРИО: А можда су у праву што им утекне.
СТИВ: Кад је битка, шта радиш? Повлачиш се?
МАРИО: Ма дај...
СТИВ: Напротив, да, можда се и повлачиш с времена
на време. Али како се осећаш?
МАРИО: Као кукавица?
СТИВ: Ужасна кукавица. Исто сам ти говорио и о фудбалу. Опколе те? Е, ту треба да се испрсиш. Опколили
Енглези, на подивљалом стадиону. Гомила надире,

а ти оштро враћаш лопте. И онда пуцаш свом силином, у брзом противнападу. Попут великог Интера.
Као Жаир... Суарезов шут из шеснаестерца. Суарез
прихвата лопту на граници наше зоне. Знаш како је
шутирао Суарез? Бацао се на терен, савијао се попут мотоциклисте, понекад би додиривао и руком.
Зар се не сећаш? Шутеви са седамдесет метара на
ногу. Лопта за Жаира који је избацује у аут. Центаршут. Пеиро у лету. Гол.
МАРИО: Ја се сећам оног у финалу са Селтиком у Един
бургу.
СТИВ: Лисабон. Па шта има везе? То је била несрећа.
Ја сам то схватио пре утакмице. По лицима, кад су
кадрирали постројене играче. Рекао сам: ови губе.
Сувише су напети, не успевају да уђу у игру. На лицу се види да ли побеђујеш. Записано ти је у очима. Ако си смирен, ако си сигуран, противник те
не занима. Рачунаш на себе. Знаш да ти то можеш.
МАРИО: Ја вечерас осећам да губим.
СТИВ: Требало је да ми то кажеш раније. Сад смо на терену. Публика навија. Не можемо више да је разо
чарамо.
МАРИО: Али ако нема никог...
СТИВ: Италоамери су нас препознали. Тапшу. Вичу,
гол, гол...
МАРИО: Стиве, нисмо у Њујорку...
СТИВ: Господе боже, па то је свеједно! Не схваташ да је
свеједно? Сваки пут је свеједно. Зато што ће тај дан
бити као и овај. Имаћеш исту жељу да дигнеш руке
од свега. Ако сад попустиш, попустићеш и у Њујорку.
Трче мало у тишини.
МАРИО: Стиве?
СТИВ: Е?
МАРИО: По твом мишљењу, бог постоји?
СТИВ: Који курац од питања ти постављаш?
МАРИО: Понекад посумњам.

> 14

СТИВ: Дај, трчи.
МАРИО: У нашим годинама треба да смо већ одлучили
да ли постоји или не постоји. Или барем да ли постоји за нас. Кад очекујемо да одлучимо?
СТИВ: Јеси ли нешто одлучио у вези са женама? Децом?
Твојим послом? Још ништа ниси одлучио. Баш вечерас мораш да одлучиш о богу?
МАРИО: Како сам веровао кад сам био мали?
СТИВ: Па доносио ти је поклоне за Божић.
МАРИО: Не, ја сам баш веровао у невидљивог бога. Увече,
пре но што заспим, навлачио бих прекривач преко
главе и молио се. Говорио сам у себи и био сигуран
да ме он чује. Причао сам му, молио да не добијем
двојку из владања у књижицу...
СТИВ: Долазиш из затуцане породице.
МАРИО: Шта ти знаш о мојој породици? Никад није
упознао ни моју сестру, а прича о мојој породици.
СТИВ: Половину пута кад зинеш, причаш о породици, о
томе кад си био мали. О стварима које су ти се догодиле кад си био мали. Рећи ћу ти једном заувек.
Никога није брига шта је било кад си био мали. Био
си гованце, као и сви остали, као што смо сви били.
МАРИО: Ма како смо се уопште ти и ја спријатељили?
Стив настоји да убрза како би се одвојио од другара.
Али, изненада му постаје тешко.
МАРИО: Шта је?
СТИВ: Слезина.
МАРИО: Пробадање или стална бол?
СТИВ: Пробадање.
МАРИО: Видећеш да ће проћи. И мени се догађало, кад
сам био мали, јер сам јурио. Пролазио бих поред
пиљара који би ми довикивао: увек јурцаш, Марио.
Увек јурцаш. А моја мајка с прозора... Извини.
СТИВ: Неподношљиви болови.
МАРИО: Издахни до краја. Избаци сав ваздух. Тајна је
избацити све.

СТИВ: Немам проблем са дисањем. Боли ме слезина.
Осећам да је велика као кућа. Удара о црево и смрскаће га.
МАРИО: Ако су болови тако јаки, боље да се зауставимо два минута.
СТИВ: Јеси луд? Пре ћу је смрскати.
Марио прасне у грчевит смех.
МАРИО: Немам ваздуха. Не могу даље.
СТИВ (Болно.): Не видим ништа смешно.
МАРИО: Замишљам новине. Умро од слезине док је тренирао за маратон.
СТИВ: Па? Баш би било легендарно. Људи би ме се сећали као што се сећају Атињанина.
МАРИО: Мерлин: самоубиство. Присли: дрога. Богарт:
рак. Стив: смрскана слезина... (Смеје се.)
СТИВ: Што не ставиш на списак и оне друге? Ленон,
на пример. Кенеди, Лутер Кинг. Ти, ако не престанеш да сереш.
МАРИО: Убиства за мене нису врх легенде. Саобраћајка.
Џемс Дин у поршеу. То је врх. После дође само
убиство.
СТИВ: Роми Шнајдер, Павезе, Носкезе...
МАРИО: Мајаковски, Хемингвеј, Тенко...
СТИВ: Ђино Паоли није успео.
МАРИО: Ни ја не успевам више.
СТИВ (Изобличен, виче више на себе него на Марија.): Трчи, забога. Трчи. Пусти нек се све распадне. Повећај
уместо да смањујеш. Што ти је горе, мораш више
трчати, како би савладао бол. Напред, померај ноге,
померај руке. Зар не осећаш да улазиш у легенду?
МАРИО: Да, малчице.
СТИВ: Па онда иди, иди, иди... аааааа (Притиска слезину.)
МАРИО: Шта је?
СТИВ: Пуца.
МАРИО: Станимо. Овде смо забаве ради.
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СТИВ: Курац забаве ради. Кад трпиш, онда треба да си
упоран. Нећу да идем до Њујорка да бих се прошетао.
МАРИО: Има још скоро годину дана.
СТИВ: Кога брига. Мораш да тренираш као да је сутра.
МАРИО: Стиве, ако ово постаје посао, ја одустајем.
СТИВ: Горе него посао. То је питање живота и смрти.
МАРИО: Кренули смо другачије.
СТИВ: Увек се креће другачије. Креће се зато што је лепо.
А после, шта ти преостаје него крв да пропљујеш?
МАРИО: Да, али зашто? Зашто увек мораш да поједеш
све из тањира, чак и ако ти се повраћа? Тако не
осећаш више шта си. Мислим оно што стварно јеси.
Стив наставља да трчи, лице згрчено од бола.
МАРИО: Како иде?
Стив не одговара. Марио се саплиће и пада.
Други је принуђен да се заустави, али наставља да
скакуће.
СТИВ: Шта радиш? Јеси луд?
МАРИО: Незгодно сам пао. Био је ту неки камен, нешто...
СТИВ (Контролише штоперицу.): У реду, али сад устани, губимо драгоцене секунде.
МАРИО: Не могу.
СТИВ: О, мајко божја! (Зауставља штоперицу.) Теби се
чини да сад треба да прекинемо? (Престане да скакуће.) Дај да видим. Где те боли?
Марио показује глежањ.
СТИВ: То је угануће. Видим одавде.
Стив се спусти на колена, узима Мариову ногу и
оштро удара глежањ као што раде спортисти приликом уганућа.
СТИВ: Ниси ни викнуо.
МАРИО: Требало је да викнем?
СТИВ (Дохвати га за мајицу.): Теби није ништа, говно
грозно. Само си желео да се одмориш.

МАРИО: Желео сам да се ти одмориш. Хоћу да стигнеш
са целом слезином.
СТИВ: Треба да гледаш своја посла, јасно? Ја мислим на
своју слезину. Сад настави да трчиш, одмах.
МАРИО: Чекај мало. Мени овако не одговара. Хоћу да
се осетим слободним. Можемо да трчимо до смрти, а можемо и да прекинемо. Можда и одлучимо
да идемо даље, али морамо бити слободни да се
зауставимо.
СТИВ: Немој да ми изиграваш зен учитеља. И ти врло
добро знаш да, ако у једном тренутку не стиснеш
зубе, нећеш стићи на циљ. Јер, на крају крајева, трчање је увек питање живаца.
МАРИО: Ја нећу више ту да уплићем живце. Хоћу баш
овако, као да серем.
СТИВ: Е, онда иди да сереш. Ја настављам.
Стив поново покреће штоперицу и почиње да трчи.
Марио га прати.
МАРИО: Како ми идеш на курац!
СТИВ: Нико те не тера да идеш за мном.
МАРИО: Зашто мораш увек да намећеш закон јачег?
СТИВ: Живот је на страни јачег.
МАРИО: Али ми смо разумна бића. Можемо да одаберемо да будемо уз слабијег, уз губитника. Да није
тако били бисмо животиње.
СТИВ: Ми јесмо животиње. Слаб крепа, снажан преживи.
МАРИО: Наша памет је фактор узнемиравања. Можемо
вештачки да усмеримо ситуацију. Створили смо медицину, створили смо поприличну збрку.
СТИВ: Пренасељеност, на пример. Црнци који нам долазе у кућу...
МАРИО: Сад си и расиста?
СТИВ: Не. Иде ми на курац хипокризија свих оних, попут тебе, који им дају који динар на семафору. Тако радиш, зар не?
МАРИО: Шта ти знаш о томе?
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СТИВ: Видим те. Заустављаш се на семафору у твом лепом аутићу, спушташ прозор и још му се и осмехнеш.
МАРИО: Па не баш увек. Понекад и ја лоше реагујем. Кажем: данас сам већ уделио твом колеги, шта хоћеш?
Као да се та двојица познају само због чињенице
што су црнци. Пре неки дан, један је наваљивао:
дај ми, хвала, дај ми. Извадио сам новчаник, а он
је наставио. Рекао сам: престани, или ти нећу дати
ни пару. Али то сам рекао ружним тоном, никад се
не бих тако понео према некоме моје расе. Односио
сам се према њему као према свом псу.
СТИВ: Добро си урадио. Ако ти је ишао на курац...
МАРИО: Стидим се. Раније сам мислио да постоји критеријум правде на овом свету. Сад више не знам.
СТИВ: Ја верујем само да је човек зао.
МАРИО: Онда шта ћемо да радимо у Њујорку?
СТИВ: Какве то сад има везе?
МАРИО: Ако су сви говњиви, зашто морамо још и да се
овако гњавимо?
СТИВ: Да бисмо му завалили у дупе.
МАРИО: Коме?
СТИВ: Животу. Ја тренирам само да бих завалио у дупе животу. Ако немаш ово на уму, ако немаш стално у глави ову идеју, никад нећеш успети. Живот је
кошмар. И ти си у њему. И мораш да му расцепиш
дупе, у супротном ће он расцепити теби. Мораш да
му наплатиш. Да га казниш што је кошмар. Црви
смо? Морамо да умремо? Па, добро. Али прво хоћу
да те натерам да прогуташ до краја ко сам.
Трче у тишини.
МАРИО (Гледа пријатеља као да га не препознаје.): Ма,
како смо се ми упознали?
СТИВ: Преко пушења.
МАРИО (Изгубљен.): Пушења?
СТИВ: Франкиног пушења. Били смо у кући наших пријатеља. Ти си почео да причаш о некој журци на којој

си био пре две недеље. Ја сам ти рекао: био сам и ја.
После, у неком углу, почели смо да причамо о оној
журци, па сам те питао да ли се сећаш Франке. Како да не, рекао си. И пољубио сам је. Мени је попушила, рекох. А ти ћеш: извини, у колико сати ти је
попушила? Рецимо да је било десет. Побледео си и
рекао: у курац, ја сам је пољубио у пола једанаест...
Смеје се само Стив.
СТИВ: Доста. Изгубићу дах.
МАРИО: Не сећам се тога.
СТИВ: Па, наравно. Не сећаш се ни кад си ми мазнуо
женску.
МАРИО: Франку?
СТИВ: Ану, не Франку. Ану.
МАРИО: А, Ану (Изгубљен.) То се догодило... пре хиљаду година. И колико сам био са Аном? Месец, два?
СТИВ: Годину дана.
МАРИО: Па добро, годину дана. Шта то мења? Био си
тврд орах. Дивио сам ти се. Говорио си да те баш
брига за њу.
СТИВ: Па није било баш тако.
Стив трчи и не прича.
МАРИО: Па како је било? Јеси ли патио?
СТИВ: Три године.
МАРИО: Зашто ми никад ниси рекао?
СТИВ: Мрзим да будем љубоморан.
МАРИО: То јест, уместо да будеш љубоморан, ти си затровао три године живота.
Стив не одговара.
МАРИО: Жао ми је.
Дуга тишина.
МАРИО: У ствари, више си волео да се правиш да те баш
брига, него да ми нешто кажеш. Онда си једна од
оних глава коју нисам разбио.
СТИВ: Ја сам требао да ти је разбијем, главу.
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МАРИО: Хоћеш сад да се потучемо?
СТИВ: Чему сад? Прошао воз.
МАРИО: Било, па прошло. Мени је све побркано. Сад се
више ничег не сећам. Стиве, да ли је то нормално?
СТИВ: Четрдесет седам минута црпиш. Мозак ти је у
хипероксигенацији.
МАРИО: Шта то значи?
СТИВ: Диши лаганије и биће боље.
МАРИО: Али мени је већ боље. Како смо други пут кренули, немам тегобе. Лобања ми је празна, у глави
ми је велико црнило. Али чини ми се да летим.
СТИВ (Забринут.): Шта кажеш?
МАРИО: Да, ти си био у праву, треба превазићи кризу.
После се добро осећаш, идеш напред, више се не
би заустављао. Да убрзамо мало?
СТИВ: Не треба. Већ имамо добар ритам.
МАРИО: Ја бих да пожурим.
СТИВ: И грешиш. Не узимаш у обзир сопствене лимите.
Марио пролази напред.
СТИВ: Озбиљно говорим. Не ваља форсирати, у супротном ћеш пући. Осећаш се добро, али то је пролазни
тренутак. Заграда између прве и друге кризе.
Стив шрчи свом снагом да би га пратио.
СТИВ: Знаш да ме боли слезина и да ће ми пући.
Марио не успорава.
СТИВ: Хоћеш ли да ми помогнеш или нећеш?
Марио не одговара.
СТИВ: Прво се вуче, а онда кад другима треба...
Стив се повлачи. Марио остаје равнодушан.
СТИВ: Јесу ли ме препознали Италоамери?
МАРИО: Ммх ммх...
СТИВ: И шта ми довикују?
МАРИО: Гол, гол.
СТИВ: Јаче!

МАРИО: Гол, гол.
СТИВ: Гол! Гол! Подстичу га, он стеже зубе. Подиже
главу. Умирује дисање. Ево, повратио се. Призива
своју снагу, извлачи понос победника. Чудо једно.
Поново излази.
Стив успева да се мало опорави.
Али Марио је неумољив и поново га оставља иза себе.

СТИВ: Полако! Не видиш да не могу?
МАРИО: Колико ти је требало да то изговориш?
СТИВ: Никада ти више нећу помоћи. Чим ти је добро,
напушташ ме.
МАРИО: Ма, нисам добро. Хладно ми је. Ноге ми се тресу.
СТИВ: Па што онда журиш?
МАРИО: Цео живот се тако осећам. Други трче, а ја се
мучим да их пратим. Кажем: можете ли спорије?
Пљуну ме у лице. Једном су ме затворили у клозет
свлачионица и држали су ме унутра читав сат.
СТИВ: Какве ја имам везе с тим? Па нисам те ваљда ја
закључао у клозет.
МАРИО: Ти ту стојиш да упериш пиштољ у мене. Увек.
Ја не желим више тај пиштољ, јеси ли разумео? Не
треба ми. (Убрзава.)
СТИВ: Види, такво трчање је опасно.
МАРИО: Тако говориш зато што си изобличен.
СТИВ: Тако говорим због тебе. Можеш да сиђеш са стазе.
МАРИО: Ма какве ти разговоре водиш?
СТИВ: Не зезај нас. Идеш пребрзо!
Марио наставља да галопира.

СТИВ: Ооо! Успори!
МАРИО: Не могу. Ноге саме иду.
СТИВ: Не моги више да те пратим, разумеш?
МАРИО: Осећам се као Атињанин.
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СТИВ (Очајнички.): Атињанин је курац од легенде. Кад
је стигао, није више знао ни коју вест треба да пренесе. Можда је испричао само неки сан.
Месец се приближио. Његова светлост је постала јача.
Марио је веома брз. Стив се постепено повлачи.
МАРИО: Колико трчимо?
СТИВ: Педесет девет.
МАРИО: Укључујући паузу?
СТИВ: Без паузе.
МАРИО: Како педесет девет? Нисмо ни видели пружни прелаз?
СТИВ (Тужно.): Већ си га прошао.
МАРИО: Кад? Нисам га ни приметио.
Стив не одговара.
МАРИО: Зашто ниси ништа рекао?
Тишина.
МАРИО: Морамо да се вратимо.
СТИВ: Више не можеш.
МАРИО: Зашто?
СТИВ: Сувише си се залетео.
МАРИО (Цери се.): Залетео, баш тако... (Изненада изгубљен.)
Али зашто ми је тако хладно?
СТИВ: Прехладио си се.
МАРИО: Е, па да... (Збуњен је. Настоји да се концентрише како би поново наставио.) Како то да, кад смо
кренули, поред нас није било аута?
Стив не одговара.
МАРИО: Морао је бити тамо. Кажем кад смо радили
вежбе. Зашто није био тамо?
СТИВ: Оставио си га на путу.
МАРИО: Где на путу?
СТИВ: На кривини.

МАРИО: А ја сам био по тебе?
Стив не одговара. Исцрпљен је и ојађен.
МАРИО: Немам у глави јесам ли био поред тебе...
СТИВ: Не размишљај о томе.
МАРИО: Био је онај праволинијски, па на крају кривина, је ли тако? Попео сам се. Четврта, трећа... Успео
сам, Стиве? И кривину?
СТИВ: Смири се. Не мучи се. Више није потребно.
МАРИО: Зашто?
СТИВ: Идеш код бога. Не мисли на друго.
МАРИО: Паде ми на памет мама. Кад је подизала доње
чаршаве и обувала ми чарапе, јер никад нисам хтео
да устанем. Одједном мислим да ме није волела.
СТИВ: Волела те је. Смири се.
МАРИО: Не, није ме волела онаквог какав сам стварно
био. Ја бих волео да сам остао у кревету. Она није
волела мене. Волела је тебе. Зато што смо браћа,
је ли тако?
СТИВ: Били смо. Били смо као браћа.
МАРИО: Како то да ми пада на памет мама?
СТИВ: Настави да трчиш. Опружи ноге, пружи корак,
пружи... Не губи дах. Постижеш невероватно време. Никада ниси ишао тако јако. Стижеш у Њујорк.
Стижеш ноћас.
Марио још убрзава.
Сада већ морају да вичу да би се чули.
МАРИО: Ооо, где си?
СТИВ: Oвде.
МАРИО: Не видим те више.
СТИВ: Магла је, зар не видиш да је магла?
МАРИО: Где смо? Ја не препознајем пејзаж.
СТИВ: Не размишљај о томе. Трчи.
МАРИО: Осећам да сам потпуно смрзнут.
СТИВ: Стиже космички лед.
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МАРИО: Како космички лед?
СТИВ: Временска прогноза, сећаш се?
МАРИО: Прођи ти напред. Не одговара ми да толико
заостајеш. Мало се плашим.
СТИВ: Не могу. Довде сам те пратио, али сад морам да
се зауставим.
МАРИО: Шта кажеш? Рекао си да нећеш дићи руке...
СТИВ: Мораш да наставиш сам. Заиста.
МАРИО: Али ако стиже космички лед, нећу...
СТИВ: Ја не могу даље. Пробај да разумеш.
МАРИО: Слезина?
СТИВ: Не, слезина је у реду. Не могу напред и то је то.
Прихвати. Нисмо више деца.
Трче у тишини још мало.
МАРИО: Стиве?
СТИВ: Еј?
МАРИО: Јеси ли и ти био у ауту? Или сам био сам?

Стив не одговара.
МАРИО: Реци ми, Стиве. Морам да знам.
СТИВ: Не, Марио. Нисам био. Остао сам да гледам
утакмицу.
МАРИО: О, Христе боже!
Стив се зауставља.
МАРИО: Зашто ниси то рекао раније?
Стив нестаје у мраку. Марио наставља да трчи сам.
МАРИО: Опрашташ ми све? И Ану?
СТИВ (Из мрака.): Већ сам ти опростио.
МАРИО: Тражи кључеве. Врати их тати. Мора да су у
оној олупини. Негде морају бити.
Марио још убрзава, као да је у спринту. Потом се
окреће према мраку и виче.
МАРИО: Стефане? А какве новости ја треба да пренесем?
И нестаје у светлу.

КРАЈ
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П

Напред према сећањима

озоришни комад Њујоршки маратон, италијанског
драмског писца Едоарда Ербе, један је од најинтересантнијих литерарних предложака које у последњих неколико година објављујемо у “Сцени”. Реч
је о вишеслојном тексту (што, наравно, није посебно
необично), односно о вешто замаскираној тези – атрактивном темом у првом плану – која дефинише животни
усуд, неочекиване преокрете, бизарне несреће и слично. Сторија о двојици маратонаца аматера и њиховим
припремама за овај не само спортски догађај у Њујорку, истиче одсуство воље, малодушност, разочарање, с
једне стране, и упорност, спремност на ризик, прихватање одрицања, с друге. Све то су, ипак, рекао бих сликовито, скеле, које прикривају грађевину прегнантних
унутрашњих релација, неразјашњених прича и бројних
питања на која двојица пријатеља никад нису добили/
дали одговоре.
У суштини Њујоршки маратон је једноставна прича
о пријатељству, које, за нас, можда, почиње крајње неуо
бичајено, али тако нормално за велике градове, где се
људи не познају добро и срећу се случајно. Марио, који
би могао да буде и представник досељеничког корпуса у
град или у Америку и Стив, који би по много чему могао
да буде неко ко пледира на титулу староседеоца, срећу
се на “лудој” журци и започињу пријатељство пуно турбулентних односа, али с једном заједничком тачком –
жељом да наступе на чувеном маратону у Њујорку. Чак
ни то опредељење, међутим, у испису виспреног Ербе,
не мора бити дефинитивно; очито је мотивација код ликова сасвим другачија, јер, можда је та, лако уочљива,

заједничка тачка тек бекство од усамљености, па је и
пристанак на напорне тренинге, део “кредита” за дружење. Но, у том правцу може трагати драматург или редитељ који се определи за инсценацију ове приче, али
чињеница је да однос Стива и Марија кроз литерарни
предложак нуди такву могућност трагања и разрешења.
И то је само један од слојева ове занимљиве театарске
приче, јер, како каже један од ликова, “ја бих да трчим
уназад”. Та реченица такође има вишеструко значење,
јер симболише и жељу за кретањем, али подсећа и на
“бољу прошлост” или, у коначном, како се испоставља на
крају драме, постојањем живота. Тај трагички елемент
откривамо постепено, дозирано, замаскирано причом
о овоземаљским проблемима, који нам се увек чине големим и нерешивим. А можда то и није тако, јер, збиља,
шта је на крају маратона, тог митског симбола трајања,
храбрости, упорности и жеље? И јунаци Ербиног комада
поседују неукротиву страст маратонца, али чини се као
дефинитиван алиби за мањкавости савремених односа.
На крају ове приче о Стиву и Марију, читалац, а
верујем врло скоро и гладалац у неком театру, добија
простор за размишљање о важности пристојних међуљудских односа, доброти, поштењу, поштовању других, и,
коначно, важности сећања на доброту.
Језик драме је савремен и питак, а могућности
за сценско позиционирање једноставне и разноврсне.
Превод Маријане Иличин, и у одређеном смислу,
адаптација овог специфичног текста, такође заслужује
све похвале.

Трибина Фестивала “Театар на раскршћу” Ниш

Приредио > Александар Милосављевић

О

д 11. до 19. марта 2019. у Нишу је одржан први “Театар на раскршћу”, фестивал на којем су у такмичарској селекцији приказане представе из Србије, Босне
и Херцеговине, Црне Горе, Хрватске, Бугарске, Северне
Македоније и Словеније. Фестивал је отворен премијером
домаћина, Народног позоришта Ниш, док је солунска продукција изведена у част награђених. У оквиру Фестивала
организован је пратећи програм – изложба, промовисана
су театролошка издања, позоришне публикације и конкурс за савремену драму, а одржана је и дводневна Трибина Театри Балкана – Сарадња на раскршћу, на којој су о
модалитетима међутеатарске сарадње у региону говорили
инострани и домаћи театролози, критичари и позоришни
делатници. “Сцена”, уз помоћ нишког фестивала, објављује
излагања са овог скупа1).
А. М.
1) Неки од овде публикованих текстова су унапред припремљена излагања,
а објављујемо и неауторизоване транскрипте дела дискусије вођене на
нишкој Трибини.
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Трибина Фестивала “Театар на раскршћу” Ниш

Театри Балкана
– Сарадња на раскршћу

Небојша Брадић

У

Балкан треба да отвори очи

данашњим новинама видећете наслов: Није нормално да се Срби осећају прозваним, а у вези са
антитерористичким актом на Новом Зеланду.
Зашто се то дешава? Претпостављам да је то један од
балканских стереотипа, када се било шта лоше у свету
повезује с неком нацијом или државом из овог региона. Зато осећам потребу да кажем понешто о самом
феномену Балкана, односно о балканском искуству.
Назив Балкан не долази од речи “бал” и “кан”.
Бал на турском значи крв, а кан значи мед. То је послу
жило Анђелини Џоли да направи филм без радње, потврђујући да је популарно користити и такав наратив.
Но баш зато је важно да се вратимо заједничким искуствима и покушамо из њих да пронађемо разлоге за
ову нашу Трибину.

“Хоће ли Балкан једаред отворити очи успаване
и видети свој огромни културни капацитет ако замахне као целина” – питала се Исидора Секулић у освит
Другог светског рата у коме је укрцани брод Балкана
поново разбијен. Нажалост, искуство овог изнова разбијеног брода није помогло да се деведесетих година
спречи нестанак једне земље, захваћене најкрвавијим
сукобом у Европи после Другог светског рата. Према
Оксфордском речнику енглеског језика “балканизовати” је глагол који значи “поделити област у већи број
мањих и често непријатељски настројених јединица, као
што је учињено са Балканским полуострвом крајем 19.
и почетком 20. века”. Различита историјска искуства
проистекла из балканизације и понављаног распарчавања које и данас траје, произвела су страхове и бриге специфичне за овај регион по својим крајностима.
“Како је могуће да се ова земља смири и среди
и да прими бар онолико цивилизације колико њени
најближи суседи имају кад је народ у њој подвојен као
нигде у Европи? Четири вере живе на овом уском, бр-
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довитом и оскудном комадићу земље и свака од њих
сматра да су њено добро и њена корист условљени штетом и назатком сваке од три остале вере, а да њихов
напредак може бити само на њену штету. Свака од њих
је од нетрпељивости учинила највећу врлину и свака
очекује спасење однекуд споља и свака из противног
правца” – писао је Андрић речима француског конзула у Травничкој хроници. Тако је постала неизбежна
судбина да без међународног посредовања балкански
брод тоне јер га саботирају главни играчи на Балкану,
острашћени локалном борбом за власт, а глуви и слепи за потребе целине, коју саркастично називају “наш
народ”. Све се то непрекидно понавља, како у прошлом
тако и у садашњем времену. Можда због тога свет изван
Балкана са страхом мисли, говори и пише о њему као
да је баук који кружи Европом. А наслови у новинама
следе узнемирујућ канонски образац: “Претња ши-

рења балканског пакла прогони Запад”, “Несигурност
влада у балканском котлу”, “Пукотине се шире због
кризе на Балкану” итд. Балкан је описан као опасно
место на коме је живот изложен манипулисању и интригама малобројних омнипотенцијом заслепљених
лидера, чији се утицај стално шири, док не буду приморани да се на крају суоче са неминовним поразом.
Балкан се географски сматра европском територијом,
али је као колевка расцепа искључен из главних токова европске културе.
Мали језици и мале културе увек су на периферији интересовања и зависе од погледа странаца, који
обично немају никакво или имају слабо знање искуства
Балкана. Пре деведесетих у иностранству је придавана занемарљиво мала пажња књижевности и другим
аспектима културног живота Југославије. Парадоксално, интересовање странаца за уметничко стваралаштво
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Балкана увећало се у годинама ратовања и криза. Када
су после окончања ратних сукоба, земље наследнице,
међу којима је и Србија, достигле модус вивенди, ствари су се вратиле на степен мале видљивости. И ево
нас опет, данас, у магловитој садашњости, у освит још
једног претећег распада, како се поново налазимо на
раскршћу обележеном туробним балканским искуством, из кога се рађа театар Балкана као “изненађење
душе”, како Шилер назива инспирацију. Асоцијације
су бројне и наше раскршће обећава.
“Ђаво је оставио сву добру музику на раскршћу”,
наратив је из филма Crossroads (Раскршћа) о музичару
Роберту Џонсону. По својој верзији раскршћа Светлана
Велмар Јанковић тумачи турски појам “Дорт-јол”, по
коме је један крај Београда добио име. Дорт-јол био је
не само раскршће четири главна пута већ и место на
којем су крајем 18. и почетком 19. века извршаване
смртне казне. Осуђеник би закорачио у само средиште
раскршћа на место смрти обележено каменом и стао
одмах истурене главе, а онда би та глава већ следећег
тренутка летела кроз ваздух и котрљала се по тлу. Пошто људи радо присуствују представама ове врсте,
на Дорт-јолу би се увек налазило много људи који су
касније сведочили о погубљењу, али то није било све.
Као упозерење онима који наилазе на раскршће, труп
је остављан два дана и две ноћи на самом средишту уз
камен смрти, окренут потрбушке, са одсеченом главом између ногу.
Раскршће – губилиште није оно сурово позориште које призивамо на нашој трибини “Театар Балкана – сарадња на раскршћу”. Насупрот таквој визији
која би можда пристајала стереотипу суровог Балкана и насупрот актуелној политичкој стварности која
је искорачила са Балкана и расцепом заразила целу
Европу, верујемо да комплементарни концепти култура на Балкану, истовремено супротни и блиски, могу
коегзистирати заједно и игром и креативношћу неутралисати, а потом и избрисати нетрпељивост и неслогу.
Идентитети се формирају увек у дијалогу, а понекад

и у борби са стварима које значајни други желе да виде у нама самима.
За крај опет цитирам Исидору Секулић: “Балкански свет треба подсетити на Балкан и на сјајне традиције Балкана. Балканским државама које са Балкана
не могу никуда и никоме, Балкан је целина и сврха.
Дакле, Балкан је сам собом проблем и идеал.”

Иван Меденица

О

Позориште као агора
друштвене дебате

во излагање треба да пружи неку врсту мапе, не
само регионалних и европских фестивала него
и светских. Моји ће примери бити управо светски фестивали који тематски и концептуално повезују
одређене регионалне културе, као што то намерава и
овај фестивал у Нишу који се реферише на балканске
позоришне културе.
Скрећем пажњу и чини ми се да, ако бисмо хтели
да на највишем и најширем плану утврдимо које су генералне концептуалне тематске оријентације позори
шних фестивала, онда су то, с једне стране, фестивали
који су посвећени одређеним извођачким формама,
а с друге фестивали посвећени одређеним облицима
културног повезивања, прожимања, сарадње итд. Знамо из наше средине колико је фестивала прве врсте:
фестивал комедије, класике, једног глумца, савременог
текста, нових позоришних тенденција, фестивал савременог плеса... Ако погледамо ширу европску панораму – уз посебност коју чине су фестивали позоришта
за децу, фестивали луткарског позоришта, фестивали
уличног позоришта и новога циркуса – споменуо бих
само један европски пример који даје добру копчу за
ову другу групу фестивала, дакле фестивале засноване на културно-регионалном повезивању.
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То је фестивал који заправо више не постоји, али
можда ће поново да буде успостављен, и то ни мање
ни више него у Београду. Реч је о фестивалу европске
драматургије, познатијем као Висбаденско бијенале,
тачније још је познатији као Бонско бијенале. Тај фе
стивал је настао у Бону, бившој престоници Западне
Немачке, бијеналног је карактера, а Манфред Бајлхарц,
оснивач, доцније га је пребацио у Висбаден. Недавно
је господин Бајлхарц с групом “кумова” овог фестивала био у Београду и постоји иницијатива да Фестивал
2020. буде организован у Београду. Појам кумова или
патрона заправо значи да из сваке земље имате особу
која је изабрана да предлаже представе настале по савременој националној драми. То Бонско бијенале или
Висбаденски фестивал сјајна је платформа за промоцију савремене европске драматургије и заправо би
смо могли рећи да је то била једна врста маркета, где
су представљани нови комади, организована сценска
читања, где су редитељи и директори позоришта могли
да се упознају са тим шта је најновија европска драмска
продукција. Зашто сам издвојио овај пример? Као што
сам рекао, он је копча са фестивалима заснованим на
темељу одређеног културног идентитета, у овом случају европског. Поред тог, постоје многи фестивали и
у региону, и у Европи, и у свету, који за своју најширу
тематску основу имају управо регионално, односно
културно одређење.
Одличан пример имамо у Србији, ужички фести
вал, чији је назив оксиморонски јер је остао претходни назив “југословенски фестивал”, а има и свој нови
наслов, чија је “кума” Вида Огњеновић, Фестивал без
превода, што мислим да је врло изазовно, јер Фестивал
окупља позоришта бившег српскохрватског говорног
подручја, дакле култура за које нам није потребан превод да бисмо их разумели. У том смислу он је нешто
мало ужи од Југо-сфере јер, сложићемо се, иако су
нам блиски и можемо да их разумемо, словеначки и
македонски су дефинитивно другачији језици од онога што је био српскохрватски језик.

Што се тиче Европе, поред Висбаденског бијенала, пао ми је на памет један стари традиционални
фестивал у Санкт Петербургу, Baltic house, који би, како сам назив каже, требало да повезује балтичке позоришне културе, за које бих вас подсетио да су веома
развијене. Имамо Литванију као невероватан пример
у европским оквирима, који волим да поредим са Словенијом, једне мале језичке културе која је изнедрила
неупоредиво значајнију позоришну културу, признату у најширем европском и светском контексту. Тај
Балтички дом, то може да буде занимљиво с обзиром
на то да окупља занимљиве позоришне културе. Tу се
могу видети представе из Украјине, Пољске, Немачке, Русије, па се питате какве то везе има са Балтиком
и да ли постоји неко оправдање, осим имена, за такав
фестивал.
У најширем кругу имамо два примера. Један је
фестивал у Монтреалу који се звао Festival de Théâtre
des Amériques, основан 1984, дакле фестивал америчких позоришних култура, а од 2007. променио је назив
и сада се зове Festival TransAmériques. Он се односи на
америчке позоришне културе.
Пример на коме ћу се задржати, јер имао је врло велике потенцијале али није остварио адекватну
реализацију по ономе што наше колеге из тих средина сведоче, јесте Песето фестивал. То је скраћеница
од Пекинг, Сеул, Токио. Он спаја позоришне културе
Кине, Јужне Кореје и Јапана, основан је 1994. и сваке
године одржава се у једном од ова три града. Колико
год то деловало као демократична културна пракса,
постоје и друге средине у којима један град није нужно домаћин фестивала. Рецимо, Шведско позоришно
бијенале, дакле њихово Стеријино позорје, фестивал
националног позоришта, сваке године одржава се у
другом граду. Занимљиво је да постоји национални
фестивал који кружи из града у град.
Шта је концепт Песето фестивала у који су се
интелектуално, уметнички, политички инвестирали и
уложили неки од најзначајнијих позоришних уметника
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ових средина – да се направи платформа за промоцију
савременог у азијским извођачким уметностима. Песето фестивал имао је идеју да треба показати шта је
у тим позоришним културама савремено, што је врло
важан културолошки и друштвени изазов. И за мене
као уметничког директора Битефа то је велики изазов,
јер постоји колонијални инстинкт да у различитим
културама као савремено препознајемо нешто што је
за нас савремено из нашег референтног оквира. Не,
савремено је оно што је за ту културу искорак у неки
савремени израз у односу на њихову традицију. Дакле,
Песето фестивал настао је с идејом да се та донекле
колонијална западна предрасуда о азијском позоришту
као превасходно традиционалним извођачким формама доведе у питање и да се види шта те културе саме из
себе продукују као савремени позоришни израз. Зашто
инсистирам на томе “сами из себе”? Зато што знамо да
су вршене многе културне апропријације извођачких
техника Далеког истока у раду европских редитеља и
примењиване на неке текстове западног позоришта,
преко интеркултуралног позоришта седамдесетих и
осамдесетих година. Мислим на редитеље као што је
Питер Брук, Јан Крушкина итд. И данас у светској театрологији имамо расправу о Махабхарати, чувеној
представи Питера Брука. Имамо Рустома Баручу и неке друге значајне тереотичаре који сматрају да је то
била вулгарна апропријација индијског формативног
мита да би се направило нешто што личи на индијско
позориште, а заправо резултат је био како западњаци
виде индијску позоришну традицију. Овде су колеге
само из Азије покушале да направе фестивал који би
промовисао оно што је, с њихове тачке гледишта, савремени позоришни израз. Због различитних организационих, финансијских и других проблема овај фе
стивал није успео да развије, по мом мишљењу, своје
врло велике потенцијале.
Професор Јун Чео Ким, бивши председник Светског удружења позиришних критичара, на симпозијуму
у Новом Саду којим је председавао наш покојни коле-

га Драган Клаић, изнео је могуће разлоге за неуспех
овог пројекта. Један од разлога је организационо-финансијске природе: није згодно кад фестивал једне
године праве Јапанци, друге Кинези, треће Кореанци; нису то исти језици, њихова међусобна комуникација, култура итд. ствара одређене тешкоће. Ипак,
разлог за неуспех овог фестивала, који нас много више
интересује, заправо је концепцијске природе. Професор Јун Чео Ким у свом излагању је рекао, постоји на
сајту Стеријиног позорја, да они заправо нису успели
да пронађу конкретнији концепт појединачних једногодишњих издања, осим генералног концепта савремености. Сада ћу цитирати професора Кима: “Нема
друге теме осим савремености. Ако желе да експериментишу или да створе и покрију азијске позоришне
естетике, они морају да имају конкретне теме и кураторске концепте за свако појединачно издање фестивала.” Он је предложио евентуалне теме: рекреирање
и апсорбција традиција, азијско рекреирање западних
текстова, азијске традиције пронађене у савременом
азијском позоришту; према томе, сваке године могао би
да се направи други проблемски фокус који би смисао
овако постављеног фестивала у потпуности оправдао.
Реч је о фестивалу с врло великим потенцијалом, који
то није остварио.
Вратио бих се на ужички фестивал који се за оволико година колико постоји апсолутно изборио да уђе
у топ пет фестивала у овој земљи, уз Битеф, Београдски
фестивал игре, Стеријино позорје и Desirе фестивал у
Суботици. Дакле, фестивал врло високог естетског нивоа кад је реч о избору представа, али чини ми се да
потенцијал који сâм поднаслов има није довољно искоришћен – фестивал Без превода заправо је политичко-културолошка провокација. Сама идеја језика који
је механички распарчан иде корак даље и поставља се
питање шта је наше културно наслеђе у области, рецимо, драмске културе, а с обзиром на језик. Да ли су то
различита културна наслеђа или нису – ту постоји врло
велики потенцијал за културолошко-политичко преи-

> 28

спитивање наслеђа југословенског културног идентита
и шта је тај културни идентитет данас.
Сећамо се, у доба распада бивше Југославије, великих дебата да ли представа Кате Капуралица Влаха
Стулија, текст написан у 18. веку у Дубровнику, може да учествује на Стеријином позорју или не може.
Је ли то 1992. године домаћи писац или није, ту су се
ломила копља. То је период кад национални културни
идентитети у модерном смислу нису били формирани. Зарад мира у кући, што овде значи мира у региону,
било је решено – боље не звати представу. Једна изузетна представа, вероватно најбоља те сезоне, била је
кажњена да не дође1).
То је одличан пример, може се рећи и из визуре
спрског националистичког дискурса: нећемо ми дубровачког, хрватског писца као свог. А може да се схвати и обрнуто: боље да ми то не радимо да нас Хрвати не би оптужили за културну апропријацију, a онда
долазимо до апсурда који траје и до дана данашњег.
Ми ћемо се и данас гложити око тога којим културама припадају Андрић, Киш, Меша Селимовић итд. То
још увек нису решена питања. Многих писаца, нажалост, ето мог омиљеног Владана Деснице, ни Срби ни
Хрвати нешто се радо не сећају, али и он улази у корпус писаца који покрећу ту врсту дилема. Да бисте од
фестивала који као своју основу има културно-регио
нални кључ, био то кључ повезивања Кине, Јапана и
Кореје, био то балкански регионални кључ, да бисте
могли да имате овакву врсту ширих проблематизација
(ту сад долазим до неких својих ставова које нудим као
тему за дебату касније, сматрајући да су важне теме
да се о њима мисли у будућности), није довољан само
избор представа. Значи, тај дискурс, ту дебату, неће
моћи да покрене селекција представа, све и да свака
од њих проблематизује културни идентитет. Да би се
до тога дошло морамо да имамо трибине, промоције
1) Представа Кате Капуралица Народног позоришта Сомбор, у режији Јагоша Марковића, ипак је изведена на 41. Стеријином позорју, 3. јуна 1996. године – у част награђених, прим. А. М.

књигa, конференције. Али не само конференције (ово
је прва, наравно, па је тако општа и добро осмишљена
о регионално-културној сарадњи), него и трибине које
се баве управо тим и даље горућим питањима националних културних идентита. Балкан је простор који у
том смислу није довршен и ту се реферишем на ово о
чему је на почетку надахнуто сведочио Брадић. Молим вас, да ли колеге из Хрватске сматрају да они припадају балканској културној сфери? Врло велико питање. Можда ће неке колеге из Хрватске да кажу, што
ви идете на неки балкански фестивал, какве ми везе
имамо с Балканом.
Једно име овде је важно за теоријску и културолошку контекстуализацију нишког фестивала, а то је
чувена бугарска теоретичарка, заправо професорка
америчког Универзитета у Илиноису, Марија Тодорова,
и њена књига која је код нас преведена као Имагинарни Балкан2), иако се она заправо преводи Имагинирање
Балкана, као замишљање Балкана, која је инспирисана
књигом о оријентализму. Који су то све имаголошки
стереотипи који се пројектују у идеју Балкана, превасходно негативни?
Кад на Балкану кажете да су деведесете најпросперитетнији период у савременом развоју Европе, ми
овде преврћемо очима и кажемо, може бити за вас, али
не баш и за нас, ми смо се тад убијали, распарчавали,
делили итд. Перспективе су сасвим различите. А онда,
шта се дешава с кризом Европске уније? Сада се појам
балканизације заправо проширује на целу Европску
унију, па можемо да чујемо у политичким говорима:
боже, шта је овај Брегзит, то је почетак балканизације
Европе. Дакле, постоји у том теоријском кључу Марије Тодорове пуно простора за промишљење онога
шта јесте, а шта није балканска култура, па и балканска позоришна култура. Значи, у распону од питања да
ли хрватско позориште треба да учествује на балканском фестивалу и да ли је Хрватска Балкан? И то не
2) Марија Тодорова, Имагинарни Балкан, Библотека XX век, Београд
2006.
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говорим у географском, већ у културолошком смислу.
Мени би то било врло забавно, као што ми је забавно
кад се утврђују границе Средње Европе.
Пре десет и више година у Бечу сам разговарао
са Штефаном Шмиткеом, Прусом из Лајпцига, који
ради у Бечу на водећем бечком фестивалу Wiener
Festwochen. Причали смо о Балкану и он ме је, из своје
пруске перспективе, питао: “Је л’ знаш где почиње
Балкан? Балкан почиње у Марија Хилфер штрасе, све
јужније је Балкан!”
Имамо још један занимљивији савремени пример
који сведочи о томе да ми и даље живимо на подручју
неутврђених граница. Да ли је Косово део Србије или
није, сад бисмо се овде “поклали” по идеолошкој основи да тражим да се изјаснимо, без могућности било
каквог проблематизовања. Кад будемо улазили у Европску унију, сигурно ће Хрвати радити нама оно што

су Словенци њима. Хоћу да кажем, идентитетска питања на Балкану још дуго ће остати отворена.
Можемо навести и случај Скопља, заправо
најстрашнијег примера балканских мутација и балканских насилних редефинисања културних идентитета. Тамо постоји посебно подручје посвећено изградњи
Скопља после земљотреса 1963. Био је то модернистички урбанистички пројекат на нивоу Бразилије. Кензо
Танге, чувени јапански архитекта, био је предводник
тима. То је био међунардни пројекат са међународном
подршком. Јапанци су градили ново Скопље које је од
средине шездесетих било архитектонски, урбанистички
никада довршени концепт до краја, онако како је Кензо Танге то осмислио. А онда су Македонци изградили “старије и лепше” Скопље, неокласицистички кич...
Данас се дешава нови обрт због најновијег споразума
са Грчком. Наводим ово као пример бројних реалних
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културних и политичких проблема, као појам балканизације Марије Тодорове, која је писала теоријску
књигу засновану на конкретним културним праксама. И то су теме које фестивал који се бави Балканом
треба да покреће кроз позоришне садржаје, представе
и нарочито пратеће трибине.
У MoМA3) у Њујурку била је постављена изложба о урбанизму и ахитектури бивше Југославије. Изложба ме је узбудила. Зове се Utopia, што је најбољи
назив јер је Југославија модернизма, индустријализације, опште социјалне заштите, здравствене заштите,
права на образовање, урбанистичких планова итд.,
била конкретна утопија. То је оксиморон: утопија никад није конкретна, утопија је визија, а ова утопија
се догодила. Већи део те утопије у архитектонском и
урбанистичком смислу направљен је у бетону; свака
споменичка култура везана за Други светски рат је у
бетону, многе зграде су у бетону, хотели у бетону. Да
нису рађени у бетону, ми бисмо то културно наслеђе
брисали као што бришемо нематеријално културно
наслеђе. На сву срећу па је у бетону, и можеш само
да га минираш да би га уништио, иначе друга културна наслеђа лакше ћемо обрисати, та која везујемо за
“мрску социјалистичку Југославију”, која је била најеманципаторскији пројекат на овим подручјима. Било
је то ауторитарно друштво, али у културном смислу,
узбудљиво је у Њујорку видети људе који с много поштовања, дивљења гледају тако нешто.
Три најстарија фестивала у Европи су Авињонски
фестивал у Француској, потом Единбуршки фестивал у
Енглеској и Холанд фестивал у Амстердаму. Најстарији,
Авињонски фестивал настао је као нека врста летње експозитуре нечега што је велики француски редитељ Жан
Вилар осмислио као Théâtre National Populaire. Синтагму
је тешко превести, јер то је национално, али не популарно, већ национално позориште за народ. Позориште
које је заиста имало концепт еманципације најширих
3) MoMA, Museum of Modern Art – Музеј модерне уметности.

друштвених група и стварање социјалне интеграције
у разореном француском друштву. Позориште у које
је организовано аутобусима довожена радничка класа
из предграђа Париза, но којој је приказивана висока
култура, савремене режије француских и европских
класика, да би се онда кроз разговоре с том публиком
приближавали и комуницирали.
Када говоримо о публици на нашим фестивалима, мислим да је неопходно да она не буде статична
категорија. Сви смо склони да се улизујемо публици.
Она јесте увек у праву, то је донекле тачно, али донекле
и није. На публици треба радити, публику треба едуковати, њу ваља развијати, поготово у срединама које
немају развијену позоришну културу, али и у срединама које је имају. Ево и данас публика у Београду није
довољно развијена у односу на неке битефовске тенденције, тако да не искључујем Београд из ове приче.
Вратимо се Авињону. Да цитирам Жана Вилара, јер
мислим да је он најзначајнија позоришна фигура послератног доба: “Шта је био тај Théâtre National Populaire?
Једно политичко позориште, или, у најмањој мери, позориште ангажовано у свим видовима политичких борби од ‘51. до ‘63. Шта је, с друге стране, био Авињон?
Место за мирно окупљање, размишљање и истраживање
уједињене публике у очигледно подељеном друштву.”
Вилар дакле сâм прави разлику између већег политичког ангажмана који је имао Théâtre National Populaire
и мирног контемплирања које пружа диван средњовековни амбијент архитектонских чудеса у Авињону.
Али он није у праву, зато што су оба концепта позоришта, односно фестивала, као форума. Позориште,
али пре свега позоришни фестивали, по мом мишљењу
морају да буду форуми или агоре. Пошто смо на Балкану, ближа нам је грчка терминологија. Позориште
је агора друштвене дебате и ја се надам да ће нишки
фестивал бити агора на којој ће се у наредним годинама проблематизовати појам балканизације.
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Миливоје Млађеновић

Н

У потрази за балканским нитима

ису сви стереотипи о Балкану лоши, каже Марија Тодорова, а један од стереотипа јесте и наша
дружељубивост, наша заинтересованост једних
за друге. И ево нас, дакле, данас постоји поново право интересовање и размена у интелектуалној и уметничкој сфери на Балкану.
Ради се о томе да то треба на прави начин артикулисати, направити стратегију. Јасно је да балкански
културни простор постоји, ваља га добро интегрисати,
зато је неопходна стратегија, виши ниво комуникације,
проток информација. Није само реч о креирању, ово
је тај стереотип о Балкану као неразвијенијој, примитивној, тамној страни Европе, коме су савршено доприносили ратови које смо имали на овом простору.
То је такође једна од балканских нити, на коју бих хтео
да укажем. Јака постсоцијалистичка носталгија, потом
осећања према изгубљеној држави, осећања присутна
код већине земаља које се одређују као подручје Балкана, то су све балканске нити о којима би требало говорити на начин како их је апострофирао Иван Меденица у форуму о театру.
Да ли Балкан треба да се мења, то је већ озбиљније питање и оно се може и овде расправљати, али
оно на шта бих хтео да укажем, што би требало да буде
крајњи исход ове наше расправе, приче, трибине, јесте
да се побољша културни диверзитет, културна размена и не мора све да има фестивалску форму. Постоје
многи облици размене, додира позоришних покрета,
позоришних естетика, које би сада требало препознати
и класификовати и умрежити на неки начин. То могу
бити серијали, периодични, који би требало да захвате
тематику и проблематику индивидуалних и колективних искустава земаља на Балкану. Дакле, фестивали
који постоје на Балкану могу бити и тематски. Драматизовати питање судбине детета на Балкану, жене на

Балкану, љубави, мржње, старих и другачијих на Балкану, миграција које су се дешавале на Балкану, што је
и било захватано на бројним фестивалима. Затим, све
балканске земље имају своје дијаспоре у земљама Балкана. Довољно је завртети тај круг националним идентитом означених фестивала и ми ћемо добити још једну племениту мисију прожимања балканских земаља.
Реч је о томе да се успостави нешто што бисмо
назвали балканским трендовима, ако тако нешто можемо да идентификујемо у театру, и тиме се бавити.
Приоритет би требало да буде развојног карактера, да
се подстакне и открије нови, млади, талентовани позоришни свет на Балкану, да се афирмишу нове естетике, да се потом побољша професионални ниво у позориштима Балкана, што није питање само естетике него и питање нове технологије у позоришту. Нарочито
афирмисати концентрацију недовољно афирмисаних
специфичних извођачких пракси, о којима је говорио
Дарко Лукић у књизи Примењено казалиште. Не морају то бити фестивали који трају недељу или две недеље, то могу бити позоришни викенди, могу да буду
шоу-програми, могу да буду сегменти појединих фести
вала који постоје... и било је. Ја сада не указујем и не
опомињем, све то постоји али је расцепкано, расуто,
и ваљало би то препознати и ујединити. За ово би било неопходно приступити на начин како је приступио
професор Меденица, у ствари, требало би пажљиво
прегледати мапу балканских позоришних фестивала
и означити тачке где се фестивали догађају и, ако постоји некакво тело, а могуће да ће се на овој трибини
и на овом фестивалу појавити нешто што ће се институционализовати, нешто што би, не бих рекао контролисало, него пратило збивања на позоришном Балкану
и на тај начин побољшавало ситуацију.
Немамо сада времена и није ми намера да говорим
о неким својим скромним искуствима у годинама док
сам био међу људима који су водили нека позоришта,
као што је Сомборско позориште, Стеријино позорје,
Српско народно позориште, али неки од вас се сећају

> 32

битних пројеката, као што је “Оријент експрес”. То је
био пројекат Европске театарске конвенције који је управо проблематизовао ово питање на један врло атрактиван начин; имали смо композицију која је кренула
трасом Оријент експреса од Истанбула до Штутгарта
с јасно одређеном темом.
У пројекте за које мислим да би могли бити модели и који би се могли применити у сарадњи позоришта на Балкану, спада и наш билингвални приступ
у пројекту “Троил и Кресида”, који је рађен са Théâtre
de Carouge Цирих. Ако се сећате, то је била представа
на српско-француском језику са примесама енглеског
и немачког језика. А чини ми се да, они који се сећају,
да смо Александар Милосављевић и ја, у сарадњи са
пријатељима из града Хеба у Чешкој, града Ансени у
Француској и Егер у Мађарској, направили као једну
специфичну асоцијацију “Квартет”. То би дакле могли
бити примери о којима бисмо могли да разговарамо,
у ствари, то већ има форму сећања.
У овој причи о прожимању и унапређивању сарадње позоришта на Балкану могле да потпомогну и
постојеће, већ поменуте мреже – Европска театарска
конвенција, Европска театарска унија и друге. Оне би
се могле укључити јер се једним делом дотичу овог
подручја и могле би да потпомогну да мобилност и
сарадња интегрисаног балканског простора буде добро артикулисана.

Андреј Носов

Г

На трагу регионалног
позоришног продукционог фонда

оворићу супротно од онога о чему сте ви говорили,
заправо мислио сам да је за ову дискусију веома
важан први корак и прво издање овог фестивала.
Говорићу о постратном периоду, који је велика већина у овој просторији живела и стварала, а односи се на

сарадњу у култури, тј. на сарадњу између различитих
позоришта, фестивала, ту пре свега мислим на наше
језичко подручје. Према последњем истраживању Европске комисије, у периоду од 2003. до 2018. између
земаља бивше Југославије било је 62 иницијативе или
62 пројекта сарадње, од чега 26 театарских копродукција, које су биле део различитих мрежа. У бројку од 26,
и 15-годишњи период, улазе само мултилатералне сарадње, дакле не и сарадње које су укључивале само две
земље. Зашто мислим да су ови бројеви важни? Зато што
је и за овај фестивал, и уопште за сарадњу, најважнија
могућност, односно немогућност стварања позоришта
данас. Један од највећих изазова с којим се суочавамо
је мањак ресурса. Додао бих још један важан податак:
за ових 15 година посредством различитих европских
програма реализовано је између 300 и 320 гостовања,
што укључује и гостовања на нашим највећим фестивалима и у различитим програмима. Говоримо и о 12
специфичних мрежа. Споменули смо неке европске,
али има и мрежа за превођење, оних које се баве специфичним програмима, образовањем у позоришту,
рецимо. Споменуо бих АСИТЕЖ и друге сличне асоцијације. Све ово је важно јер сматрам да данас сваки
фестивал у настајању мора да размишља о томе који
утицај има на локалну позоришну средину. Моји први
утисци у вези са овим фестивалом су фантастични, пошто сам из овог града и видим како реагује тзв. обична
публика. Мислим да је зато важно размишљати о томе
како та веза која постоји између Нишког фестивала и
других програма може бити плодотворна не само за
овај фестивал него уопште за нашу сарадњу. Важна је
координација, успостављање фестивалског центра који
би се тиме бавио, јер често се догађа да у истом кругу
настају програми који се мимоилазе.
Споменућу само два инспиративна примера. Први
је сарадња са фестивалом МЕСС у Сарајеву који је за
последњих 15 година учествовао у бројним копродукцијама и сарађивао са бројним фестивалима, театарским кућама и независним групама. Тако су настале
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значајне представе, што је део мисије коју је МЕСС-у
поставио Дино Мустафић. Заправо, то је улога сталног узбуњивача, потпуног, јасног и концептуално доброг преиспитивања савременог тренутка. Тај тренутак је од изузетног значаја и отуда је важна и ова веза
са друштвеном реалношћу.
И други пример има велики значај, а то су разли
чити регионални механизми. Знам да људи из позоришта и уопште из културе, нарочито у последњих годину дана, када започне разговор о економском аспекту
позоришта тј. фестивала и финансијама које га прате,
често кажу да је то питање актуелног капиталистичког
поретка. Важно је, међутим, у овом тренутку разумети,
а тиче се и овог фестивала, ширу улогу коју он мора
да има, дакле не једино на сцени. На сцени је једно,
али ми овде говоримо о целокупном механизму који
мора постојати и пратити наш образовни профил. На
то нам указују сви примери које овде наводимо. Идеја
која је сигурно на добром путу јесте она коју је имало
неколико људи из Министарства културе, и верујем
да је о њој вредно разговарати. Небојша Брадић сигурно се, још из његовог времена, сећа те идеје. Реч
је о регионалном позоришном продукционом фонду
који је стално помињан, а изузетно је важан ако би позоришта са Балкана имала прилику да сарађују кроз
конкретне програмске иницијативе, продукције, ко
продукције. Уверен сам да би то показало да сарадња
није само сусрет пријатеља који ће међусобно разговарати о различитим темама, него да садржај те сарадње
има много шири значај. Важно је да у постојећим оквирима, од којих сам неке спомињао, а чули смо их
и у претходним излагањима, размишљамо о могућим
путевима који се пресецају на овом новом раскршћу.
Јер, чини ми се да смо и у театру, и на плану позори
шне политике, на неком новом раскршћу, па је зато
овај тренутак важан.

Милош Латиновић

З

Тесписова балканска раскршћа

аводљиво је говорити о театру тако што се та прича прелама кроз призму занимљивих примера,
разноврсних анализа, бројних цитата. Књижевност и театар, то је љубав без краја, веза с пуно успона
и падова, с несагледивим бројем меандара и мена, одбијања и додира. Изазовност обостраног привлачења
овај пут биће употребљена како бих указао на спецификум одређеност географског простора, у којем настаје, пулсира, егзистира театар пун страсти, иновативности, противречности...
Ради се о простору на којем затичемо Тесписове наследнике разједињене у својим “полисима”, али
ипак повезане истим опредељењем. Верни уметности,
талентовани, али некако затворени, заробљени својим
оковима: језика, традиције, навика...
Дакле, Балкан.
Када говоримо о простору, не могу избећи
подсећање на једног другог Грка – Анаксимандра, првог који се усудио да исцрта обрис екумене. Због тога што је нацртао прву географску карту окривљен је
за безбожништво, охолост, јер је прешао линију преко које смртници не би смели, пошто је његов цртеж
представио земљу и море одозго, из перспективе богова. Но, чини се да је Анаксимандар тим својим делом
учинио још једну неопростиву неподопштину, а то је
убијање природе, која је за Грке била важна, а о специфичности природе сведочи и Аристотел који каже да
је то динамичан процес, а не његов интерни резултат.

БАЛКАНСКИ СТИКС
Једнакост између географског простора Балкана
и појма раскрснице понекад је чвршћа од блискости
књижевности и тетара.
Балкан је, чини се, одувек сматран раскрсницом
од које путеви воде на различите стране света, али и
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живота. Граница између светова је, кажу западни писци, управо ту на реци Сави или Дунаву, и томе у корист
можете пронаћи низ објашњења и цитата, разложних
ставова и несхватљивих предрасуда.
За Џејмса Фрејзера, који се 1836. упутио у Техеран, прелазак преко Дунава, код Земуна, наликовао
је одласку у пакао, па је написао да, улазећи у чамац,
није могао да не помисли на Харона и реку Стикс. Сер
Хенри Блант својим тезама инспирисао је многе ауторе који су писали да преласком османлијске границе
у ствари се прекорачује из цивилизације у дивљаштво,
из слободе у тиранију...
Ови и бројни други наводи јасно упућују на дефиницију која је одомаћена у савременом говору кад
осликава друштво у којем су односи лоше уређени,

те начин њиховог решавања или изненадних догађаја
до темеља ремети устаљене ритмове живота у идеалном свету.
Балканизација.
Консултовањем свима доступне Википедије видимо даје балканизација стање расцепканости и заоштрености сукоба интереса у једном региону са слабим
изгледима да се успостави споразумно решење.
Веома је, дакле, тешко објаснити зашто је ова теза
тако недвосмислено усвојена у савременом свету (сличних примера разједињености, сукоба, нетрпељивости,
клаустофобичности, било је у историји на простору данашње Италије или Немачке) и због тога сам дубоко
уверен да је таква квалификација у најмању руку тенденциозна. Заборављено је кроз време да је Балкан, док

35 >

су се други европски народи гложили, делили, сурово
и дуго ратовали, био колевка три цивилизације, те да
је у европском разломљеном и фрустрирајућем добу
на овом простору било неколико уређених држава.
Али, константним занемаривањем властитих историјских, односно актуелних проблема (рецимо, непомирљивост Фламанаца и Валонаца), а истицањем
“балканских” аномалија, сви који живио овде почели
смо да сумњамо у себе, да олако, и као једино исправно, прихватамо мишљење које други имају о нама на
Балкану. Та наметнута инфериорност често нам везује
руке да предузмемо одређене самосталне кораке у економији, политици, па и у култури.
То јесте разлог, уверен сам, великог значаја покретања Фестивала на раскршћу, али и захтева чешћег,
моделираног, разноврсног практично/теоријског промишљања могућности сарадње људи у области уметности који стварају на простору Балкана, па и југо
источне Европе.
С друге стране живот – традиција и обичаји – на
једном делу балканског простора, у Банату, уверава ме
да све оно што смо ми на том простору знали, учили
и васпитањем усвајали као битне одреднице савременог живота, није ништа ново у односу на оно што
данас покушава Европска унија. Подсетићу само на
поједине занимљиве детаље који сликовито говоре о
томе колико су народи на Балкану у ствари другачији
од утврђеног стереотипа.
Ево неколико занимљивих примера.
У Великој Кикинди господин Лука Мајински био
је градоначелник од 1910. до 1924. Значи, у три државе, три система, и током Првог светског рата. Никоме
у Аустроугарској, у време рата Монархије и Србије,
те у потоњој држави Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца, односно у тој мултиетничкој заједници, није
сметао Србин на таквом положају. Није био ни туђин,
ни издајник. У администрацији је, навешћу и то, радио
отац светски познатог театролога Јована Ћирилова, био
је високо позициониран, а његов први саветник био је

Мађар. Велики утицај на културу разумевања имали
су представници немачке и јеврејске националности,
те нешто касније бели Руси, који су после револуције
у њиховој земљи уточиште нашли у Панчеву, Зрењанину, Вршцу или Кикинди. Истина је да је средином
20. века донекле поремећен тај склад културе разумевања, али и после свега та искуства и даље имамо као
позитивне примере.
Тешко је онда објаснити зашто је представа о
Балкану наслоњена на оно о чему најсликовитије говори књига Весне Голдсворти Измишљање Руританије,
чији је поднаслов Империјализам маште. Садржај ове
одличне књиге препун је примера грешака, заблуда,
веровања, али и намерних, тенденциозних омашки
одређених писаца, од Стокера, Агате Кристи до Ивлина
Воа. Подсећам да је Енглескиња написала како је воз
Оријент експрес застао у високим планинама Славоније, а Лоренс Дарел, који је у Београду био у дипломатској мисији, написао је: Мада све више пијемо, У
души све више тонемо, Тонемо ко Нови Београд.
Још један пример: ако анализирате репертоар
бројних путујућих трупа током 19. века, јасно је уочљиво да су глумци тог времена играли немачке, мађарске
и спрске ауторе, а да су песме у паузама изводили на
румунском и ромском...
Желео сам овим примерима из литературе и позоришне историје да истакнем позитивне референце
које заборављају многи који формирају мишљења о
простору где ми живимо. Где се сусрећемо. Ми смо
много, по мом мишљењу, ближе једни другима но што
то данас изгледа и што ми сами међусобно верујемо.
Још један детаљ, важан, кључан. Вероватно је
већина позоришних историчара и људи театра чула за
господина Јована племенитог Нака. Властелин је рођен
у Банатском Комушу, ту је изградио и двор, а био је и
власник дванаест околних села и пустара. Помињем
га из два разлога: Нако је пре нешто мање од 200 година у Банатском Комушу поседовао Властелинско
позориште у којем је на плати имао 80 уметника. Би-
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ла је то институција ближа опери но позоришту, али
замислите какво је то уметничко схватање, какав је
то уметнички ангажман у тадашњој недођији. С друге
стране, Нако је био Цинцарин и говорио је да су Цинцари со културног идентитета Балкана. Образовани,
инвентивни, практични...

ОТВОРЕНОСТ НАЦИОНАЛНИХ ФЕСТИВАЛА
Уважавајући, али за нијансу модификујући овај
став сматрам да, уместо готово ишчезлих Цинцара, со
културног идентитета морају бити уметници Балкана.
Апсолутно сам сигуран да је отвореност националних фестивала први и једноставан корак ка интеграцији уметничких, у нашем случају, театарских садржаја. Театар на раскршћу само је један од фестивала
на чијем репертоару, у озбиљној селекцији, мора бити простора за представе настале на Балкану и у југоисточној Европи. Размена уметника, која делимично
постоји, примарна је и у развијању односа, као и теоријска интеракција.
Мислим да на трагу ових неколико предлога треба
да тражимо још неке додирне тачке – има их, убеђен
сам, још хиљаду поред ових које набацујем, јер то можемо брзо и ефикасно. Рецимо, можемо рубрику “Сцене”, која има наслов Савремени светски драматичари,
у наредном периоду, бар годину дана да посветимо управо драмама које долазе на овај фестивал, односно
из овог региона, и третиране су кроз овај фестивал као
театар на раскршћу, односно култура Балкана.
Поново ћу се за тренутак вратити у свет књижевности и навести пример едиције Сто словенских романа која излази у једанаест европских земаља, јер то је
један од примера одличне сарадње креативних и предузимљивих истомишљеника.
Часопис “Сцена” може бити спона сарадње и
у смислу нових превода драма написаних на бугар
ском, грчком или словеначком језику, а верујем да се
за српски, мађарски, румунски језик могу пронаћи и
партнери у Албанији, Северној Македонији или Туској.

Тако ћемо пронаћи и регистровати раскршће на
којем ћемо се окупити, јер у смислу театра раскршће
представља антипод његовом примарном, препознатљивом значењу. Антипод се може препознавати и као: човек, место или предмет, дакле изједначити у синтагми
– уметник, раскршће, театар.
Наша екумена.

Драгана Бошковић

Б

Фестивал као племенита идеја

ојим се да смо широко започели ову дискусију,
а ја сам мислила да ће први дан Трибине бити
посвећен томе да сазнамо нешто о балканском
позоришту, шта нас то спаја или, евентуално, раздваја,
те не можемо да будемо заједно.
Срећом, била сам на фестивалу у Истанбулу. За
иста би био значајан за ову нашу причу када би постајао,
али као координатор дивног института који више не
постоји, Института за медитеранско позориште, била
сам и координатор фестивала на југу Албаније, који
се одиграва у античком граду Бутринти из 3. века пре
нове ере, 40 километара од града Саранда, што је грчки назив за град преко пута Крфа, а значи Четрдесет
мученика, мада колеге Албанци тврде, упркос томе
што су православци, да тамо живи аутохтоно албанско становништво.
Тај фестивал је племенита идеја коју ћу да прикажем овде као студију случаја, зато што нас је, као
Балкан, спојио, и зато што смо, бар у филму који смо
о том фестивалу снимили за РТС, целу ту идеју назвали Сан о Балкану. Многи од нас овде су учествовали у
томе, а нишко Народно позориште учествовало је на
том фестивалу са Дундом Маројем у години прославе
јубилеја Марина Држића, и одушевљени су ми препричавали доживљаје из дела света који је за нас мало с
оне стране огледала.
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Сви моји утисци из тог града и сви утисци српских позоришта која су учествовала на фестивалу у
Бутринтију су изузетни. Никада ничег непријатног није
било јер смо ми, позоришни свет, сви у истој врсти завере. Чак, у једном тренутку, кад је Љубослав Мајера
довео своју Антигону из Зрењанина, почела је да пада
страшна киша и, усред представе, они су наставили да
играју, а публика је устала и отишла из амфитеатра.
У неком ћошку остало је двадесетак људи, до краја
су киснули с глумцима и, кад се представа завршила,
они су стојећи поздравили зрењанинске глумце. То су
били глумци приштинског Народног позоришта који
су наступали после Зрењанинаца. Тако је настало велико пријатељство и сарадња, а у току те ноћи причало се о свему ономе о чему се није причало годинама
уназад: шта ко ради, шта су чије теме, како може да
се сарађује, јер раскрсница путева значи да они воде
ка нечему, а не само од нечега.
После тога, на фестивалу се, након неколико позоришта из Србије, појавила представа Београдског
драмског позоришта Мала трилогија смрти Елфриде Јелинек у режији Небојше Брадића. Била је то нека врста прекретнице у фестивалу. Наиме, као и сви
европски летњи фестивали, и овај је помало окренут
туристима, тамо се не игра оно што је релативно херметично и што туристи са свих страна света не могу
да приме. Медитерански театар иначе никад не нуди
сложене поруке за које је потребно велико предзнање.
А представа БДП-а је софистицирана, ни по чему није
окренута публици. Тимо Флоко је, колико се сећам, само неке пасаже превео, емитоване на видео-биму, тек
да албанско становништво зна о чему се ради. Ипак,
успех је био фантастичан. Албански глумци из Националног театра Тирана су прилазили, захваљивали што
су имали прилике да виде тако нешто, и пријатељи које
смо заувек стекли на том фестивалу, на пример Стефан
Чапаљику, њихов највећи драмски писац, рекао је: “Тада смо ми сазнали какво је ново европско позориште.”

Предраг Радоњић

П

Упркос специфичним искуствима

окушаћу укратко да кажем нешто о специфичностима рада Народног позоришта Приштина
са седиштем у Грачаници. Чини ми се да се већ
у самом називу позоришта крије чудан парадокс – ми
смо Народно позориште у Приштини, а заправо немамо приступ ни матичном граду, ни матичној сцени –
након Лепосавића, касније Косовске Митровице, сада
смо стигли у Грачаницу.
Прошле године смо прославили 70 година од оснивања Народног позоришта у Приштини. То позориште
је 1948. године основано политичком директивом из
Београда и одмах с намером да буде двојезично, да има
и српску и албанску драму, тако да су 1949. прве две
представе одигране прво на српском, Прст пред носом,
затим на албанском Сумњиво лице. Последње представе које уоквирују први период историје Приштинског
позоришта су, занимљиво је, одигране 11. и 19. марта,
баш у термину одржавања овог фестивала, али 1999.
Српска драма је 11. марта играла Породичне приче
Биљане Србљановић, а 19. марта Плаутовог Хвалисавог војника Албанска драма.
Ово позориште је у том периоду успело да, ипак,
уз све политичке турбуленције, остане двојезично, да
би након 1999. обуставило рад. Неколико година после рата прво је Албанска драма обновила рад (сад се
зове Национални театар Косова), а 2005. Народно позориште у Приштини, које је по систему Републике Србије легитимни наследник позоришта основаног 1948,
такође наставља рад у Косовској Митровици.
Оно што је тужно и што потврђују сви негативни
балкански стереотипи, јесте да смо ми у овом тренутку за косовске власти паралелна, практично илегална
институција, са свим проблемима које такво одређење
носи. Од тога да нам се не признају документи и пе-
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чат, да немамо приступ фундусу, архиви у згради у
Приштини итд.
Ми, заправо, на специфичан начин опслужујемо
потребе око 100.000 Срба који живе на том простору.
Нисмо позориште које игра представе на матичној сцени, него после премијере у Грачаници гостујемо у свим
домовима културе где постоје елементарни услови да
обављамо нашу културну мисију. Новина коју сам покушао да уведем у рад Народног позоришта је копродукцијски рад и потписивање протокола о сарадњи те
умрежавање са другим позориштима у Србији. Тако
смо досад потписали протоколе са Народним позориштем у Београду, позориштима у Нишу, Ужицу, Крагујевцу, Зајечару, Шапцу, Бањалуци итд. Наставићемо
да се умрежавамо и потписујемо протоколе, јер таква комуникација нам омогућава вишеструку корист.
Најпре, ограничени смо публиком, јер представе које
произведемо на Косову не можемо да одиграмо више од десет пута – нема публике за већи број играња,
па нам такав вид сарадње омогућава више гледалаца,
али и отвара могућност да гледаоци на Косову виде и
друга позоришта.
То је само најнижи ниво ове сарадње. Још су
значајније копродукције које смо почели да радимо.
Претходне године већ смо две представе реализовали
као копродукције. Једну, Бановић Страхиња, у режији
Небојше Брадића са Шабачким позориштем, а другу,
Гогољеву Женидбу, у режији Милана Караџића, радили смо у сарадњи са Српским народним позориштем.
Ово нам је омогућило да, уз играње на Косову и
Метохији, имамо и алтернативне матичне сцене, да
идемо на гостовања, размењујемо уметника, али нам
је пружило и могућност коришћења фундуса, простор
за пробе и многе друге предности које се из копродукцијске сарадње и умрежавања могу извући. Мислим да
је ово, можда, и пример другим позориштима. Мени
је јасно да су позориштима која имају матичну сцену
копродукцијска искуства другачија, можда не толико
потребна као што су нама, али сам уверен да умрежа-

вање, сарадња, размена гостовања, нису данас у довољној мери искоришћени.
Можда је у институционалном смислу занимљиво, о чему би вредело размишљати, то што у нашем
буџету имамо опредељена средства за покривање дела трошкова гостовања, па је веома важно да се при
буџетирању позоришта поведе рачуна о томе, јер то би
омогућило бољу размену и обогатило културни живот
свих средина већим бројем представа и гостовања. Не
знам каква је ситуација у буџетима других позоришта,
колика су та средства, али мислим да би се могло размислити и на такав начин поспешити рад.

Оливера Милошевић

В

Театрологике

ерујем да је серијал Театрологике веома значајан
за тему о којој овде говоримо. Продуценти Хартефакт фонда и Андреј Носов брзо су реаговали
на моју идеју о овом серијалу, а Небојша Брадић је,
као уредник, одмах препознао да то припада РТС-у.
Идеја о серијалу дуго је припремана, али је реализована врло једноставно. Носов и ја смо путовали с
дивним пројектом 48 сати будности и разговарали о
различитим идејама, највише о позоришту. Тада сам
му изнела идеју Театрологика. Одмах је предложио да
их радимо заједно.
Критеријуми за избор саговорника за серијал
засновани су на одабиру изузетних уметника, а ових
четрнаесторо то свакако јесу. О томе сведоче њихове
награде у својим срединама, у региону, Европи и свету.
То је, дакле, први критеријум. Други је друштвена одговорност. Сваки од саговорника је изузетно друштвено
одговорна личност и они и у својим делима и у јавним
наступима јасно, гласно и директно говоре о проблемима који су често прећуткивани, а о којима не гово-
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римо тако радо јавно. Трећи критеријум је да сви они
имају заједничку нит. Они су различити – и уметнички
и као личности – али су по нечему ипак исти – наравно
по ова два критеријума. Један од критеријума био је
одређен и генерацијском припадношћу саговорника.
Теме о којима смо разговарали зависиле су од
конкретног уметника, али су постојале и заједничке
теме, наравно уметничке. Било ми је важно да их питам како стварају, како раде, како промишљају позориште, какав је њихов однос према позоришту, шта позориште данас значи, шта позориште у 21. веку може
да нам каже о нама и о свему овоме што данас живимо.
Друга важна тема тицала се друштвених околности у којима живимо, најпре у срединама из којих
они долазе, региона, Европе и света. Добијала сам занимљиве одговоре.
Трећа важна тема била је на неки начин лична, а
опет се тиче свих нас. Сваку емисију завршавали смо
одговорима саговорника на питање шта за њих значе
оствареност и срећа.
Серијал Театрологике је, бар за мене, важна збирка
наше позоришне савремености. Моја идеја била је да
представим генерацију уметника која је у позориште
ушла деведесетих година, након пада Берлинског зида и распада Југославије. Саговорници су били: Биљана Србљановић, Оливер Фрљић, Јернеј Лоренци, Дино
Мустафић, Мирјана Карановић, Ивана Сајко, Марко
Мандић, Селма Спахић, Маја Изетбеговић, Нина Виолић, Александар Поповски, Озрен Грабарић, Ермин
Браво и Иван Меденица.
Замолићу Ивана Меденицу да исприча како је
настала ad hok регионална сарадња на европском тлу
захваљујући Театрологикама.

Т

ИВАН МЕДЕНИЦА

еатрологике су заправо имале светску премијеру
у Палати “Венеција” у Риму, децембра 2017, када је тамо додељивана најзначајнија, највећа европска награда Premio Europa per il Teatro, која се додељује за животно дело, а те године су је добили Џереми Ајронс и Изабел Ипер. Награда се додељује уметницима који су у пуној стваралачкој форми и зове се
Позоришна реалност. Члан сам жирија и ми смо тада
доделили награду и Јернеју Лоренцију. Требало је да
дође са представом Краљ Иби, а лауреати имају промоцију у форми трибине. Због смрти Јернеја Шугмана,
представа није дошла, па ни Лоренци. Био је страшно
потресен. И онда, на лицу места, Оља ми каже: “Овде
имам монтирану емисију Теотрологика о Лоренцију,
само немамо титл. Да ли бисмо могли нешто ad hok да
направимо?” Ми који смо били планирали да у панелу
говоримо о Лоренцију, то је сад заиста дирљиво, били
смо Југославија у малом: Зала Добовшек, критичарка
из Љубљање, Игор Ружић, критичар из Загреба, и ја,
критичар из Београда. Питао сам колеге хоћемо ли да
ускачемо у ватру и предложимо генералном секретару
Premio Europa Алесандру Мартинезу да отказану трибину ипак одржимо, да пустимо 45-оминутни филм
и да говоримо нас троје. Проблем је био како све то
превести, јер нема титла на енглески. Отишао сам у
преводилачке кабине и питао преводиоце на три језика (енглески, француски, италијански) да ли би неко
од њих симултано преводио филм са српског на енглески, а да остали из кабина преводе на француски
и италијански. Они рекоше: што да не. Филипа Вујошевића, који је водио трибину посвећену једном од
бивших лауреата, Битефу, питао сам: “Је л’ можеш да
направиш херојство, да ми пустимо филм који ти никад ниси видео и да на лицу места, пред пуном салом,
преводиш са српског на енглески у микрофон, а жене
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из кабина ће твоје речи преводити на италијански и
француски. Он каже: “Могу”. Кад смо све то склопили,
одем код Мартинеза и кажем шта смо одлучили, Југовићи су се договорили да спасу Лоренцијев програм.
У планираном термину, захваљујући Ољи, Лоренци је
добио пуну сатисфакцију. Мислим да је то чак била и
најзанимљивија презентација.

Жељко Хубач

Потребне су нам смеле сарадње

У

верен сам да је друштвени ангажман театра његова најзначајнија функција у односу на публику. Театар који на уметнички релевантан начин
уме да “пулсира” с друштвеним токовима, критички
их промишља, указује како они могу да утичу на живот обичног човека, постаје живо огледало стварности,
због које се одлази у позориште. Театар је својеврсна
агора друштвене дебате у којој су уметници и публика
саговорници. А када та дебата изађе из оквира националних средина, она постаје посебно значајна, али и
занимљива онима који имају жељу да интегришу про
стор Европе, простор који се интегрише управо на ја
сним критеријумима односа према друштвеним вредностима и нормама.
Различите театарске средине имају различите
нивое друштвеног ангажмана, што зависи и од комплексности и развијености друштвених токова тих
средина, али и од степена слободе уметничког изражавања. Наравно, и нивои театарских вештине су различити. Најбољи начин да се разумеју и превазиђу поменуте различитости, јесте да се комуницира. С тим
у вези, међународни фестивали су значајан искорак
у том правцу, јер нуде прилику за размену искустава.
Она неминовно води ка сарадњи, а по мом мишљењу
својеврсна круна те сарадње су – копродукције.
Драма Народног позоришта у Београду је 2017,
након запажених учешћа на неколико међународних

фестивала у претходним сезонама, стекла искуство
учешћа у фестивалској копродукцији на Бергман фе
стивалу у Стокхолму, у оквиру којег је настала представа у сарадњи са Краљевским драмским театром
Драматен Стокхолм, Краљевским драмским театром
Копенхаген, каталонским Театром у Барселони и Театром у Баден Виртембергу. Дванаест глумаца из различитих театара су, уз уметнички надзор редитеља Мадам
Нилсен, и по њеном синопсису, стварали сцене у којима су, свака трупа из свог угла, указивали на проблем
национализма у сопственим срединама. Стварајући
заједно, уметници су кроз занимљив уметнички процес разменили не само свој однос према теми, него и
свој однос према театарској уметности, техници глуме и сл. Важно је рећи да су представу већим делом
финансирали различити европски фондови, који су
вредновали и уметнички квалитет учесника у копродукцији и тему за коју су проценили да је значајна са
становишта друштвеног ангажмана, а да су трошкови
позоришта учесника били на нивоу десетог дела просечне позоришне продукције.
На нивоу Балкана, овај модел копродукцијске сарадње има велику перспективу, с обзиром на то да бројни европски фондови стимулишу регионалну, посебно
прекограничну сарадњу која за тему има друштвени
ангажман позоришта, а балкански театарски фестивал
могао би да буде ефикасан катализатор таквог процеса. Наиме, ако би се кроз конкретну комуникацију театара који учествују на Фестивалу, нашао заједнички
именитељ за сарадњу, пре свега тематски оквир који би
разматрао сличности и различитости неких друштвених токова у одређеним срединама учесницима копродукције, ако би тај тематски оквир изазвао позорност
европских фондова, који су, понављам, начелно врло
заинтересовани за све облике и стимулацију европских интеграција, те ако би Фестивал продукционо и
програмски подржао ту копродукцију, као фестивал
ску, то би био значајан први корак, који би, уверен сам,
водио ка следећим искорацима.
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Бојан Муњин

Ужичка искуства

К

азаћу нешто о искуству Ужичког фестивала јер сам
за њега везан више година. Говорићу из аспекта
који ми се чини важан не само за Ужице но и за
друге сусрете позоришта, казалишта или театра, фе
стивале, а то је публика. Реч је томе како такав сусрет
живи са својом публиком, простором, живим људима
којих има 400, 600, 1000, а који дишу с тим представама, и шта они од свега што виде и доживе носе кући
и шта све то онда значи, а опет у језгру, у напетом
пулзирању које се у овом случају зове Балкан. Можете почети од назива Југословенски фестивал Без превода. Наравно да је то, технички речено, ствар језика,
али се ради о жељи, више но о концепту. То вам могу
својим присуством тамо доказати јер сам заиста присутан, нисам чуо од некога, али тај израз југославенски
или југословенски, ти људи у том простору прихватили су сасвим лежерно. Дакле, ту нема никаквог политичког призвука, никакве носталгије, натегнуте жеље.
Треба подсјетити да израз југословенски или југославенски потиче из средине 19. вијека. Ту, међу овим
планинама, у Далмацији, посвуда се говорило о нечему таквом, а да се не мисли ни о каквом политичком
концепту, ни о каквој држави, него о осјећају међу народима гдје једни живе под Турцима, други под Аустријанцима, трећи под Млечанима. Некако је то био
израз да смо ми – ми, без обзира што постоје језичке
и друге разлике, то “ми” означавало се тим именом.
Оно што је ту несретно и одређује нашу судбину
на Балкану јест да се у једном тренутку то више није
смјело или није могло изговарати. То је наша трагедија. За мене је било веома занимљиво искуство да се
то у Ужицу изговара сасвим нормално. И то понављам,
изван сваке политике, националних натруха. Ужице је
у Србији, али су том граду Црна Гора и БиХ комшилук,
па је потпуно нормално да Ужичани комуницирају и

са Сарајевом и са Подгорицом. На ужичкој пијаци говори се ијекавицом, они себе називају Ерама, наравно
да се говори и екавицом, али слушате ијекавицу као да
сте у околини Мостара. Имате католичку цркву усред
српских планина. Зашто? Зато што су вијековима од
Дубровника према Београду или с Медитерана ишли каравани трговаца који су се морали одморити и у Ужицу.
У Ужицу постоји литерарни фестивал који се зове
На пола пута, који траје већ петнаестак година, и на
њему су учествовали људи из Албаније, али била је и
Дубравка Угрешић, потегнула је из Холандије, и људи из
разних крајева. Притом је Ужице, што би рекао Бајага,
удаљено истих 442 километра и од Београда, Сарајева,
Подгорице, од Загреба можда мало више, али ти људи
тамо стигну. Тамо се некако лако стигне. Назив фести
вала и читава та енергија на добар начин произлазе
из тамошњих људи и онда то постаје основа грађења
сусрета преко театра и с прошлошћу, садашњошћу и
будућношћу. Дакле с модерним и класичним театром.
Успут, везано за серију Театрологике, 99%, дакле
готово сви саговорници Оље Милошевић су у посљедњих
десет година били у Ужицу. То наглашавам јер се у Ужице са свих страна долази лошим путевима, а Ибарска
магистрала је велика опасност. Напросто, људи су пре
26 година одлучили да ужички фестивал постоји, од
тада су се промениле многе власти, а тамо нема великих пара. Антропологија тог фестивала је у његовим
улицама и његовим људима и све оно што се у таквој
атмосфери догађа, од Меше Селимовића, Андрића,
свих могућих аутора чије представе су тамо игране, до
редитеља – Фрљића, Јанежича и свих који чине и наш
живот и живот свих који долазе у театар.
Свако пропитивање, све расправе на тему зашто
и како, гдје смо погрешили, какав је наш живот и слично, то се збива пред публиком након представе. На
Округли сто дође око 300 људи и они учествују у форуму. Након Фрљићеве представе Турбо фолк дошло је
350 људи и љутито су гледали у редитеља желећи да му
поруче да они нису турбо фолк публика. Тада је наста-
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ла расправа која припада балканском насљеђу. Шта је
народна музика, шта је турбо фолк, а шта је наша народна душа, и то је изговорио студент из гледалишта.
Или, кад смо Ивицу Буљана довели с представом
Киклоп која је примјер модерног театра, на представи је, као и увијек, било 700 људи, на Округлом столу
пришла ми је госпођа у годинама венецијанског изгледа, с мрежастим рукавицама и шеширићем, благо
ме је ухватила за руку и рекла: “Хвала што сте довели
ову представу, али у Краљеву вам то не би прошло.” То
не значи да је Краљево лоше, него да су се људи у тих
25 година у Ужицу навикли да комуницирају с различитим театром, што је провокативно и значајно искуство које показује да је ужичка публика од Фестивала
имали користи.
Зато мислим да има смисла говорити о нечему
што је простор сасвим специфичан и о људима у том
простору, јер тада се све то тиче и Балкана али и свијета, дакле тиче се универзума. У том смислу је, чини ми
се, ужички фестивал, фестивал своје публике и свих
гостију који тамо дођу и укључују се. А таквих је пуно.
У том смислу треба сваки мали град, не само Ужице
но све што зовемо провинцијом, нарочито поштовати,
јер тамо је све три пута теже него у метрополи, гдје је
извор новца, ресурса, људи, институција...

Д

ИВАН МЕДЕНИЦА

руштвена реалност коју живимо на Балкану је
апсурдна. О скопском примеру сам већ говорио. Апсурдне су многе реалности балканских
друштава које живимо. Неки од највећих драмских писаца Балкана су апсурдисти. Овде, на нишком фестивалу, видели смо комад Душка Ковачевића4), додуше
инсценацију драме која је у његовом опусу највише
реалистична, али која ипак може припадати театру ап4) Балкански шпијун београдског Народног позоришта у режији Тање
Мандић Ригонат.

сурда, као и већина његових дела. Уосталом, отац театра апсурда је Балканац, Румун – Јонеско. То би, дакле,
могла да буде једна од идеја за будућа промишљања
на тему балканског позоришта, али и будућу трибину
или тематску линију Фестивала.
Брадић и Хубач су већ споменули фестивалске
копродукције и феномен фестивализације. Сведоци
смо велике експанзије фестивала. Овде као да важи
правило: кад немаш другу идеју у културној политици везаној за позориште – ти фестивал посади. Тако
ничу фестивали на сваком кораку, поготово у мањим
срединама, што има врло велики значај, јер анимира
културни живот средине, омогућава публици да види
нешто што на други начин не би видела, али шта је наличје тога? Наличје је да ће, наравно, локална власт
увек пре да обезбеди средства за фестивал јер то је
ствар престижа, репрезентације... Шта се дешава кад
циркус прође? Какав бенефит има та културна средина? Питао ме је један драги пријатељ шта мислим о
идеји да у свом граду покрене нови фестивал. Рекао
сам: немој да покрећеш фестивал, ако имате градоначелника спремног да дâ већа средства за позориште,
правите копродукцију и, пошто су вам близу велики
културни центри, можете редовно да гостујете у великим позориштима. Тако се развија културна средина,
подиже позоришни ниво и театра и публике, а и то је
облик умрежавања.
Када сам био члан комисије за финансирање
пројеката Министарства за културу залагао сам се да
дајемо мање новца фестивалима, а више копродукциј
ским пројектима. У једном часу су позоришта у Србији
почела да схватају да је сарадња једини начин да превазиђу изузетно мале буџете које добијају на локалу.
Шта ћемо да приказујемо на фестивалу ако немамо
продукцију? Продукција је десеткована и у београдским
позориштима, а камо ли у позориштима у мањим срединама. Увек сам за то да последица фестивала мора
да буде трајна, у смислу копродукција које ће настати. Ако из овог фестивала нека од позоришта која су
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овде гостовала направе међусобне копродукције, то ће
бити велики успех и томе треба тежити. У супротном
долазимо до онога о чему Драган Клаић врло компетентно пише, а што није само балкански и регионални
феномен бесмисла умножавања фестивала.
Развој публике: наравно да сваки мањи град, али
не само мањи, неће имати проблем с публиком када
га посећују представе из других, другачијих, већих
средина. Али апсолутно нисам присталица тих оптимистичких, езотеријских теорија, неутемељених на
било каквом истраживању публике. Када говорите о
публици, морате да се бавите методама емпиријског
истраживања публике. Ко чини публику? То што је
позориште пуно, не значи да је остварен циљ. Да ли
публику фестивала чине малограђани који долазе да
гледају и буду виђени, или долазе млади? На публици
мора да се ради и њу ваља едуковати.

Питање које ме врло интересује. Слушали смо
излагање Пеђе Радоњића о специфичном положају
Народног позоришта Приштина измештеног у Грачаницу. С друге стране, знамо да је Хартефакт, који припада невладином сектору, имао одговарајуће пројекте
који се тичу етничких тензија. И нормално је да невладин сектор лакше остварује комуникацију у срединама с етничким тензијама. На Хартефактовом конкурсу једном је победила списатељица са Косова, па
ме интересује да ли заиста постоји толики дисбаланс
између институција и независног, цивилног сектора?
Да ли има простора, поготово кад знамо да ће проблем
с Косовом на овај или на онај начин једном бити решен, да култура, институционална позоришна култура,
постане место повезивања. Не знам ситуацију на Косову, али ми није јасно како још увек није успостављена
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сарадња официјелних институција културе српске и
албанске заједнице.

У

АЛЕКСАНДАР МИЛОСАВЉЕВИЋ

право сам хтео да одговорим на то питање. Енвер
Петровци ме је, у време када сам водио Српско
народно позориште, упознао с тадашњим министром културе Косова. Лепо смо разговарали, разумели се и утврдили да хоћемо да сарађујемо. Идеја није
била велико национално помирење, него размена информација. И тамо и овамо неки људи баве се театром,
па хајде да видимо шта раде и да дискутујемо о томе.
О свему смо се договорили, а онда схватили да ни он
ни ја за тај пројекат нећемо имати подршку, нити добити дозволу од “својих”. Постоје филтери политике.
Оваква сарадња не остварује се без политичке воље.
Друго, фестивализација о којој се овде говори
последица је чињенице да последњих деценија полако али систематски замире међупозоришна сарадња,
да више нема редовних гостовања него позоришта
све теже стижу и до Београда, где на та гостовања најчешће не долази шира престоничка позоришна публика. Наравно да ова гостовања треба да постоје, али
да ли позоришта у Србији између себе данас редовно
размењују представе као што су то чинила пре 30 година? Меденица је потпуно у праву када каже да су
локални политичари спремни да уложе у фестивал јер
то има и маркетиншку последицу.

Г

НЕБОЈША БРАДИЋ

оворимо о фестивализацији, али једно је правити
фестивал, а друго је како одржати континуитет
позоришта током године. Поменуте су и комуникације између, условно речено, осетиљивих средина.
Био сам на промоцији Инстанбул 2010. престоница
културе и имао прилике да разговарам с министром

културе Косова. Убрзо после тога он више није био министар. На Балкану је проблем што због брзих смена
немамо озбиљан континуитет. Култура тражи извесну
врсту континуитета, не само у доношењу одлука које
морају бити трајне него и носилаца тог континуитета.
Драгоцено је за неке фестивале да имају људе који су
на свој начин већ обележили те фестивале, било да
је реч о Битефу, ужичком или шабачком фестивалу.
Дакле, конкретни људи су та врста идентификације.

О

АНДРЕЈ НОСОВ

сарадњи с Косовом. Да будемо до краја искрени
и да то изговоримо: наша позоришна средина не
познаје савремено позоришно Косово, а разлози
су бројни. Постоје читаве генерације које никада нису
прескочиле тај прелаз, како год га звали. Други елемент је унутар самог Косова. У том смислу улога наших фестивала може да буде велика. Шта год мислили
у политичком смислу, подсетићу на сарадњу између
два позоришта кроз Ромеа и Јулију коју је радио Мики
Манојловић, и последице те сарадње, односно мањак
трагова и у Београду и у Приштини, иако су намера и
идеја биле да институционално дођу до тог повезивања.
То је, дакле, наше раскршће и мислим да је добро детектовано да и ту постоји велики простор.
Поред Дорунтине Баше, ауторке комада Прст,
тамо има још најмање десетак одличних писаца. Центар за културну деконтаминацију, “Крокодил” и други
актери преводе драме, упознају и омогућавају разумевање те савремене сцене. У Београду се редовно одржава фестивал “Мирдита, добар дан” а ниједно београдско позориште није отворило врата за три представе са
тог фестивала. То говори о нашем односу према овом
питању и тиме треба да се позабавимо.

45 >

И

ПРЕДРАГ РАДОЊИЋ

мам искуство рада у невладином сектору и заи
ста комуникација између Срба и Албанаца у невладином сектору нема неких препрека, чак је
спонзоришу међународне заједнице и унапређују се,
па ту и постоје добри резултати. Велики проблем је
што се не разуме у довољној мери та специфичност;
није проблем ни да у Приштину дође “Атеље”, а ни
прављење копродукција, нити да Мики Манојловић
режира. Све су то дивне ствари, али у целој овој причи
лоше је, што, рецимо, ми из Грачанице, која је практично предграђе Приштине, не можемо официјелно
да уђемо у зграду Народног позоришта у Приштини,
која је направљена 1948. За Приштину су у овом политичком тренутку, у административном смислу, прихватљива позоришта из Србије. Она могу да гостују и то
није проблем. Прихватљиви су и уметници из Србије,
али је велики проблем у комуникацији између Срба
и Албанаца на самом Косову, између српских институција на Косову са косовским институцијама, и ту се
довољно не препознајемо.
То су парадокси. Грачаница је, за оне који не
знају, практично већ спојена са Приштином, али данас има деце из Грачанице која никада нису била у
центру Приштине. Овде смо говорили о негативним
стереотипима који се, нажалост, потврђују. Имамо,
наравно, и добре примере: Јетон Незирај нам долази
на скоро сваку премијеру, има и сјајних људи. Енвер
Петровци је наш пријатељ, идемо после представе у
кафану и причамо, али кад се ситуација подигне на
сарадњу српских институција на Косову и косовских,
ту престаје могућност било какве комуникације и то
је генерално велики проблем и за живот Срба доле;
уопште зато што ће неко Косово назвати државом, а
неко самопроглашеном државом.

Осврнућу се на питање копродукцијског рада,
који је поменуо Меденица. Наша искуства су стварно
феноменална. Наши буџети за представе су јако мали, у просеку десетак хиљада евра и ми, заправо, без
копродукција, без финансијске, материјалне и помоћи
радионица других позоришта, тешко да бисмо уопште
успели да направимо релевантне представе. Што се
тиче гостовања, имали смо копродукцију представе
Женидба са Српским народним позориштем. Недавно
смо играли седми пут заредом пред испуњеном салом
на Сцени “Пера Добриновић” у Новом Саду. Нису то
више скупови земљака. Није могуће да се они окупе
седми пут заредом. Чини ми се да се из сфере рубрике “Друштво” премаштамо у рубрику “Култура”, где
нам је место.

Б

МАРИНА МИЛИВОЈЕВИЋ МАЂАРЕВ

ило је речи о проблему језика на којима се на
оваквим фестивалима комуницира. То је техничко питање које се лако решава. Увек постоје титлови. Много је важнија специфичност овог фестивала,
која се одмах препознаје – то је балкански фестивал.
Дакле, овде се срећу балкански језици. Најопаснији је
страх да ли ће нас публика разумети. То нас може довести до ситуације да се на нашим фестивалима играју
исте представе из Београда, Новог Сада, Сомбора... То
би уништило нишки фестивал. Важни су фестивали на
којима ћете видети представе којих нема на другим
фестивалима у региону. То ће дати снагу фестивалу и
учинити да буде препознат и у самом граду.
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Димитрије Тадић

П

Креативна Европа

о статистикама Креативне Европе, нажалост, мало
позоришта из Србије учествује у нашем програму. Наглашавам да цивилни сектор, дакле организације које се баве позориштем, а није реч о јавним
установама, попут Хартефакта, увелико учествују у
програму Креативне Европе и, генерално, европске
сарадње. То је добро, али и даље нам фале јавне институције, позоришта.
Чули смо реч “публика” и термин “културне политике”, што је важно јер се тиче развоја публике. Говорили смо и о односу идеје и новца, о продукцијама
које су много више од презентације, причали смо о
интерпретацији садржаја, помирењу стандарда, регио
налној сарадњи... Ми, дакле, индиректно све време говоримо о Креативној Европи.
Креативна Европа је главни програм Европске
уније за културу и дели се на два потпрограма. Пошто
смо на позоришном фестивалу, говоримо о потпрограму “Култура”, јер се потпрогам “Медији” искључиво
тиче аудио-визуелних сектора. Позориште, музика,
визуелна уметност и плес, потпада под потпрограм
“Култура”. Као шефа Деска Креативна Европа Србије,
моја позиција је двојна; дуго радим у Министарству
културе као саветник за визуелну уметност, а од 2014.
водим канцеларију која на националном нивоу спроводи главни програм Европске уније за културу – Креативна Европа. Ми смо део мреже европске породице
дескова коју чини 27 држава чланица и земаља кандидата, дакле укупно 40 држава. Креативна Европа је
широко постављена и копродукције, публика, мобилност новца и идеја итд. уклапа се у конкурс за пројекте европске сарадње.
У свему што је поменуто на Трибини видим могућност за помоћ Креативне Европе. Мобилност се
подразумева зато што увек неко од нас одлази тамо

негде, у партнерске организације, у државе из којих
долазе партнери. Развој капацитета је веома значајан,
посебно за државе на Балкану. Зато што је Креативна
Европа отворена за организације, било јавне, цивилне, па и приватне, које немају много искуства с европ
ским сарадњама. И то је драгоцено јер постоје организације које су изузетно вичне у састављању апликација, иначе компликованих и у техничком смислу, али
и на плану језика.
Филолози говоре о томе да језик није познавање
граматике или фонд речи, него да језик значи комуникацију у најширем смислу речи. Кад то пренесемо на
европску сарадњу, долазимо да проблема који је, нажалост, још увек присутан у нашим земљама, до проблема слабе комуникације, односно слабог разумевања
на који начин комуницирамо са странцима. Евидентно је да је број учешћа организација на националном
нивоу такође повезан с познавањем језика, не просто
страних језика, него начина комуникације данас у култури. Трудимо се да радимо с људима и покажемо им
да, ако у овом часу више од сто организација из Србије
већ учествује у програму, то очигледно није толико захтевно као што изгледа на први поглед.
Постоји и друштвени контекст, који је уједно везан
за јавне политике, не само за културну политику но и
за јавне политике генерално. Реч је о томе да пројекти
које реализујемо у култури морају да се тичу не само
нас, чак не само ни публике и потенцијалне публике,
него је веома згодно и радо виђено да пројекти на било
који начин решавају значајна горућа и важна друштвена питања. Отуда не чуди што се Креативна Европа
базира на стратешким документима Европске уније
који чак нису везани само за културу, него и за здравство, образовање, људска права, положај појединаца у
друштву, положај жена, мањина итд. Постоји низ предрасуда кад је реч о европским фондовима и европској
сарадњи генерално, а то је политичка коректност, прича о људским, мањинским правима итд. Но, Креатив-
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на Европа није отворена само за ову врсту активизма
него и за аутентичне уметничке пројекте.
О трећем контексту, битном за разумевање Креативне Европе, најмање се говори. То је политички
контест. Европска унија жели да се глобално позиционира као континент знања, културе, иновација и
то је заправо сфера културне дипломатије, нарочито
у односу на ривале – Америку и Кину, али и друге државе. То су садржаји којима Европска унија жели да
се представи остатку света, а на нама, који се бавимо
културом, јесте да понудимо садржаје на које као Европљани можемо бити поносни.
Овде су важне три кључне речи. Развој публике,
као важна смерница савремене европске културне политике, не подразумева само Егзит, Гучу и фестивале који окупљају велики број гледалаца. Под развојем
публике мислимо на мале, специфичне циљне групе
којима се обраћамо. Није реч о квантитету но о квалитету. Прихватљиво је да се пројекат обраћа и групи
од двадесетак или педесетак људи, ако постоји јасно
образложење зашто су баш тих тридесет људи циљна
група. За развој публике везује се интеркултурни дијалог, јер се кроз мобилност упознајемо. Евидентно је да
постоји потреба да упознајемо колеге из других земаља.
Причамо о Косову, а ту можемо да додамо Албанију,
чак донекле и Грчку. Те земље мање познајемо иако
су нам близу, а кроз мобилност коју нам омогућава
Креативна Европа можемо да упознајемо не само колеге него и системе, културе, друштва других земаља.
Европској комисији је то важно јер је то развој не
само европског тржишта него и зеједничког европског
културног простора. Не само у Србији, но и у другим
државама региона, често постоји, ако не осећај ниже
вредности, а онда снисходљивости. Мислимо да долазимо из мањих, мање развијених, богатих и уређених
друштава. Креативна Европа потврђује филозофију
европске сарадње – нехијерархијски заједнички рад,
дакле копродукције, заједнички рад европских про-

фесионалаца на садржајима који су од интереса за све
који су у тај процес укључени.
Јачање капацитета. Помоћу европске сарадње подижу се капацитети организација, и малих организација
цивилног друштва и великих јавних институција, које
још увек немају довољно искуства, или немају никакво
искуство у међународној и европској сарадњи. Креативна Европа доприноси савладавању ових последица
применом оног што се зове digital shift. Данас је неопходно да ми, који се бавимо културом, користимо све
дигиталне алате, од апликација до друштвених мрежа.
То није услов, него једна од могућности којима неки
пројекти могу да се баве.
По статистикама Европске комисије највећи број
пројеката не добија подршку јер организације и пројекти
желе да одговоре на сва три приоритета: развојем публике, модерним технологијама, новим приступима
друштвеним мрежама, дигиталним апликацијама, мобилношћу, развојем интеркултурног дијалога. То није
реално. Не може један пројекат (махом двогодишњи)
да реши све проблеме света или система културе. Неопходно је да пројекат има фокус на једну од ове три
ствари. Дакле, или ћете се бавити digital shiftom, новим технологијама, развојем пубике, или мобилношћу, или развијањем нових модела функционисања,
новим едукативним програмима којима јачате капацитете своје организације, односно фестивала. Поменута је фестивализација. Пратећи програми, попут
трибина, могу допринети да фестивали не буду само
место за презентацију у компетитивном смислу ко је
лепши, паметнији, ко има бољу представу или бољи
фестивал, него места која кроз продукције и продуктиван однос с локалном средином, развијају властиту
сцену. Најважније је одабрати чиме се пројекат бави
и при том не треба имати предрасуде због потребе за
уподобљавањем (што може да буде разлог за одбацивање пројеката). Пројекти бивају читани дијагонално,
па је важно да се осети реално интересовање за теме
којима се бавите (да ли је то положај професионала-

> 48

ца у култури, или питање положаја фестивала данас,
положај жена, геј заједнице, деце без родитељског старања, етничке мањине итд).
Ми који се бавимо културом често немамо потребу да објашњавамо зашто је култура важна. Напротив, данас је важније но икада избегавати да се гнушамо наше позиције и важно је објашњавати и доносиоцима одлука и грађанима, публици, чиме се бавимо, кога се то тиче, на шта утиче, на какав позитиван
развој друштва култура може да утиче. Важно је да
будемо аутокритични. Лако је пребацити кривицу на
политику, политикантство, медије, новинаре, рећи да
њима није битно, да се не разумеју у културу, да нису
довољно едуковани и рафинирани. Треба, међутим, да
сагледамо и нашу улогу у свему томе.
Креативна Европа се на више начина тиче и модернизације система културе. Већ је констатовано да
је неопходна интерсекторска сарадња. Нажалост, и у
далеко развијенијим земљама постоји исти проблем
који је из неког разлога и даље табу, а тиче се сарадње
јавних установа културе с цивилним сектором. Пренебрегава се чињеница и могућност за јачање капацитета и једних и других. У филозофији европске сарадње
стоји да нико није најлепши и најпаметнији, да свако
нешто зна, а нешто не зна, и да кроз сарадње на разним
нивоима, па и кроз интерсекторску сарадњу, једни од
других учимо и јачамо капацитете и једних и других.
Јавне установе често имају инфраструктуру – просторе, зграду, технику, што организације цивилног друштва немају, али имају другу врсту специфичних знања.
Цивилни сектор поседује мобилност јер ангажује мање
људи, па је оперативнији, комуникативнији за сарадњу.
Креативна Европа бави се и повезивањем културе с
другим друштвеним ресорима. Култура и образовање
су и традиционално и историјски природно повезани,
и то се подразумева, али ми из културе треба да сарађујемо и с другим секторима, као што су, рецимо,
туризам или здравство.

Све професије имају своје професионалне термине. Отуда је природно да ми из културе имамо свој
језик којим се прецизно изражавамо. За ту прецизност
згодни су примери два термина: мултикултуралност,
која је некада била популарна и подразумева саживот
људи који се разликују по националној и верској основи. Ангела Меркел је пре неколико година изјавила да
је мултикултуралност мртва. Наравно, није мислила да
ће Немци сада да избаце све Турке из Немачке, него је
пракса показала потребу да је неопходно осмислити
нов концепт. Тако смо дошли до термина интеркултурни дијалог, који је проширио дефиницију разлика које постоје међу људима. Интеркултурни дијалог
обједињава не само разлике у верској и националној
припадности но и у другим идентитетима који свако од нас има. По професионалној линији, интересовањима, животним ставовима, стиловима, политичким и идеолошким ставовима које свако од нас има
– начин живота, сексуална опредељења, годиште итд.
Акценат је на дијалогу. Јер пракса показује да није довољно да знамо да се разликујемо ми и Албанци, него
је потребно да уђемо у дијалог. То не треба узимати
на вештачки начин, него заиста органски усвојити. Не
бежати од термина, али и не користити их испразно,
у смислу лажне политичке коректности. Чак и у документу који уводи овај термин, пише да постоји непрецизност шта уопште значи интеркултурни дијалог. И,
посебно, на који начин интеркултурни дијалог можемо
да користимо у пројектима, на који начин можемо да
измеримо колико позоришни фестивал или друга активност из области културе, нешто позитивно помера
у душтву; колико је то људи ослободило предрасуда,
колико је то ефикасан инструмент за борбу против говора мржње итд.
У Лисабонској стратегији, веома важном стратешком документу Европске уније, говори се о циљу
који је Европска унија себи задала – да до 2010. године
Европа постане најдинамичнија економија базирана
на знању. Година је прошла, а то се није десило. Креа-
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тивна Европа воли експерименте због иновативнијих
приступа конципирању и реализацији пројеката, па
је за нас прихватљиво да у пројекту имате циљ, али да
током реализације пројекта нешто крене по злу, да сте
били превише амбициозни или несвесни потенцијалних
проблема, баш као што је то учинила Европска унија
са овим документом. Важно је признати проблем и
понудити нова алтернативна решење.
Важно је поменути и европске фондове, које најчешће доживљавамо искључиво као новац. То је легитимно и оправдано јер су средства којима Креативна
Европа располаже заиста раскошна, не само за наше
прилике него и за далеко богатије земље. Но, подједнако је важно и развијање партнерства и сарадње. Партнерства су важна не само за реализацију конкретних
пројеката којима се конкурише и који ће се завршити
за две године, већ та сарадња омогућава упознавање
и изградњу нових контаката и односа с новим актерима и колегама из читаве Европе, а то уједно значи и
приступ новим фондовима, идејама. То није само лепо него је и корисно.
По овим елементима европска сарадња разликује
се од међународне. Ако се у пројектима осети арогантан став некога из Србије који се представља као паметнији и лепши од некога с Косова, на пример, или
се осети ароганција некога из Француске према онима
из Србије, то неће добити подршку.
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ПЕРСПЕКТИВЕ САРАДЊЕ – 2. ДАН
Александар Милосављевић

Преки налог времена

Ш

та је преки налог времена? То је баук комерцијализације који притиска све аспекте нашег
живота, па и сферу савременог стваралаштва,
а фестивали су одраз онога што настаје у тој сфери. Из
ње се држава, не само наша, све интензивније извлачи. Извлачи се из система финансирања свих аспеката
савременог стваралаштва, па су отуда и фестивали сва
више угрожени. Зато су они и оријентисани на спонзоре и алтернативне извора финансирања, а пошто је
тих извора све мање, проблем је све већи. Последица
је редукције фестивалских програма.
Срећом, у Нишу нисмо суочени с тим проблемом јер смо чули градоначелника који је рекао да је за
следећу годину вољан да дуплира средства намењена
фестивалу. То је дивно, али и опасно. Није опасно што
ће следеће године бити дупло више новца, него што
систем финансирања фестивала зависи од тога да ли
градоначелник воли позориште и да ли има разумевања за театар. Овај градоначелник воли позориште.
Али, у исти мах сам и несрећан, јер финансирање овако важне манифестације зависи од воље и афинитета
једне особе, а нама и даље недостаје систем. Држава
се није изјаснила да ли је свесна значаја савременог
стваралаштва, а самим тим и фестивала, те да на основу те одлуке дефинише и свој “буџетски став”, али
и да донесе законе којима ће обавезати локалне самоуправе да улажу у савремено стваралаштво.
Креатори позоришних програма суочени су са
чињеницом да по завршетку сезоне или фестивалског
издања не знају с коликим средствима ће располагати

следеће године. То не важи само за позоришта него и
за фестивале.
За закога правимо представе и фестивале? Да
ли се трудимо да одржимо ниво позоришног живота зато што смо креатори, селектори, чланови савета,
чланови жирија, критичари, театролози? Да ли све то
радимо због нас, да би институције преживеле, или
представе и фестивале правимо због публике? Уверен
сам да фестивали немају смисла ако их неко не гледа
и ако публика не комуницира са оним што су селектори позвали. Фестивале, дакле, правимо због публике, зато што смо уверени да су они важни јер преносе
информацију и поглед на свет, а доносе, поготово кад
су у питању интернационални фестивали, и другачије погледе на свет, естетике и опсервације света. То
је нарочито значајно за средину у којој те представе
гостују. Да ли би фестивали требало да буду сачувани?
Мислим да морају, јер тиме се боримо за могућност да
наша публика стекне различите увиде у то како људи
доживљавају уметност, а самим тим и друштвени тренутак и свет у којем представе настају, упознају се с
различитим традицијама и естетикама. То је важно јер
када стекну сва богатства различитости, људи постају
слободнији и као освешћени грађани могу активно да
учествују у стварности. Све то важи за театар уопште,
но фестивали су прилика да се све то понуди гледаоцима у кондензованом облику.
Фестивализација је последица све оскудније природне размене представа, сарадње и гостовања. Сада
гостовања зависе од пријатељских веза између руководстава позоришта, а фестивали су ретка прилика да
локалној публици понудимо шири увид. Све је то преки налог времена.
Сматрам да баш сви производи људског ума не
треба да буду третирани као тржишна вредност. Верујем
да судбину креације духа треба да одређују воља и механизми “невидљиве руке тржишта”. Пледирам да Србија, као и свака озбиљна држава, мора да води рачуна
о свом савременом стваралаштву, па и позоришном.
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Да треба да заштити извесне пунктове који су пресудно важни за савремено стваралаштво и не препусти их
тржишту. Немци неће одустати од својих кључних позоришта, француска држава ће упорно финансирати
неколико својих кључних театара, а Енглези ће чувати
нека своја позоришта, иако и те државе редукују финансирање културе. Јер, улагање у савремено стваралаштво, а фестивали су део тог механизма, заправо је
улагање у потенцијалну сутрашњу националну баштину, у чување језика и националног идентитета.
Зато је важно да разговарамо о перспективама наше сарадње. Шта, као групација фестивала, ваља чинити да бисмо надокнадили одсуство културне политике
и истински активирали постојећу мрежу фестивала.
Тако ћемо доћи и до питања едукације и формирања
публике и повећања броја гледалаца.
Када смо Миливоје Млађеновић, као управник,
и ја, као уметнички директор Српског народног позоришта, одлучили да начинимо искорак ка свету, и
када је СНП ушло у Европу, Србија је траљаво отварала поглавља и, као и данас, каскала за театром. Тада
је настао план о сарадњи са одређеним позориштима
и, наравно, фестивалима. Организовали смо редовне
презентације нашег репертоара за иностране госте с
којима смо се договарали о међународним копродукцијама, постали смо чланови Европске театарске конвенције, а с Французима, Мађарима и Чесима основали Асоцијацију “Квартет” и начинили стратешки план
учешћа на нама важним међународним фестивалима,
као и гостовањима на нама значајним театарским де
стинацијама. Партиципирали смо у до данас највећој
регионалној копродукцији са позориштима и фестивалима из Србије, Хрватске, Македоније, Словеније, одредили датуме извођења представе и пре но што је драма
била написана. Показало се да је у театру све могуће
реализовати, наравно када постоји ваљано планирање.
Направићу дигресију. Реч је о представи Одисеј
Горана Стефановског, чијем делу је место у Нишу. Договарали смо се да Фестивал буде посвећен том дивном

човеку који је метафора раскршћа, као Македонац који
је дипломирао у Београду, као Балканац (читајте његов
текст Да ли је Балкан секси написан ‘99) и као човек
који је промовисао балканско позориште и у Висбадену, где је био један од кумова тамошњег Бијенала.
Знали смо где и када ћемо играти Одисеја, на ком
фестивалу. Унапред смо водили рачуна о томе да обезбедимо публику. У позоришту је публика најважнија.
Разумем и поштујем театар којем је најважнија зарада,
али ме он приватно не занима. Бавим се позориштем
које има мисију. У светлу те мисије размишљају сви
којих се тиче позориште које свом времену поставља
директна и бескомпромисна питања.
Не мислим да сви треба да мислимо исто, но они
који осећају ту врсту мисије треба да размисле о механизмима које можемо искористити или креирати да
бисмо разменили представе и координирали фестивалске програме. Разумем Меденицу који нема идеју да
представе с Битефа иду на друге фестивале, али има
фестивала чија је публика заинтересована за представе с нишког фестивала. На располагању имамо и копродукције позоришта или група театара с фестивалима. У том контексту позоришта су инфраструктура, а
фестивали функционишу као тржиште. Удруживање
позоришта из неколико држава ствара широку инфраструктуру која отвара различита “тржишта”.
Све је то преки налог времена.
За крај сам сачувао анегдоту. У Висбадену смо
седели испод шатора-клуба у дворишту испред позоришта – Миливоје Млађеновић, Горан Стефановски, Паоло Мађели, Душко Љуштина, Бранко Цвејић,
Дубравка Вргоч, Ивица Буљан, Јанез Пипан, Данило
Рошкер, тадашњи директор приштинског позоришта.
Југославија у малом. Седимо и причамо о позоришту.
Ко зна колико пројеката је те ноћи зачето, а колико
их је остало у нашим маштањима. Пролази Манфред
Бајлхарц, творац Бонског, доцније висбаденског бијенала, гледа нас и каже: “Људи, зашто сте се растурали
кад, ево, седите заједно?”
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Не, нисмо се ми растурили. Тешко је нас растурити. Ево нас опет овде и ето прилике да разговарамо.

Бојан Муњин

Н

Повезивање театара:
стратегија опстанка или
мисија за бољи свијет

екада је било више новца, било је више позоришта
и било је више смисла. Данас је евидентно свега
тога мање, са тенденцијом да га буде још мање.
Важно је да се данашње смањивање улоге и мјеста позоришта у друштву и свијету не догађа тек као неко
тренутно, природно увенуће с аутоматском надом да
ће се то позориште некако обновити. Неће се обновити. Замирање важности театра, умјетности и културе, као дјелова укупне духовне ауре, која је брижно
лебдјела над човјековим вјековним ходом и судбином,
појава је новијег времена, далекосежног радијуса и не
догађа се случајно.
Позориште је увијек садржавало битно усмјерење
према критичкој позицији о времену и свијету. Непре
стано је настојало да буде огледало човјека и друштва,
зато да би у сталном дијалогу преко позорнице човјека са самим собом, том човјеку било лакше и да би он
био бољи. Данашње нестајање љековите, поетске, интелектуалне, духовне и метафизичке димензије помирења, преко театра, филозофије и умјетности, човјека
са собом и свемиром, догађа се – и то ми се чини пресудним у оваквом размишљању – у арени обрачуна и
дјеловања врло активног духа и сила времена, које су
установљене тако (о узроцима постанка и разлозима
дјеловања таквих сила вредело би посебно расправљати)
које желе сасвим јасно разградити, не само постојање
било каквог културног и хуманог идентитета човјека
и његове фундаменталне и хисторијске меморије о

бивствовању на овоме свијету него и саму могућност
запитаности човјека о смислу таквог постојања.
Дневнополитички речено, умјесто битних питања
о смислу у многим сферама људског делања, па тако
и у позоришту, живимо у времену пуког техничког
функционирања или социјалног преживљавања у глобалном апарату установљене безимене моћи, свијету
без идеја, визије и наде, у којем је јефтина забава заменила важне мисли, а новац и сви његови изазови одстранили су стварне разлоге и мотиве нашег постојања.
Данашње вријеме могли бисмо назвати разним називима; глобализмом, супер ефикасним финансијским
капитализмом, дигиталном цивилизацијом или свијетом јефтиног спектакла; но само један узвик једне данашње озбиљне глумице: “Опкољени смо!”, драматичнo
сажима сву трауму и слутње времена у којем живимо
и у којем постоји и позориште.
Ако се позориште данас налази у таквој ситуацији,
а очито да је то тако, онда потреба за његовим повезивањем, не само на нивоу размјене представа, копродукцијa или сарадње позоришних управа него на свим
нивоима, у сферама његове чврсте суштинске повезаности ради одбране његове основне мисије, представља, прије сваке технике договарања, редистрибуције
и појефтињења трошкова, први и посљедњи налог таквог повезивања. Никада се у људској цивилизацији до
данас, уз све несреће, ратове и ломове, није поставило
питање да ли је умјетност важна, или је треба ставити
на неко споредно и безначајно мјесто. Данас се то догађа управо пред нашим очима. И ако то себи признамо, онда вјерујем, функцију повезивања позоришта, од
најмање копродукције или размене трошкова и других
ресурса, до слагања заједничких програма и репертоара, схватићемо у заиста пресудној борби за одбрану
позоришта самог и његових темељних вриједности.
На крају, колико год то драматично звучало: ова
борба за одржање људског хуманитета, његове духовне
опстојности и моралне вертикале преко позоришта и
других настојања људског духа, данас је одсудна и тра-
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жиће одлучност, не мале жртве и самопријегор већи
но икада прије, без чега ће човјек, у укупности свога
живота, без сумње потонути у нихилизам безумног постојања, без достојанства и смисла.
Заиста мислим да живимо кључан тренутак историје и људског постојања, не прије него баш данас,
зато што се то постојање на разини његовог елементарног али пресудно битног дигнитета жели уништити. Ништа друго но уништити. Живимо у цивилизацији смрти. То смо чули већ више пута, али треба то
нагласити – у цивилизацији смрти. У којој се претварамо у нека јадна бића којима је наметнуто трајање у
материјалном преживљавању и којима се уз то бацају
комади сировог меса јефтине забаве, или им се нуде
заводљиве цивилизацијске, интелектуалне и друге играчке, да би они тако заменили битне ствари неком
врстом материјалног или интелектуалног уживања.
Или да би се на неки начин заваравали. Као цивилизација, не као људи у овој дворани него као цивилизација, сведени смо на то. Да би тај посао био обављен
до краја, мора се разградити култура, умјетност, било какав рефлексивни инструмент с којим ми чувамо
слику о себи као бићима са смислом живота. То није
од јуче. И та ерозија, то увенуће највиталнијих човјекових снага које га чине човјеком, догађа се, само да
споменемо ближу прошлост, читав 20. вијек. И сада смо стигли на почетак финала. У тренутку када су
задњи ексери за мртвачки ковчег припремљени. Дакле,
до фазе укојој, како рекох, има све мање културе као
наше запитаности о нама, у којој фази више не знамо
тко смо, све мање се евидентно рађамо и гдје смо изгубили вољу да се уопће боримо.
Данас наше питање није то да ли ће се повезати
око позоришта две институције, него да ли ће то повезивање значити нашу свијест и одговорност. Да, тим
повезивањем се ствара један мали каменчић, али битан у брани пред ништавилом које незадрживо расте.
Ако имамо свијест, онда мислим да смо можда на до-

бром путу. Иначе, не видим никакву шансу. Све је добро; радимо, живимо, али у бити идемо према томе.
Немојте, молим вас, схватити да је ово некакво
катастрофично кукулекање или да је ово некакав говор
сеоског Јеремије. Покушавам бити врло објективан према ономе што знам. Да смо се овдје нашли прије десет
година, сигурно би ситуација била мало другачија. Али
то иде миц по миц, миц по миц је све мање предмета
филозофије, на примјер, на европским факултетима. О
студију економије, што је исто тако неки хуманизам, да
не говорим. Имате, рецимо, на загребачкој Академији
драмских умјетности извјешће њихових професора да
сваке године, уназад десет година, питају студенте на
првом сату: тко је био Фабијан Шоваговић? Нитко не
зна. Нитко не зна. Дакле, сад не треба чупати косе и
кршити руке. То је тако. С Љубом Тадићем на београдском ФДУ нисам сигуран какo би било.
И само још један мали примјер: прије петнаест
година гледао сам на Битефу представу Ренеа Полеша,
Пабло у Плусфилијали. То је некакав џумбус неких радника који раде у самопослуживању, једни су из Португала, други су… дакле, Европа данас. Тада смо се први пут, или један од првих пута сусрели с прекарним
радом. За то да радиш – за сићу. Да те нитко не шиша.
Ништа си. Једино можеш доћи у своју малу јазбину,
гдје се не зна гдје спава Португалац, гдје спава жена из
Грчке, гдје су некако сви стиснути и гдје им је топло.
И то се тада, прије петнаест година, чинило као један
више-мање социјални инцидент.
Живимо добро. Данас је то нарасло на карцином
глобалних размера. И то је свијет у коме живимо. Да ли
ту има културе, да ли ту има погледа тко смо, да ли ту
има наше естетске ауре? Не бих рекао. Дакле, пријеки
налог времена; да, то је пријеки налог времена, али ја
бих само додао да по том пријеком налогу времена или
јесмо, или нас сутра, по личном мишљењу, неће бити.
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е интересује ме шта је било. Југоносталгија или
било каква носталгија, осим што ми приватно
значи као човеку који је живео у тој држави –
добро или лоше – заиста више није битна. Овде смо
где смо; свако има право да буде различит, да се осећа
како год хоће. Црногорци имају сва права да говоре о
свом језику, својој посебности у односу на српски народ, Македонци исто, као и Бугари... Али, на дугачком
је штапу свака претпоставка југоносталгије и идеје да
ће овај, или било који фестивал, учинити да се народи промене и помире.
Код сваког фестивала добро је што је то сусрет
људи. На овом фестивалу добро је и што су се сусрели
управници два Народна позоришта – нишког и плевенског, и да су се договорили о сарадњи. Добро је и што
су се упознала позориште из Вараждина и Скопља, и
такође се договорила да сарађују. Добро је што се Василка договорила с Иваном о театролошком скупу. То
су бенефити фестивала. Питање је шта је фестивал.
Ми и данас организујемо фестивале по античком моделу. То је велика позоришна и друштвена свечаност.
Наравно, пошто ништа није тачно дефинисано, свако
га је доцније тумачио из свог контекста, са становишта
свог проблема. Сваки фестивал може да се посматра из
било ког контекста, било које нарације. Можете да га
посматрате исључиво из позоришне нарације, естетске,
економске – колико фестивал доприноси друштвеној
заједници, колико ће да заради, да ли треба да заради...
Не знам да ли овде постоји човек који се није на
овај или онај начин бавио организацијом неког фестивала. Да не причам о људима који су руководили или
руководе великим, значајним фестивалима. Стално се
жалимо на државу. Свако, опет, у својој држави говори
да је скрајнут, спутан... а сви ми примамо плату од тих
држава. Сваки фестивал финансира држава. Довољно

или недовољно, небитно, али држава увек стоји иза фе
стивала. Једино Иван Лалић има своје приватне акције.
И Иван Благојевић овде у Нишу. Али и ти фестивали
ушли су у буџет града или државе. Не функционишу
као приватни. И зато кукњаву на државу треба стишати и тражити могућност и место сваког фестивала,
позоришта и појединца у систему по којем функционише држава. Свака држава функционише по својим
принципима. И наша је обавеза да се у те принципе
уклопимо, или да мењамо државу. Ако ти смета Србија, иди у Бугарску. Ако ти смета Бугарска, иди у Кину. Негде ћеш ваљда да пронађеш идеално место, или
ћеш да потрошиш све време овога света да промениш
државну структуру, што је немогуће. Јер, као што знамо, ако се револуција не догоди одмах и сада, врло брзо преузме структуру државне организације баш онако
како је она функционисала пре но што сте се упустули
у процес борбе против њених правила.
Суштина комуникације између људи је у њиховим
сусретима. Зато постоје фестивали. Они су покушај да
се направи пресек где смо и да видимо како ће позоришна уметност да изгледа следеће године. Какав ће
сâм тај позоришни чин бити у друштву којем се обраћа.
Како ће то друштво изгледати. То, наравно, зависи и
од естетике селектора и од естетике савета фестивала,
од организације... Неке представе су узбудљивије, неке
мање, неке су ванредног квалитета, неке провоцирају
чуђење шта ће на кугли земаљској.
Не сме да се пренебрегне ни економски ефекат
фестивала. Бенефити које добијамо од државе и спонзора, али и зарада од продатих улазница, економски
су параметри којим можете да мерите оправданост
фестивала на тржишту. Колико год да бежимо од тржишта, све је на њему. И фестивал је на тржишту. И
он има своје економске показатеље и вредновања.
Сећам се кад је Иван Лалић водио Стеријино позорје,
кад смо гледали седам представа дневно. Па нисмо
могли да стигнемо с једне на фругу и били смо љути
на Лалића: какво је то Позорје? Погинусмо! Не знамо
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где да идемо, шта пре да гледамо? А нико нас није терао да идемо све да гледамо. Али Нови Сад је за фестивалских десетак дана био сав у Стеријином позорју.
Није Позорје било део Новог Сада, него је Нови Сад
био Стеријино позорје.
На сваком фестивалу, па и овом, интересовало ме
је како ће се било које позориште и позоришна уметност позиционирати у друштву. На који начин ће позориште постати организована сила која ће се супротставити другим организованим силама које претендују
на друштвену стварност. Ако ме неко истуче, није крив
он, него ја што нисам јачи или спретнији. Исто мислим
и за позоришну уметност. Нико нам није крив ако се
загубимо у дневно-политичким манипулацијама. Једини начин да се тога спасимо је постојање закона о
позоришту. Толике године га чекамо. И шта се збива:
нико никад из позоришта није рекао, ево предлог. Увек
се уопштено жалимо и очекујемо да ће неко други да
реши наше проблеме. Наравно, с часним изузецима.
Све се завршава у исцрпљујућим кафанским разговорима. Чим се кафански разговор заврши, понашамо
се као да је све у најбољем реду. Евентуално додамо
мало дневно-политичке острашћености и – то је то.
Верујем да сваки договор и разговор морају имати
писани траг и конкретну акцију. Па и ова наша прича
треба да произведе нешто практично, закључак, овако
треба да изгледа модел копродукције, овако сарадња,
овако фестивал...

К

АЛЕКСАНДАР МИЛОСАВЉЕВИЋ

ада сам испричао анегдоту из Висбадена о Југославији у малом, нисам говорио с позиције југоносталгичара. Намера ми је била да кажем да
позоришне људе из региона није у сарадњи спречила
чињеница да се држава распала, да од људи који су из
других држава на овом фестивалу очекујем да заједнички осмислимо сарадњу, а да бисмо се супротстави-

ли ономе што ти [Спасоје Ж. Миловановић], нажалост,
не видиш као проблем, а о чему сам говорио и што је
Бојан Муњин прецизно нацртао. Није говорио о томе
шта се у Србији или Хрватској ради против позоришта,
него о цивилизацијском тренутку у којем неке државе
успевају да сачувају есенцију свог позоришног живота,
јер имају свест о значају театра.
Поменуо си закон о позоришту. Никога у Србији
није срамота што се на том закону, наводно, ради деценијама, а још није донет. Имамо, међутим, Закон о
култури, све са изменама и допунама, а по њему не могу
да функционишу позоришта нигде у свету. Зато што су
тај Закон писале незналице. О култури одлучују људи
који о њој ништа не знају. Имамо посла са законима
који су у супротности са логиком функционисања театра. Овде закони не следе логику живота, што је био
случај од римског права. Није овде, дакле, реч о југоносталгији, нити ће закон о позоришту, попут вилиног праха, да нас препороди, него ми овде говоримо о
тренутку који нас упућује на солидарност и сарадњу.
Тачно је да нам држава даје плату. И онима из
Полешове представе, коју је поменуо Муњин, такође
неко даје плату. Али то је прекарни рад. Не чини мене срећним што добијам плату. Пристајем на ту беду
од плате јер радим оно у шта верујем, знајући да мој
рад вреди неупоредиво више. А из Србије не одлазим
јер нећу да победе мангупи. Немам ја шта да тражим у
Бугарској, Немачкој или у Хрватској, јер ја имам проблем с овдашњим мангупима. Када бих отишао одавде
био бих поражен, јер сматрам да је задатак освешћених – а ласкам себи да сам освешћен – да се боре за
бољу стварност. Не за децу, не за будућа поколења, јер
они ће имати своје битке.
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Ђура Мрђа

У

Вршачка искуства

Србији постоји више од двадесет фестивала. Али,
када су настајали они најбољи, међу њима је постојао заједнички културни простор, а тадашња
држава имала је културну политику. Распадом земље
и јединственог културног простора ствара се међупро
стор који је требало попунити. Људи су пронашли једну
од могућности попуњавања празнине и тако су настали многи фестивали. Од 1993. започиње експанзија.
Млађеновић у Сомбору прави Позоришни маратон,
у Вршцу настаје Фестивал класике, у Црној Гори Град
театар Будва као одговор на Дубровачке љетне игре...
О аспекту фестивала као туристичкој понуди данас
нисмо говорили, јер су у мањим градовима фестивали
део туристичке понуде. А онда долазе “Зоранови дани”, “Миливојев штап и шешир”, “Јоакимфест”, “Буцини дани” у Алексинцу, “Дезире” у Суботици, Нови
тврђава театар и Шекспир фест у Чортановцима... Данас смо на “Театру на раскршћу”. Сви ови фестивали
су места истраживања иако се по концепту између себе разликују.
Међународни фестивал “Вршачка позоришна јесен” установљен је 1993, поводом 200-годишњице од
извођења прве позоришне представе на српском језику.
Представа Зао отац и неваљао син одиграна је у Вршцу
септембра 1793. Извели су је ученици вршачке Граматикалне школе у режији учитеља Михајла Крекића. Оснивач фестивала је Вршац и Народно позориште “Стерија”. У оквиру фестивала, поред представа из земље
и иностранства, организују се трибине, промоције
књига, изложбе, научни скупови. Фестивал је пажљиво креиран у складу са потребама позоришне публике,
али и с актуелним проблемима културе уопште. Нове
улоге позоришта за нове генерације, Култура и медији,
Значај позоришних фестивала у контексту савременог

друштва – само су неке од тема вођених на вршачком
фестивалу.
За фестивал је важна медијска подршка. Вршачки фестивал је много добио промоцијом у медијима и
ми смо користили сваку прилику да промовишемо Фе
стивал, да будемо видљиви. Није, међутим, важно да се
појавимо само у Београду, него да будемо присутни и у
властитој средини, да је стално анимирамо. Фестивалска понуда, и такмичарски и пратећи програм, имају
снажан утицај на публику. Фестивал обележава велике годишњице. Представе се играју на српском али и
страним језицима. На Фестивалу су учествовале представе из Суботице, Сомбора, Новог Сада, Зрењанина,
Кикинде, Вршца, свих београдских позоришта, Шапца,
Крушевца, Крагујевца, Ужица, Црне Горе, Словеније,
Хрватске, Румуније, Француске. Играју се представе
за децу, студентске представе. Изведена је, рецимо, и
прва српска опера и балетска представа. Све у циљу
шире понуде и едукације публике.
Циљ Фестивала је да омогући грађанима увид у
врхунска позоришна остварења, модерна струјања у
српском театру и региону, стварање нове и очување
постојеће публике. “Вршачка позиришна јесен”, као
и други фестивали, ствара бољу слику о нама у овом
времену, али и у будућности. Та слика сигурно постоји
и само јој треба дати више простора. Тврдим да култура није надградња него је у темељу друштва. Фестивал
је настао у времену изразито ненаклоњеном култури
и уметности, упркос немаштини и блокади. Оснивачи
су били прави подвижници. Фестивал се одржавао на
ватри ентузијазма и упорности оснивача. Срећом, прихватила га је публика и позоришта. Пре десетак, петнаест година фестивалски концепт доспео је у кризу,
али је доласком Миливоја Млађеновића за селектора
Фестивал добио нову димензију.
Нажалост, материјална подршка није адекватна
реномеу Фестивала. Једно од решења су копродукције
које је могуће реализовати у оквиру Асоцијације регионалних театарских фестивала. Треба организовати
заједничке наступе фестивала пред надлежним мини
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старствима, секретаријатима и органима локалне заједнице, заједничке медијске наступе, размену фестивалских представа, копродукције... У једном часу желели
смо да укључимо Народно позориште и два фестивала,
да пројекат буде заснован на реалној буџетској основи
и да подразумева експлоатацију реализоване представе у блоковима на три сцене у утврђеним терминима.
Удруживањем неколико позоришта, постићи ће се значајне уштеде у реализацији пројекта, а највећи допринос биће стварање богатије и разноврсније културне
понуде у неколико градова.
Посебан значај има повезивање позоришта из
Војводине и Србије, уз подршку Народног позоришта,
или другог позоришта из великих градова. Тако ће бити подигнути и стандардни – уметнички и технички –
и у мањим градовима. Поред копродукција, Асоцијација регионалних театарских фестивала омогућава и
организовање и реализацију сарадње и са иностраним
театрима. Планирали смо копродукцију са Темишваром, мађарском или румунском сценом и да тако повежемо регион. Овакве пројекте треба унапред планирати, предвидети приходе, конкурисати код ресорних министарстава и секретаријата градова, а кад су у
питању међународне копродукције – и код европских
фондова намењених за културу.
Важно је кружење представа, али и фестивала.
То би омогућио Фестивал фестивала, заснован на шест
представа које би бирао селектор. Двадесетак фестивала у земљи и региону креирају селектори који би у
први мах изабрали шест представа и то би биле најбоље
представе сезоне. Друга могућност је да са постојећих
фестивала селектор Фестивала фестивала одабере шест,
а оне би биле игране у шест фестивалских градова. У
сваком граду друга представа. Оне би затим кружиле по шаест градова, а жири би изабрао најбољу. Тако
бисмо добили нову публику. Позоришне сале имају
између 400 и 600 места, а на фестивалима се, знамо,
увек тражи карта више.
Значи: треба играти, кружити, сусретати се.

Маја Митић

И

Од маргине до центра и назад

мала сам среће да ми пре три године Иван Благојевић понуди да направим позоришни сегмент
“Нишвил” џез фестивала. Позоришни “Нишвил”
траје шест дана, током којих публика види до три представе дневно, али фестивалски програм чине и радионице, предавања, work in process, демонстрације рада... Прошле године имали смо представе са четири
континента. Буџетски, то много кошта, али успевамо
да анимирамо цео град. Нама је то мало лакше него
фестивалу који се дешава у сали, јер ми играмо представе на улицама Ниша, а централна “позорница” је
у амфитеатру који зовем сцена “Шабан Бајрамовић”.
Наравно, имамо Тврђаву, а програми су дешавају и
на мосту.
За ову причу је важан контекст. Моју театар
ску етику одређује вера у маргинално, различитост,
слободу... У центру је боља видљивост, али се на маргини боље види. Када сам 1991. почињала да се бавим
позориштем, у нашој земљи је био рат. Тада у Србији
није било фондација. Времена су била тешка. Нисмо
размишљали када смо стварали ДАХ театар, прву позоришну лабораторију или једну од тада првих, колико ћемо новца да зарадимо. Окупио нас је однос
према времену у коме живимо, а пре свега потреба за
посвећеним уметничким радом, који нас је ојачао. То
у мојој професији подразумева глумачки, физички и
вокални тренинг итд. Када смо то савладали и појавили се у јавности, нисмо имали за кога, а ни где да играмо. Хтели смо и размену. Започели смо сарадњу с
иностранством, засновану на ономе што је Гротовски
радио шездесетих, дакле од наше уметничке потребе
да одлазимо у иностранство и тамо јачамо везе с колегама и – правимо мреже. Тада су настале наше везе
с колегама из Европе, касније Северне и Јужне Америке, Аустралије, Новог Зеланда.
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Сарадња је била модус нашег опстанка. Ми смо
тада стварали и индустрије културе, или како се то
данас зове – креативне индустрије. Било је то из потребе да опстанемо и останемо слободни. Зато смо и
отишли у иностранство. Жеља за слободом била је јача
од потребе да имамо плату. Али зато смо били део ширег уметничко-интелектуалног покрета. Током година
стекла сам многа знања, па сам 2011/12. била директор ЕУ пројекта Невидљиви град чији је носилац била
Србија. ДАХ театар је добио 360.000 евра за пројекат
са Данском, Великом Британијом, Македонијом, а сарађивали су и Французи.
Такав модел примењујемо и у “Нишвилу”. Позовемо инострану позоришну трупу чији неки чланови дођу десетак дана пре играња представе и с нашим
људима споје представу коју Фестивал добије за мали
новац. Но, добијемо и сарадњу која се касније настави. У Ниш због џеза, сада и позоришта, долазе људи са
свих страна, а 18 одсто онога што овде потроше остаје
у граду и републичком буџету. Зато не наплаћујемо
улазнице за своје програме.
Користим и уметничке мреже у које сам се укључила за протеклих тридесетак година. Постоје добре,
ефикасне асоцијације, али и прегломазне, које не функционишу. Први network који сам остварила ‘91. године,
десио се у Один театру. Тако је настала Natasha Group,
мрежа која је функционисала кроз заједнички процес
рада. У мрежу нисмо примали људе тек тако. Свако ко
доведе неког новог, био је одговоран за ту особу. Данас
су то партнери “Нишвила”.
Тачно је једном Горчин Стојановић написао: “Нема река без притока”. Значи, нема главног правца театарског живота без ових бочних притока са маргине.
Уморио се апарат главног тока. Потребне су нам нове снаге.

Иван Лалић

О

Отворити простор новим
генерацијама

сврнуо бих на оно што је рекао Спасоје Ж. Миловановић. Говорио је да ми треба да се лишимо
југоносталгије. Пошто у исповестима мојих претходника има много личног, морам да кажем да не делим његово мишљење, велики сам југоносталгичар и
радујем се што су овде људи из бивше Југославије, а
биће их, надам се, наредних година и више. Не говорим само о ретроспективном сентименту, но и чињеницама: да је тај простор мени изгледао боље, атрактивније, веће, узбудљивије. Осећам се, када причам
или помислим на ту земљу, као да је то била девојка,
лепа и много згоднија од ове у народној ношњи у Србији данас. Отуда немам отклон и сваки пут кад одем у
Загреб или Љубљану, то је увек иста предивна емоција,
интеракција и нешто што треба да буде и предуслов за
посао – да се слажемо. Ако у могућу сарадњу и копродукцију уносите енергију, то у нашој сфери деловања
не сме и не може бити само прича о практичном договарању током фестивала. Ту мора бити емоција, јер
мислим да без страсти нема сјајног резултата.
Причамо о кооперацијама, копродукцијама, регионалним сарадњама и поштено констатујем да та
мантра није нова; она је опште место и позоришни људи понајмање треба да причају о томе да треба да се
деси, јер то се дешава, а дешавало се и за ратних година. Својевремено сам се срео са Аном Терезом де Керсмекер, дивом, ексбалерином, сада кореографкињом.
У једном тренутку питала ме је где је Љубиша Ристић.
То се дешавало 2006. или 2007. Мало сам се загрцнуо.
У том тренутку Ристић је био, па и сад је, потпуно хиберниран с обзиром на деведесете, и ја сам јој дипломатски објаснио да се ту умешала политика, да је он,
нажалост, прекинуо своју божанствену каријеру. Онда
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је она пустила сузу и испричала ми причу: осамдесетих година, млада, анонимна, жељна рада, Тереза је
била чланица балетске трупе Rosas. А онда је дошао
позив од великог европског редитеља Љубише Ристића,
који је имао мрежу Љубљана – Загреб – Хамбург, да
се Rosas прикључе његовој позоришној тури. Била је
одушевљена, поносна, пресрећна, придружила се и тада је заправо почела да гради своје уметничко име, да
би данас постала то што јесте. Дакле, наслеђе КПГТ-а,
мимо сваке политике, и данас је присутно.
Сматрам да је тадашњи позоришни регионални
капацитет био заиста авангардан у смислу повезивања.
Ми сада само треба да будемо добри продуценти, да
видимо где су могућности унапређења те сарадње.
Филмске куће у регији по правилу морају да праве копродукције и заједнички наступају кад, рецимо,
оду у Кан. Филм Жаба настао је на основу представе,
тако што су се регионални играчи удружили. То је реалност, само тако може да се ради, јер филм је скуп.
У Миксеру смо направили Balcan Design Network са
Љубљаном, Загребом, Скопљем. Као заједничка платформа добили смо средства од Европске уније. Где год
одемо, сви нас виде као регион, јер смо мали, исцепкани... Треба отворити питања како то исто може да
настане у позоришту, јер оно је другачији медиј.
Фестивали су прича за себе. У Сарајеву смо, ношени страшћу и фаталном заљубљеношћу у бившу
земљу, отворили Миксер хаус. Но, испало је да то није
баш како сам осећао, поготову због чињенице да ми
имамо мало остарелу пројугословенску публику. То
је публика која се сећа оне земље и такви су нахрупили у Миксер, одмах смо тамо имали много пријатеља
(никада нисмо ни престали да их имамо), али сам у
једном часу схватио да имамо проблем конектовања
са младима. Одрастали смо у земљи где је Београд био
пијемонт за екс-Ју. Људи су правили успехе у Сарајеву,
Скопљу итд., а онда долазили у тај пијемонт, рецимо
на Битеф. Сада су се тамо десиле неке провинцијалне
политике и постоје генерације које се школују на други

начин. Размишљао сам и да се преселимо у Сарајево.
Имам троје деце и наједном сам схватио да она тамо
немају где да иду у школу. Постоје муслиманске, католичке школе, али – мене је срамота да то и изговорим – тамо нема православне школе. Добронамерни
људи рекли су ми да децу пошаљем у католичку школу.
Атеиста сам, Југословен, волим ту земљу и уопште ми
не пада на памет да се крећем у тим категоријама, али
видео сам да су те поделе, бразде и ожиљци страшни.
Зато, не само у Сарајеву, млади не препознају неке ствари. Као што рече Бојан Муњин да загребачки
студенти не знају ко је Фабијан Шоваговић.
Зато је важно да се на овом фестивалу појаве
представници нових генерација, студената. Неопходно је, ако хоћете да направите неку разлику, уважити нове реалности, пробати их анимирати, наћи нове
углове комуницирања – управо с тим циљним групама.
Треба их мапирати, идентификовати. Авангарда није
настајала с нашим генерацијским корпусом. Морамо
бити заводници, медијатори, предлагачи младима да
дођу, да им дамо простор, охрабримо их, кажемо им,
будите безобразни, храбри, будите авангарда. Пустите нас маторце, ми ћемо бити авангардни као покровитељи таквих идеја.

З

НЕБОЈША БРАДИЋ

анимљиву причу ми је испричао Енвер Петровци.
Говорио је о свом сину и како му је дао неке старе уџбенике из свог доба, да би син стекао увид у
перспективе Енверовог одрастања. Син га је питао: ко је
овај човек? На првој страницама била је фотографија
Тита. То је наставак Иванове приче. Нове генерације
имају проблем да комуницирају с нечим што је за нас
неоспорно наслеђе. Оно је данас доведено у питање.
Идентитети се конструишу у своме времену, па то отвара и питање шта нас данас повезује.
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У

Ненад Новаковић
АЛЕКСАНДАР МИЛОСАВЉЕВИЋ

Београду, Нишу, Крагујевцу, Новом Саду, функционишу мала позоришта које воде млади. Као што
не знају за Тита, они не знају ни за Барбу и Гротовског, па откривају њихове естетике, али то чине из
своје перспективе, властитог времена и сензибилитета,
чиме отварају нове перспективе онога што ми знамо
као сиромашно позориште. Чини ми се да су то данас
једина аутентична позоришта у овој држави. Стрепим
да одем у ова позоришта јер не желим да те људе оптеретим било чим. Они морају да направе добро позориште, то је неминовност. Њихово позориште настаје
као new wave. Они ће сами, и без нас и наше помоћи,
природно формирати своје мреже, па и фестивале.

Б

АЛЕКСАНДРА ГЛОВАЦКИ

огу хвала да млади не знају то што ми знамо, јер
то што ми знамо довело је до овога. Као што је
Мојсије извео Јевреје из ропства, а у Свету земљу
их је увео Арон, тако исти човек не може било кога и
да изведе и да уведе у нешто ново. Кад сам први пут
видела списак Програмског савета овог фестивала,
констатовала сам да су ту искључиво мушкарци. Истог
часа сам Спасоју послала мејл и рекла да су сви чланови старији од 50 година. А неопходно је довести младе
људе, не зато да бисмо пили њихову младу крв и себе
оживљавали, но да бисмо паралелно радили заједно. Не
да их ми учимо ономе што знамо, него да идемо једни
с другима. Учим од млађих, и мени се то исплаћује.

Н

Поглед из Бањалуке

исам још ни од кога чуо да је поменуо БиХ, осим
данас Иван Лалић, који помену Сарајево. Веома
сам тужан што нико овдје није поменуо Републику Српску. Мислим да од мене нема већег југоно
сталгичара и најтужнији сам што је оно што сам волио и мислио да је моје, а било је и тада макар мало,
резултирало тиме да живим у нечему што није ништа.
Али, ја и то волим.
С већином се овде не слажем. Рецимо, никада
јавно не говорим о новцу, а директор сам позоришта
и водио сам много институција, просто зато што новца ни у Титово време, ни за време ових Титића, није
било довољно. Нема га ни данас, неће га бити ни у будућности. Нико није поменуо ни Театар фест, манифестацију која у Бањалуци постоји 22 године и један је од
престижних фестивала, сматрам много бољи од већине коју сте поменули. Неко је набројао пет најбољих
фестивала, а мислим да је Театар фест бар на трећем
мјесту. Но, он се не види јер ми тамо не зовемо људе
за које не мислимо да треба да дођу, нити имају потребу долазити. То је мој јасан став. Али неки људи су
то морали да препознају.
Идуће године биће основано пет нових позоришта у Републици Српској. Нова зграда позоришта се
гради. Држава за Театар фест издваја колико вриједи
дан боравка у Нишу. Али имамо осам представа, шест
такмичарских, округли сто, Међународни фестивал
монодраме младога глумца, научни скуп, билтен, часопис за визуелне комуникације и позориште, који је
референтан, објављујемо и зборник с научног скупа.
Говоримо о будућности позоришта, законима о
позоришту и култури. РС те законе има и сасвим су
пристојни. Бићу врло јасан, преписивали смо их од
ЕУ. Уводимо и позоришну едукацију па се посјетилац
позоришта за позориште школује од вртића па надаље.
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Боримо се и добићемо у наставном програму основних и средњих школа и позоришно образовање. Онда
нећемо ламентирати над будућношћу позоришта. Кажемо, у кризи је, а не нудимо дијагнозу.
Иако је овдје већина озбиљних људи, причамо
напамет. Ко је у својој средини урадио озбиљно истраживање о културним потребнама, шта хоћемо од позоришта, каква је његова будућност? Не, говоримо о
својим импресијама. Из позиције директора вјерујем
да је моје позориште најбоље, али зато друга не ваљају
ништа. Или кажем, овај фестивал ваља, али мој је
најбољи. Сад и ја правим ту грешку: говорим, мој је

најбољи, а немам ниједно релевантно истраживање.
Ми смо радили истраживање у РС, не у Федерацији,
јер нас није занимало. А Сарајево волим ништа мање
од Бањалуке, тамо сам радио, највише се афирмисао,
и не дам га никоме, но срце ме заболи кад 90 одсто
вас из Београда прво оде у Сарајево, а не знате гдје је
Бањалука. Урадили смо истраживање Будућност традиционалне књиге у ери дигитализације и будућност
класичног позоришта. Добили смо резултате које ни
смо очекивали. Књига ће у сваком облику преживјети, а позориште ће претрпети благу трансформацију,
али неће нестати. Постоје две константе: умјетник,
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писац текста, редитељ, глумац – и то је хиљадама година непромјењива категорија, а постоји и гледалац
који позориште прима на одређен начин. Између то
двоје је трансмисија и једино се она у посљедња два
миленијума мијењала. Какву смо перцепцију представе имали ствар је доживљаја. Према томе, наше истраживање показује да је будућност театра извјесна и oн
неће нестати, али ће се трансформацијa догодити у
релацији између ствараоца и примаоца информације.
Истраживање је урађено на узорку 1022 културна радника те више од 2000 случајно анкетираних грађана.
Питање је, дакле, колико смо вољни да искористимо
простор да би у позоришном животу био што бољи и
једноставнији.
Истраживање је показало још нешто: највећи
проблем стања у култури, говорим у РС, на првом
мјесту су кадрови у култури, а на другом финансије.
Знамо да ламентирамо, а мало шта желимо изнутра
да промјенимо. Успјели смо да натуримо законе који
су повољни за институције, обезбједили структуру која
функционише, насилно, али смо успјели. Нећете наћи
у Бањалуци да неко много јауче и кука. Да ли је то добро или не, да ли су наши резултати на врхунском нивоу – вјероватно, ако се меримо с већим срединама,
као што је Србија, Хрватска итд., не заостајемо много,
али можемо да се такмичимо.
Мислим да ствар треба мало да уозбиљимо и схватимо да смо покретачи који ствари треба да промјенимо, да морамо много више да сурађујемо, и више
знамо једни о другима и у том погледу ствар појефтинимо, а културни програм подигнемо на ниво који
ће задовољити потребе за позориштем људи којима то
нудимо. Ако то успијемо, све има смисла, ако не успијемо, онда ће настати велики проблем.
Нема већег бенефита од позоришног фестивала
него кад сви у Бањалуци, када дође шест такмичарских
представа и по једна за затварање и отварање, живе за
Театар фест. У граду нема слободне собе у хотелу, а
када гости оду, до нас стиже позитивна повратна ин-

формација о граду у ком су били. Али ми зато управљамо и метеорологијом, па фестивал правимо у јуну,
кад је град најљепши, кад процвјетају липе, кад се наше Бањалучанке разголите, и то је љепота. Фестивал
није само доживљај позоришта, него и мириса, и боје,
и укуса, што покушавамо да провучемо.
Небојша Брадић је прије неколико година имао
добру тему Узбудљиви градови, а тицала се градова као
брендова и била је заснована на питању колико култура подиже видљивост наших градова. С нашим фестивалима можемо много да урадимо. Овај фестивал је за
Ниш учинио више него да је одржано петнаест симпозијума инжењера или стоматолога.

Т

ЖЕЉКО ХУБАЧ

еза да је фестивализација нашег театарског про
стора последица инертности на плану размене
представа између театара донекле је тачна, посебно када се сагледа у светлу чињенице да су буџети театара изузетно мали, али нисам сигуран да би
оживљавање процеса размене озбиљније утицало на
процес фестивализације.
Уз добро промишљене иницијативе, које би буџетирали оснивачи театара, као што су то биле акције Београд југу Србије, коју је пре петнаестак година, на иницијативу Народног позоришта Лесковац, подржао Град
Београд, или пак акција Министарства културе Србија
у Србији, проблем недостатка размене представа може, као што смо видели, да буде превазиђен. С друге
стране, чак и у овако лимитираним условима скромних буџета, може много тога да буде урађено, о чему
сведочи ангажман Драме Народног позоришта у Београду, која је у протекле четири године, мимо фестивала, гостовала у више од четрдесет градова Србије, а
при том је национални театар на својим сценама, кроз
маркетиншки паметно организоване акције, као и у сарадњи с Драмским програмом РТС-а, на својим сцена-
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ма угостио скоро сва српска позоришта ван Београда,
док је у договору са Драмом Српског народног позоришта успостављен систем сталне размене представа
који је током неколико сезона врло добро функционисао. Но, за то време број фестивала се – умножавао.
Мислим да сваки град има право да организује
фестивал ако то жели. С тим у вези изузетно је вежно
да ти фестивали морају бити квалитетно конципирани
и аутентични у односу на актуелну фестивалску понуду, да се не би догађало оно што се, нажалост, у нашој
фестивалској пракси често догађа – исте представе иду
од фестивала до фестивала. Најзначајније је, по мом
мишљењу, да ови фестивали не смеју да угрожавају, у
финансијском смислу, продукцију професионалних
театара у градовима у којима се одржавају.
Ако тако поставимо ствари, фестивали у много
чему могу да помогну развоју позоришне уметности,
посебно у срединама у којима се одржавају. Као пример наводим Фестивал “Борини дани” у Врању, који

је пре десетак година прошао кроз процес реструктурирања и у фокусу имао успостављање јасних критеријума које су то представе које, кроз различите тематске оквире, треба да учествују на Фестивалу, чиме
се утицало на едукацију публике. Паралелно с тим,
фестивалска средства делом су улагана у продукцију
локалног театра, млади редитељи реализовали су јавна
читања пажљиво одабраних драмских теакстова и након Фестивала постављали представе које су постајале
део фестивалског репертоара. Тако су, после неколико
година, на пример, на једном од Фестивала, највишу
оцену публике добиле Овидијеве Метаморфозе у режији Александра Поповског и у продукцији ЈДП-а, а
неке од фестивалских продукција врањског позоришта
доспеле су до Стеријиног позорја.
Ова искуства покушаћу у наредном периоду
да применим кроз рад на новом Фестивалу младих
позоришних стваралаца који ће бити организован у
Лесковцу, а да ли ћу у томе успети, показаће време.

БОРИСАВ СТАНКОВИЋ
ДРАМАТИЗАЦИЈЕ (2)

Приредио > Александар Милосављевић
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Пише > Тијана Грумић
Белешка ауторке о настанку драматизације “Нечиста крв”

О страсти, лепоти, души, патњи,
већих и од Врања и од нас

К

ад год сам некоме ко није из Србије и није читао
Нечисту крв покушавала да објасним на чему то
радим, увек сам говорила да драматизујем српску
Мадам Бовари. Само што сада, после свега, схватам да
је Нечиста крв и више од тога.
Нечисту крв сам, као и многи други, први пут читала као школску лектиру. Много тога се не сећам, али
памтим осећања и памтим неке детаље – јасне описе
калдрме, црепова, капања воде, светла, који наизглед
и нису важни за причу, али јесу оно што је чини посебном. Када сам поново почела да читам роман, иако знам заплет и знам шта ће се десити, изненађивала
сам се и одушевљавала као да први пут читам, и опет
су ме преплавила разна осећања, само што су ми овај
пут, са оволико година, неке друге ствари биле важне,
тешке и занимљиве. Међутим, обузео ме је и страх –
како ћу ја то урадити? Како ћу све ово да преточим
у драмски текст, када свако од тих поглавља може да

буде драма за себе, када свака реч те књиге може да
се нађе на позорници и када ни сам Бора није никада
завршио тај исти посао? И најтеже од свега – како ћу
све то да урадим у позоришту које се налази у Борином родном Врању?
Рад на овој драматизацији започет је оснивањем
једног малог читалачког друштва које смо чинили редитељ будуће представе, Југ Ђорђевић, и ја. Нас двоје
смо се, током лета, на сваких неколико дана сретали
и на смену, наглас, једно другом, или заједно, читали
Нечисту крв. Осим што смо у томе развили ту ужасну
(или корисну?) навику подвлачења реченица у књигама, покушавали смо и да детектујемо који делови нас
обоје интригирају, који коме од нас појединачно и због
чега значе а, на крају, проводили смо више времена
напољу, у природи, на ваздуху и на сунцу, што је свакако било корисно за обоје.
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Након што смо завршили тај мали читалачки ритуал, почела сам да пишем. Током неколико последњих
година, испоставило се да сви моји драмски текстови
имају, ако не теме или формално обликовање текста,
а оно бар језик који је поетичан и препознатљив, и то
је била једина окосница којом сам се водила – не изгубити Борин осећај за детаље, његову емоцију, али не
робовати његовом језику, него га преплести са својим.
Друго велико питање било је шта радити са дијалектом?
Цео роман писан је књижевним језиком, а опет, радити
Бору у Врању савршена је прилика за коришћење дијалекта на сцени (дијалекта који је на тој истој сцени редовно исмеван и стигматизован, најпре доживљен као
комичан и шаљив, а не поетичан, емотиван и озбиљан).
Треће важно питање било је третман главне јунакиње Софке – како писати о целом животу једне
жене, о њеном рођењу, пропасти и њеној патњи, а не
правити медвеђу услугу било којој глумици, или целој будућој представи? Ово треће више је било питање
за редитеља, али у договору са њим, иако се то није
много одражавало на сам текст, имала сам у виду да
ће Софку у представи играти све жене из поделе, односно да могу да пишем о целом Софкином животу,
од рођења (па и пре тога), све до старости, без бојазни
да ће текст да трпи зато што ће га изговарати једна
глумица, одређених година у којима се у том тренутку нашао лик. Четврто, можда најважније, било је шта
је уопште та нечиста крв, коју Бора ниједном, осим у
самом наслову, не помиње као такву. Мислим да сам,
трагајући за одговором на ово последње, дошла до
структуре целог комада.
Најлогичније и најпрактичније решење за којим
би неки драматург посегао, трудећи се да сажме ту
огромну структуру и уштеди време себи, али и редитељу, па напослетку и публици, било би просто занемарити цео први део романа у којем Бора Станковић пише о Софкиној породици много пре Софкиног
рођења. Међутим, иако смо сви ми индивидуе за себе,
један део онога што нас обликује и направи онакви-

Тијана Грумић

ма какви јесмо, јесте и породица, кроз коју се затим
посредно пројектује и улога друштва у свему томе. У
том смислу, далеко од тога да сам се руководила античком идејом проклетства предака, него сам се пре,
кроз сличан модел, трудила да преиспитам утицај
друштва на живот појединца, односно појединке. Исто тако, да бисмо схватили зашто Бора смешта причу
о Софки баш у период ослобођења Србије од турске
власти, морамо знати и шта је то било пре Софке, па
је ово важно. Дакле, кроз причу о једној породици и
променама које доживљава, детектујемо и (класне)
промене у конкретном друштву, а Софкина судбина
је онда, као судбина једне жене у таквом систему и у
тој позицији, врло индикативна.
Осим што сам решила да задржим причу о Софкиним прецима, како бих на неки начин контекстуализовала причу о самој Софки, решила сам да наратив,
највећим делом, буде презентован из Софкине визуре,
као дугачак, дугачак монолог кроз који главна јуна-
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киња рефлектује сопствени живот, те да се остала лица
појављују као сегменти њених сећања. На том трагу,
ови сегменти, који су дијалошке сцене, били су одвојени, осим у својој форми, пре свега у језику којим су
писани – дијалошке сцене писане су у дијалекту, док
су сви нараторски делови писани књижевним језиком.
Што сам више одмицала у писању, то сам више схватала колико је ова прича обимна. Деловало
је као да је никад нећу завршити, јер, сваки пут када
помислим да сам близу краја, схватим да се ни преко
чега у свему овоме не може претрчати. На крају сам
схватила и да не мора, нити да то ова прича, па и позориште коме је намењена, не заслужују. И тако сам
писала све док коначно нисам завршила. Трајало је

дуго, било је напорно, али, у неку руку, и катарзично.
На самом крају, схватила сам да више не умем да разграничим где је у свему томе Бора, а где сам ја, али да
то више није ни важно.
Постоји мит да само Врањанци разумеју Борин
дерт, севдах, патњу и лепоту, да једино они осећају све
оно што је посебно у вези са његовим делима, да само они знају како се то игра, пише и поставља на сцену, али радећи на Нечистој крви, разумела сам да Бора није само њихов – он припада свима нама, можда
најпре космосу, јер то како он пише о страсти, о лепоти, о души, о патњи, све то је веће од Врања и веће
од свих нас где год да смо.
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Борисав Станковић

Нечиста крв
Драматизација > Тијана Грумић

Београд, 2019.

ЛИЦА:
СОФКА прво је дете, па девојка, а напослетку жена
ТОДОРА Софкина мајка
ЕФЕНДИ МИТА Софкин отац
МАГДА слушкиња
ХАЏИ ТРИФУН
ЦОНА
ЧАЛ’К НАЗА
КАВАРОЛА
ВАНКО глувонеми слуга
СТОЈА Тодорина сестра
ТОНЕ
ГАЗДА МАРКО сељак
СТАНА газда Маркова жена
ТОМЧА њихов син
СИМКА амамџика
И СВА ОСТАЛА РОДБИНА И САВ ОСТАЛИ СВЕТ који све види и све чује
* Овако обележени делови изговарају се на дијалекту.
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1. СВЕТ ДА ГЛЕДА
Свет је више знао и причао о њеним чукундедама
и прадедама
него о њима самима: о њеном оцу, матери,
па чак и о њој... Софки.
Њихова кућа била је стара,
Изгледала је као да је одувек ту у вароши.
Није се знало ко ју је подигао,
Али се знало да су одувек били богати.
Златно кандило њихове куће морало је да гори
одмах до распећа у цркви
А сто до владикиног био је њихов.
И тек за време Софкиног прадеде,
чувеног Хаџи Трифуна,
Све то богатство
које је до тада скривано и гомилано по подрумима,
било је изнето да би свет могао да гледа.
Хаџи Трифун је био строг и прек човек.
Трговао је по највећим градовима
И знао све виђеније људе
И био је први коме би људи из вароши долазили
када имају какав проблем.
И он би то брзо завршавао.
Углавном митом, а ако то не успе, понекад и
куршумом.
Он је био страх и трепет не само за њихову кућу
већ за целу породицу.
Кад га нема, онда би се њиме застрашивало.
И то су углавном радиле удовице да би претиле
својим синовима
који су, уместо да преузму бригу о кући,
постану прави домаћини и замене своје очеве,
почели да троше и расипају.
Па би говориле:
Ајде, ајде, знаш ти, ће дође он.

Јуче сам тамо ишла и рекли су ми:
само што се није вратио од пут!
Нећу ја више да дрхтим и да стрепим пред њег’
због тебе!
Нећу више да л’жем и да те кријем, чујеш ли?
Нећу да одем код њега а он на мене да се
исколачује:
Што ти, мори, кријеш онога... твога?!
Зар мислиш да ја не знам и не чујем
куде је он и што ради, куде луња и кол’ко троши?!
А? Главу има да му откинем, к’о на врапца!
Да ми ни ти, ни он, нити ико од вас на очи
не излази!
Ето зато, зато нећу да и не могу више да те кријем,
да после он мене грди.
Има све да му кажем, чим дође, ће видиш!
И то је помагало... Стварно.
А чим би Хаџи Трифун дошао с пута,
одмах би се сва родбина тамо сјатила: жене,
стрине, тетке...
Мужеви као да нису смели првог дана да оду,
али знали су да ће он, Хаџи Трифун, шта год има,
по женама да им поручи и нареди.
Дође ли, бато?
Пауза, Хаџи Трифун не одговара.
Није много говорио, али кад би нешто рекао,
то је онда било речено!
Пауза, сви ишчекују шта ће Хаџи Трифун рећи.
ХАЏИ ТРИФУН: Дођо.
//
Још увек се памте и употребљавају његове речи
и изреке!
Ех, тако је ТО и ТО, што би рекао покојни
Хаџи Трифун!
Давно ОВО и ОНО рече покојни Хаџи Трифун!
Није за џабе ТО и ТО говорио покојни Хаџи Трифун!
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ХАЏИ ТРИФУН: Като!
//
А кад би неку по имену позвао... она би премрла!
Знало се – кад по имену зове, да не зове за добро!
Сигурно је муж њен нешто скривио –
или новац што је позајмио није вратио или га није
ни уложио у оно што је рекао да хоће...
Али и поред свега што је увек морало да буде како
би он хтео,
ипак са сином, јединцем, никако није могао да изађе
на крај...
Син му се родио касно,
кад је он већ био матор и није се ни надао да ће
имати више деце,
а још мање сина –
Син!
Наследник!
А он – као да није хтео да му иде по вољи.
А жена Хаџи Трифунова, једва је дочекала,
јер док сина није родила, она се жива није чула.
Истина, није ни тад смела баш много да му се
противи,
али се осећало да је нешто другачије.
Само је на њега пазила и све је њему угађала.
Исто тако и њене сестре –
Све се утркивале која ће више да му угоди.
Шта би он урадио, за њих је то било свето!
Син уради нешто, прилично просто и глупо,
а жене се одушевљавају.
А Хаџи Трифун, љубоморан више него икад!
И још га је нервирало што због свега тога
Због тог њиховог улагивања и попуштања
Син постаје све више нежан,
Нежнији него што треба,
Онда се још више дурио.
Али да њега туче,

као што је друге тукао –
то није могао.
Јер га је и он много волео.
Само, то никада није умео да каже...
А још кад је син почео са Турцима и беговима да
се дружи
и почео с њиховим девојкама да ашикује,
Хаџи Трифун је потпуно полудео –
ХАЏИ ТРИФУН: Ако му је до тој,
зна и за тој Хаџи Трифун!
Па несам ни ја луд!
И ја сам ваљда некад бија млад!
Знам и ја понешто!
Али ако је такој, ако му је до тој,
па ето му наши чивлуци и у њи сељанке.
Што с’ њи не иде, него у Туркиње, у неверу?!
Нашја куде ће!
Код њи четири жене једног мужа имају,
знам ја,
па куде тој има,
тој им је врела и мека крв.
Оне испију човека!
Зато он и јесте такав – блед и сувоњав и никакав,
више је женско него мушко!
Не могу више да га гледам, нити ћу да га гледам!
Чу ли ти њега јутрос?
//
Жена му, мати од сина, прави се да не зна за шта
је пита.
МАТИ: Што?
ХАЏИ ТРИФУН: Како што? Како ништа неси чула?
Има ли те? Живиш ли? Како ништа?
Зар ја што и не силазим никад доле,
па мислиш да ништа не чујем и не видим, а?
К’д је јутрос дошја дома? А?
К’д?!
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У које доба?!

2. ОД ЗАВИСТИ СВЕТ ПРИЧА

МАТИ: Ама у које доба?
Дете дошло рано, легнало и ено га још спава.
Хаџи Трифун гађа жену нечим.

ХАЏИ ТРИФУН: Ајде, да те не гледам!
//
А зна и он сам када је син ноћас дошао.
Чуо га је.
Само је једанпут лупнуо алком,
а она је, одмах, из куће истрчала,
сигурно није ни спавала чекајући га.
Чак није дала момку, који је наоружан код капије
спавао,
да он отвори капију већ би се она гурала да отвори.
Немој ти! Ти кад отвараш, ти много тропаш!
И онда пробудиш овог горе... Ја ћу!
Али није она то радила да не пробуди Хаџи Трифуна,
већ да овај не сазна у које недоба му син долази из
чаршије.
И тако у тој вечитој грдњи и неслагању са сином,
стари Хаџи Трифун је и умро.
Чак је у инат свима ћутао
и није ништа говорио
нити се жалио на своју болест,
него је само лежао горе на спрату
и тако, једног дана, само га нашли –
мртвог.
Жене оплачу Хаџи Трифуна и све се настави.

Од тада, од Хаџи Трифунове смрти,
у њиховој кући знало се само за изобилан, увучен
и живот пун раскоши.
Живот са лепим женама и раскошним оделима,
а још раскошнијим јелима и слаткишима.
И никад се из њихове куће није чула свађа,
Псовка
или вриска деце.
Никад се ниједна ружна реч није гласно изговорила.
Него се све решавало у тишини.
Само да се живи што тише,
Што лепше
И у што већем изобиљу!
Само нек је све утуткано и намештено!
Да су сви насмејани и ведри!
Да се једе најлепше и најбоље воће:
Шамдуди, трешње, вишње...
Да се носе лепе хаљине и одела.
Жене су морале само да знају што више страних
јела да направе
И да везу што заплетеније везове,
А најважније: да негују своју лепоту и снагу!
Да су што боље и што страсније!
И да им је један циљ у животу:
Да засене својом лепотом све друге жене.
А све мушкарце (небитно ког су рода и доба)
Да залуде и освоје!
А мушкарци –
Њих нигде није било!
Могли би се видети понекад на неком чивлуку...
Али осим тога нигде!
Јер се сав њихов живот сводио на непрекидни труд
да се што дуже живи!
Зато их је увек било по околним бањама,
где су се опорављали од својих неуредних живота,
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да би после могли, приликом прве гозбе или славе,
да се што више наједу и напију.
А кад дође њихова породична слава,
Две недеље унапред би се спремало.
Да би онда гости, када коначно дођу,
После месецима причали по чаршији:
Аооо, што је било код Хаџи Трифунових на слави!
Аооо, каква је гозба била!
А мушки би после славе још данима банчили у
Доњем Врању.
Доводили би чочеке из Скопља, зурлаше,
Циганке и то не оне из вароши,
Него оне праве, из циганске махале,
и онда би се тако затворени ту веселили данима.
И то је био једини живот њихових мушких,
јер цео остали живот – на улици и по комшилуку, у
чаршији, трговини, продаји,
не само да је био далеко од свих,
него су се и они сами трудили да буде што даље од
света.
Као да су се трудили да буду што издвојенији и
удаљенији.
А опет, да их не би свет сасвим заборавио,
редовно су се појављивали на свим саборима и
свечаностима
и редовно давали прилоге за зидање школа и цркава.
Али ваљда због тог спољашњег света,
којег су се толико бојали,
јер због зависти свет прича,
шта год би се десило у њиховој кући, све су
скривали и тајили.
Највеће свађе и најгоре
Навике
Болести
Страсти
Зависти

Све су крили и чували.
Ништа се није смело знати и ништа видети.
А толико је тога имало да се чује и прича!
Већ за прабабу јој,
за чувену Цону,
не само по вароши,
него и по околним варошима знало се и причало!
Ено, пола вароши оста неожењено, чекају њу...
Цону?
Да, да, Цону!
А она никог да погледа...
Понаша се као неко мушко!
Иде у надгледање имања на коњу!
Ја сам је видела и да пуши...
а богами и да пуца из пушке.
Као неко мушко!
Ма тако некако и хода...
и лице јој је некако – чудно.
Она никад није била као остале жене,
зато није ни умрла као остале жене.
Сви су знали...
И да је ишла у цркву за сваки празник
и да је сваку службу одстојала
и да је тамо, у цркви, упознала Николчу,
тог учитеља што су сви причали како лепо пева
и да се исто ту – у цркви,
у њега и загледала.
Причало се да је Николча,
чим би из црквене певнице опазио Цону,
одједном лепше него икад певао.
Из цркве би сви после тога,
Осим, наравно, Цоне,
излазили узрујани и потресени,
па чак и сам Владика.
Владика је говорио Николчи:
Аферим, синко!
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Аферим, Николчо!
Али много, синко, световно,
много ти је нешто силан и чудан глас...
А Цона је све умела да заташка –
и везу с Николчом и ту велику љубав –
Мало закаснелу за њене године.
Али љубав!
ЦОНА: Можда је била закаснела за моје године,
Али је била љубав.
Ја чим сам њега чула да пева
Одмах сам знала да је он тај.
Одмах сам знала и шта хоћу
И шта ми треба.
А у тој његовој молитви и песми
није било оног побожног, високог и сувог
као што молитвама доликује,
него је толико било нечега светскога
и страснога
да сам се ја сва тресла кад он пусти глас.
Сва одједном затреперим.
Задрхтим.
Све ми се заврти.
Не знам ни где сам
ни како се зовем.
Облије ме хладан зној,
а нека топлина крене кроз цело моје тело.
Прса хоће да ми препукну
Да изађу
Да поцепају хаљину
А међу ногама ми се накупи нека врелина.
И истина, имала сам ја тада и година,
и деце,
и живота иза себе,
али тако нешто никад нисам осетила.
А није ни он.
Волео ме је тако страсно,

сав сам му ум замутила.
Хтео је и цркву да напусти.
Ја нисам дала.
Свет би причао.
И није мени било због мене,
Ја сам навикла да свет прича, па нек’ прича,
Него због њега.
Како би он после?
И онда, једног дана,
кад је требало да буде онај дан у месецу –
ја ништа.
Ни капи крви из мене да потече.
Ништа.
Сачекала сам и следећи месец,
кад оно опет ништа.
И тада сам знала –
морам све то коначно да прекинем.
//
Кратко и мирно је са собом свршила.
Једног дана су је само нашли у купатилу мртву.
Пресекла је себи жиле.
Па онда Софкин деда –
Чувени Каварола.
Уместо да седи код куће,
он тек што се оженио и једва проживео пар месеци
брачног живота
брзо је продужио своја путовања,
а у ствари свој стари распуснички живот са
чочецима,
Његова жена морала је да седи сама код куће
и да негује и чува свог болесног девера, његовог
брата.
На саборима и славама морала је са њиме да се
појављује,
а не са својим мужем!
Па је онда, не зна се када и како,
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почела и да греши са тим умоболним девером.
Једино је тај грех могао после да објасни зашто је
онолико трпела и подносила Каваролу.
А он би толико беснео по кући кад год би дошао,
Чак би друге жене доводио, а она би морала да их
двори и служи.
Прича се и да су слуге тада брата износиле,
онако онесвешћеног од страха,
да га Каварола не би заклао.
Чак се прича да је она сама остајала да простире
постељу,
па и да њега и те друге женскиње покрива.
Није лаж.
Није лаж, ево ја чула, причају људи, куну се.
Онда је жена умрла, а брат завршио у манастиру.
А овај – Каварола – опет отишао на она своја
путовања.
Онда се вратио, удао кћери и довео другу жену.
Она је била девојка, много млађа од њега,
мало заостала, али чувене лепоте.
А кад је свадбу правио?
Као да се први пут жени!
А не да под старе дане девојку узима.
А она као да је била лепа само до венчања!
После се сва нешто спарушила!
А онда, да би сачувала ту спарушкану лепоту,
цео живот провела је у лечењу, неговању,
купању и пржењу тела...
Памти се да из амама није избијала.
Па Каваролина рођена сестра – чал’к Наза?
Три пута бежала као девојка,
три пута се турчила.
Цео чивлук су слали да је откупљује и доводи натраг.
После су је удали за једног слугу,
да се све то сакрије.
Али тај њен муж, Риста, тетин њихов,

како се сам прозвао,
поносио се тиме што им је род,
што може и он за софром с њима да једе и пије.
А свима је био неугодан,
сви су га нерадо гледали, али не што је с њима седео,
него што их је подсећао и био живи сведок свега
што је било.
И онда само... све горе и горе!
Толико умоболних, узетих,
Толико деце с отвореним ранама
умирање у најбољим годинама,
бајање, посипање разним водама...
Софка ни као девојчица никада није волела да иде
код баба Назе
и тетина Ристе, посебно откад је Риста полудео.
Не зна се зашто је полудео,
али после болести у којој је био сав одузет
и у којој је уобразио да га је Наза варала са
локалним калфом из радње,
почео је много да пије.
А онда је и полудео.
Некад је са другом децом одлазила горе на спрат
и вирила кроз решетке од ограде,
испред његове собе,
а он је излазио само у гаћама, онако висок и блед
и онда би скакао и викао.
РИСТА: Марија курва! Курва! Курва Марија!
Тетка га чује и брзо истрчава, децу која га гледају
најури, а њега увлачи назад у собу.
Ноћу је било још горе.
Софка није могла да спава, јер се одозго,
изнад њене собе, кроз таваницу,
стално чуло како он нешто поскакује и виче по соби.
А онда би се само чула тетка која долази да га лечи.
Нико не зна у чему је било то његово лечење,
Али сви се јасно сећамо јаукања и врискања.
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РИСТА: Водице, мори! Водице, вештице! Умрех за
слатку воду! Аух! Ајооооој!
//
И онда ужасан крик
Шум
Одупирање
Везивање за кревет.
Замореност
Малаксалост.
А онда крштење
Уздисање
И мољење.
ЧАЛ’К НАЗА: Узимај, Господе!
Ослобађај, Господе!

3. СВА ЊЕГОВА ЉУБАВ
СОФКА: Била сам мала, али сећам се свега.
И бабе и маме и тетака и стрина и свих њихових
прича.
Оне су мислиле да су саме и да их нико не чује,
а да сам ја још мала да разумем,
а камоли да упамтим све то што говоре,
а ја сам све упамтила,
а онда сам својим очима после све и видела.
И никад нисам волела о свима њима много да
мислим.
Јер онда после тога идем по кући као болесна,
боли ме глава, кријем се,
не знам шта бих са собом.
Бабу и деду једва памтим,
као кроз неки сан.
Бабе се увек мало јасније сећам.
Шиљаста брада, шиљаст нос, али високог чела

и крупних, дубоких и тајанствених очију,
са јасним и густим обрвама и густим трепавицама.
//
Што је најгоре, она је Софкином деди падала
нека рођака,
истина не по крви, оцу и матери, него по неком
стрицу.
Грдан је новац морао да дâ да би се венчали.
И после, зато што су се као близак род узели,
говорило се да би она увек ишла повезане главе,
јер ју је болела и од које се лечила
и то највише љутом, препеченом ракијом.
СОФКА: Деду памтим само по једном.
По сатљику вина који је увек држао пред собом.
Само то памтим – ништа више.
//
Кад су добили сина, Софкиног оца Миту,
он је, као што доликује свакој богатој фамилији,
отишао чак у Цариград да учи.
А ти њени деда и баба тада нису били код куће.
Већ су момку Тонету остављали магазу горе у
чаршији,
а кућу Магди, слушкињи, коју су још као дете
довели код себе у кућу,
а они су били у чивлуцима.
Тамо су се и хранили да би што више новца могли
да шаљу сину
како би он што безбрижније живео, учио и што
више научио!
Кад се Мита вратио био је прави ‘ефенди’, господин!
Ајоооој, лепшег у вароши није било!
Лепше је турски, грчки и арапски говорио него
сопствени језик.
Али није много говорио с људима, чак ни са
оцем и матером.
Није чак ни јео с њима заједно, него сам доле, у
гостинској соби.
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Велики је пробирач он био.
Није хтео да једе све што му се спреми.
Једино чиме се поносио била је та његова ученост
и отменост.
Касније, кад је требало да се ожени,
пошто више није било у вароши толико богатих
девојака из првих кућа,
него је остало или да са великим миразом
узме какву сељанку –
јер су још једино девојке са села пристајале да,
доносећи са собом мираз и имање,
дођу у варош и тако старе куће или да пробира
и узме лепу, али готово сироту.
И он је одабрао ово друго!
Одабрао је Тодору.
ТОДОРА: Ја сам била најмлађа од свих сестара.
Наша кућа је некад била богата,
али у то време већ доста оронула.
Живели смо од кирије из неколико дућанчића који
су оцу остали при крају вароши.
Отац је тада већ био јако болестан, готово слеп,
а сестре је одавно поудао за ситне трговце, бакале,
скоротечнике.
Остала сам му само ја...
Увек сам се некако од сестара издвајала.
Била сам, како причају, више мушко него женско!
Онако вижљаста, сува и црномањаста.
Нико се није надао да ће из мене икаква лепота
изаћи!
Изгледа само Мита... Зато се и није преварио.
ЕФЕНДИ МИТА: Чим сам је видео знао сам у какву ће
лепотицу да израсте.
//
И стварно – није се преварио.
Као из воде, после годину дана,
Тодора се развила и пролепшала у праву лепоту!

ТОДОРА: Одједном су ми набујале груди,
Струк се стањио,
А коса постала свиленкаста.
Одједном ме је из огледала гледала жена
Права жена
Бујна, млада, пуна живота.
А не оно мршаво и стидљиво дете које сам била.
Пролепшала сам се,
Иако се нико томе није надао.
И Мита је то почео да примећује.
Почео је ноћу да долази код мене.
Да ме милује,
Да ми шапуће на ухо,
Да ме стеже својим рукама,
Да ме воли.
Био је мој и ја сам била његова.
Али то није дуго потрајало...
//
Њега је и то брзо заситило, па је наставио по старом,
као кад је био нежењен.
Све је њему морало да се одвојено прави и доноси –
и доручак и ручак и вечера.
Ретко је уопште силазио доле код њих.
Чак ни да надгледа послове и да наређује около.
Понекад би увече отишао у Тодорину собу.
Али се онда на неколико дана затварао у своју.
Ипак, после неког времена, родила се Софка.
Али опет, чим би му се указала прилика, он је
одлазио на некакав пут,
као у трговину.
Отац и мајка су му умрли током једног од тих
његових путовања
и нису успели на време да га нађу кад се то десило,
па он није стигао чак ни мртве да их види.
ТОДОРА: Истина, никад та његова путовања нису дуго трајала,
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јер нисмо имали много новца за њих,
али ипак и поред свих тих одлазака и све те
одвојености,
ми смо ипак, хвала драгом Богу,
живели у изобиљу и раскоши.
И иако ми је ретко, скоро никад долазио,
Ја сам била захвална!
Јер, да ме није он узео и узвисио к себи ко зна
како бих завршила.
Ја сам њему страшно захвална била.
И стварно сам га волела!
//
И све је по кући радила као да је из праве, богате
породице!
И никад се није ни видело да је она ту усамљеност
и одвојеност од њега икад показала!
ТОДОРА: Касније, кад је Софка мало порасла,
он као да се почео разнежавати и понеки пут
долазити код нас.
Сам је он научио Софку да чита и пише.
СОФКА: Највише сам волела кад се тата врати кући,
па му ја полетим у наручје,
а он ме грли и води са собом у кућу.
Сећам се његових прстију на мојим образима,
Како ме дирају око врата,
по брадици и по мојој дечјој, гргуравој коси.
И сад се сећам мириса његових прстију,
сувих, нежних и мало смежураних на крајевима.
Сећам се како је мирисало његово одело,
а нарочито рукав из којег се та његова рука
помаљала и грлила ме.
МИТА: Па како си ми, Софкице? Јеси била добра?
СОФКА: Јесам, тато.
ТОДОРА: Добра, добра!
Цело јутро јурца и трчи кроз башчу, не могу да
гу стигнем!
Само кида цвеће и фрља га по двориште!

СОФКА: Неје, татице, неје! Неје, жив ми ти!
МИТА: Софкице, Софкице! Татино дете!
СОФКА: Сећам се како ме је јако грлио,
сећам се његове свеже избријане браде
која би ме гребала по лицу,
али ја се нисам бунила.
И онда ме тако држи на колену,
Нежно мази по леђима и рукама
И док га то осећање нежности држи
И нико га у томе не прекине
Он је и према мами био бољи.
Чак би нас обе звао да горе вечерамо с њим.
Не знам да ли сам икад тако слатко вечерала
као тада.
ТОДОРА: После тих вечера исто би било срећних дана,
колима бисмо некад ишли у Доње Врање.
Само нас троје и Магда.
СОФКА: Тата је у колима увек седео на предњем седишту
са једном ногом опруженом,
обучен у своје чохано одело,
нарочито кројено за њега.
Чакшире мало уске, без гајтана,
сувог, дугуљастог и кошчатог лица,
али увек стегнутих очију и уста
и мало високог чела с једном бором одмах испод
косе.
Испод чела биле су његове увек уморне, увек
упола отворене очи.
Ја бих му седела на колену, окићена и обучена као
права велика девојка.
Косу би ми повезали и извукли зулуфчиће око
чела и ушију.
Мама је седела наспрам нас, сва румена и светла.
Њене очи, крупне црне очи,
са изведеним густим обрвама и врелим
јагодицама би се сјале,
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а уста би јој срећно играла.
Онда бисмо стигли у чивлук –
Тата би сео у башту, а мама горе у кући, сва срећна,
Пајала би собу, проветравала постељину и смејала се.
После вечере, увече, мајка би отишла да намешта
постељу,
а отац би остао напољу да лешкари и пије.
И онда би, прво тихо, онако за себе, запевао,
а после јаче и гласније.
Па се онда занесе, па почне да пева на сав глас,
а ни мати ни ја не смемо да га прекинемо.
Видело се да мама ништа не разуме шта он то пева,
али да све осећа и трепери од среће и раздраганости,
док се његов глас разлева по башти, реци, тополама,
тако чудно, страсно и топло...
После, кад је мислио да ја спавам,
долазио би код матере, стављао је на крило и
расплитао јој косе
док је грли и љуби је у лице и уста.
Мајка после, кад се вратимо кући,
није могла да ме се нагрли и наљуби
јер је мени била захвална што јој се опет вратио
он, њен муж
и сва његова љубав.

4. ШТА ЋЕ КАЗАТИ СВЕТ?
Кад је рат прошао, Турци су отишли.
Нестало је турске власти и господства,
па је нестало и Софкиног оца,
Ефенди Мите који је са Турцима и беговима
пребегао преко,
у Турску.
СОФКА: Како сам ја одрастала,

он је све ређе долазио.
Обично једанпут или двапут у годину дана
и то све на по три дана.
Дође, па не излази из куће.
Никога и не прима.
Уопште га не виђамо.
А кад оде, мама по кући по три дана иде сломљена.
Ти дани били су најгори.
И то све зато што је она једина све знала.
ТОДОРА: Ја сам све знала.
И да он тамо нема никакве трговине
И да нема никакве послове
И да не одлази јер тобож не може да се одвикне
Од Турака и дружења с њима
Већ да је то сасвим нешто друго.
Бар мене немој да лажеш!
Бар преда мном немој да се претвараш!
Знам ја да ти бежиш из страха од сиротиње!
Која ће доћи.
Доћи ће.
Као што је и мом оцу у кућу дошла.
Знам ја како то иде.
Већ сам ја то једном видела.
То је сад више земља од сељака, него наша.
А аренде и закупи већ су дати унапред
И толико замршени
Да не можемо ништа ни да продамо.
А и да можемо да продамо,
Он то неће ни да чује.
Не сме човек да му помене.
Радије би позајмио,
Пристао на сто пута горе услове од зеленаша,
Него да шта прода и отуђи.
И ја сам онда ћутала и све радила у тишини.
И зајмила и залагала.
У највећој тајности, испод руке.
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Дам Тонету, нашем главном момку, то да заврши.
Он је све то са сељацима по чаршији уговарао.
Давао под аренду и закуп.
И узимао новце у наше име.
А Мита...
Мита ништа то није знао,
Али зато је новац редовно узимао.
Никад није ни питао од кога је и шта је за то
заложено.
Важно је било само да он добије новац.
Све остало било је споредно.
Тонету нисмо ни плату имали да исплатимо,
мада је он од свег тог новца себи и кућу успео
да изгради!
ТОНЕ: А плата – не треба, наплатићу ја и то једном.

ТОДОРА: Али после ослобођења дошли су судови и
парнице,
па се морало са сељацима рашчивијати чија је земља –
да л’ је газдина или турска,
да ли њихова.
Већ тад се видело да нам ништа неће остати.
А Мита ни да чује да иде на суд!
Што? Тамо да се заклињем и свађам?!
С кога?! Са своје доскора слуге!
Е па нећу.
Зар да ме њихов сељачки хлеб куне и њихова
суза проклиње?
Нећу!
Зато је и отишао у Турску
и оставио све Тонету како зна и како уме да
завршава.
ТОНЕ: Снашке, да ти кажем, остало само још некол’ко њиве и виногради и то онеј даље њиве,
а виногради се све запарложили. Нема ништа
од винову лозу, само голи и рачвасти кестени...

Ништа више... Пусто... Еве донео сам то мало паре што сам успео да узмем.
Они га однеговали и подигли на ноге, а он тако.
Требало је да му то мало новца у лице саспе, али зар
да се она пред њим понижава?
ТОНЕ: Ја ће морам да ве надаље оставим, да предузмем свој дућан и трговину на своје име, знаш...
ТОДОРА: Ако, ако, Тоне!
ТОНЕ: Па, снашке, иако ја више несам код вас... А
да беше срећа, ја до смрт несам мислио да напуштам вашу кућу! Ех, па зар вашу кућу неки
да напусти?! Али, снашке, види, иако више несам, опет, увек, кад год ти што затребам, само
пошљи, јави, туј сам ја да учиним, да послушам,
што год треба!
ТОДОРА: Добро, добро.
И кад је он изашао из куће, сав срећан, Тодора се просу од бола, јада, срама и несреће и сруши се у какав
кутак плачући и грцајући.
СОФКА: Али знало се да то нико никад не сме сазнати.
Ни родбина, нико.
Магдини синови су радили земљу,
Магда је по цео дан била код нас,
а за празнике сви су и даље долазили,
па се немање у то прво време није толико ни осећало.
А кад дође слава, исто је све било намештано
као и пре –
Мати увек лепо сређена,
Ја сам добијала нове хаљине.
Ако би неко и питао за оца, мајка је с лакоћом
одговарала:
ГОСТ: А Ефенди Мита, туј ли је? Јавља ли се? Долази ли?
Тодора као да у тренутку измишља све што о њему говори.
ТОДОРА: Еве баш пре неки дан послао паре по неког трговца.
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Али каже не може још да дође у трговину је до
гушу!
Ће гледа ако узмогне бар на јесен да дође,
на Софки еве послао басму,
да јој се ‘аљина направи...
СОФКА: Ја прво нисам знала откуд мајци новац за све
те моје скупе хаљине,
али онда сам схватила да ми их она даје да бих ја
мислила да то стварно отац шаље,
јер се плашила да га ја не заборавим
или чак не омрзнем јер уопште не долази
и што нас тако оставља саме.
И увек су те слуге што као доносе поклоне од њега
долазиле кад ја нисам била код куће...
Тетке и стрине су се утркивале код које ћу дуже
да будем,
а ја сам још тада знала да сва та љубав и нежност
њихова
долази као од неке слутње...
Као да хоће да их ја тако мала имам у лепој
успомени...
А онда сам се пролепшала,
почела сам да показујем знакове женске лепоте –
бујна прса, дуге косе...
Почеле другарице да ми се диве.
ДРУГАРИЦА 1: Аоооо, Софке! Каква си!
ДРУГАРИЦА 2: Кол’ка си, Софке! Кол’ко си лепа!
СОФКЕ: Отад ме мајка више није пуштала саму ни до
капије,
која је увек морала да буде затворена,
а и ако сам излазила напоље,
прво је она морала да види како сам обучена.
ТОДОРА: Туго, бре, Софке, па не смеш ти баш ма каква да изађеш.
Таман!
Замисли да ти се отац врне,

да случајно наиђе и да те затекне такву!
Или још горе да од други чује да си таква овлаш
или како не треба обучена!
Па ја не би смела на очи да му изађем,
а камо ли да се усудим да га погледам!
СОФКА: А ја сам знала да он неће да наиђе.
И почела сам да га памтим само по његовим
ретким доласцима ноћу
У већ олињалом оделу
Потамнелог, сувог,
а у ствари избораног лица.
А опет некако свежег, обријаног.
Влажних уста
Водњикавих очију
Са дугом бројаницом у рукама
У лакованим ципелама
И белим чарапама.
Памтим оно њихово дуго, ноћно седење,
Када мисле да ја спавам и не видим их.
Целе ноћи отац и мајка седели су немо,
без речи.
А из очију им се видело:
ТОДОРА: Све ово мора једном да се сврши.
ЕФЕНДИ МИТА: Не може се више.
ТОДОРА: Треба да бегамо. Треба да продамо и кућу
и све...
ЕФЕНДИ МИТА: Е... Али шта ће онда гробови на гробље?
Па родбина?
Па свет?
Шта ће свет да прича?
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5. САСВИМ СЛОБОДНА
СОФКА: Ја сам одувек, откако памтим за себе – знала
за све.
Увек сам све осећала и разумела. Све што се догађа.
Па сам исто тако знала и шта ће са мном бити.
Знала сам колико ћу бити лепа.
И како ће моја лепота поражавати и задивљавати
свет.
И нисам се преварила.
Али није мене та моја толика лепота учинила
гордијом,
него срећнијом.
Али не зато што сам мушкарце залуђивала и мучила
Него што сам сама собом била задовољнија!
Себе сам више волела и неговала.
Јер није та моја лепота била обична девојачка лепота
Као код сваке друге девојке
Кад набуја
Кад набрекне та снага у жени.
Него друга нека лепота.
Виша и јача.
Која не вене брзо.
Од које сам из дана у дан све лепша.
И све слободнија.
Прешла сам двадесету,
а пошто нико није смео да се усуди да ми
затражи руку,
прешла сам и двадесет пету,
па и двадесет шесту.
И не само да сам и тад била исто толико лепа,
него још раскошнија и још заноснија.
Рамена и плећа једра, пуна и развијена.
Мишице облије и једрије.
Дуге, мало суве руке, али са нежним прстима!
Бела лица, мало дуга, омекшала, кошчата,

али са чистим и високим челом, танким устима,
тек при крајевима нежним и страсним.
А коса –
Црна
Мека
Тешка
Тако да сам је увек осећала кад је распустим
по врату и плећима
како ми на кожи лако и сеновито лежи.
А отац је све ређе долазио.
И ја сам знала да је то због мене.
Као да ме се боји.
Прође по читаво лето
Јесен
Зима
А да ништа од њега не чујемо
И ништа не добијемо.
Ево, две три године има а од њега ни гласа:
Ни где је, ни шта је.
Мајка да премре од страха.
И то не што се бојала да ћемо остати без хлеба.
Ми смо већ били сироти и све продали ‘нашем’
Тонету.
Стрепела је, знајући га какав је,
Да нас сасвим не остави и никад се више не врати.
И више се због мене бринула
шта ће и куд ће од срамоте,
што ја оволика и овако чувена никога немам нити
ме ико хоће.
А ја – ја сам више мајку жалила него себе,
јер сам се ја с тим одавно помирила.
Чим сам почела да осећам како ми се прса шире,
Како су ми груди пуне,
Како ми је тело заобљеније
Мекше
Сочније
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Како се од сваког додира
Од сваког шума и бата мушких корака
Трзам голицаво
И слатко увијам
Како ми се од мушких погледа сва крв пење у главу
И како су ми ноге тешке,
као приковане за земљу
Ако ми неки мушкарац приђе
Па онда не могу да се макнем од те обамрлости
А још мање да му се одупрем или можда да се
браним од њега.
Ја сам већ тада знала да се неће родити тај
Који ми је раван
И који би био достојан оволике моје лепоте
И никад неће бити таквог
Лепшег и вишег од мене
Који ће смети моју лепоту и снагу да расипа.
Једино ако би се нашао неки који ми је раван
по лепоти и снази
Њему бих се дала да ме љуби
Да ме милује
Да ме има.
Али – када сам схватила да таквог неће бити,
Одмах ми је било лакше.
Нема ту много шта да се прича
Или да збуњује.
За мене нема опасности ни од каквог мушкарца
И зато ја могу да будем потпуно слободна.
Могу да гледам мушкарце право у очи
Да их провоцирам погледом
Могу да идем сама улицом а да ме није страх.
Не морам да се кријем иза капије ако неки момак
пролази улицом
Да стрепим од његовог погледа
Да се кријем
Да се стидим себе

Свог тела
Својих груди
Својих усана
Не.
Ја могу да станем насред капије
Да се наслоним на затворено капијско крило
Прекрстим ноге
Ставим цвет међу груди
Да ништа не кријем
Да продорно гледам
Да гризем своју пуну, доњу усну
А они да се губе,
окрећу око себе избезумљени
и питају:
Која је ова, бре, и чија?
Софка, ефенди Митина!
Ниједна друга, млада и удата девојка то није могла,
Зато им никад нисам ни завидела.
Али сваке године, када прође зима и опет дође
пролеће
Стрепела сам од тога да се не појави нека
Која ће да ме надмаши снагом и лепотом
И да ме једном за свагда баци у запећак и учини
ме уседелицом.
Ако би до тога случајно дошло
Ја бих све била у стању да поломим и бацим.
Све!
Јавно бих се пред свима подала
Само да свима покажем сву своју лепоту
Страст
Снагу
Врелину
Разблудност
Све што је у мени!
Да им покажем да ми ниједна у томе није равна!
Да виде како је то кад ме сва та страст обузме.
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Ја не бих била ја ако то не бих учинила!
И онда узмем да везем,
Узмем да радим било шта,
Да се нечим занимам, само да заборавим на то.
Али и то ми све брзо досади.
И онда таман кад почнем да се вучем по кући као
болесна,
да се досађујем и топим од слабости,
опет ме спопадне то моје.
Усне ми вреле, слатке,
Само бих да их облизујем
Од те бескрајне чежње коју за нечим осећам.
И која је толико јака да бих најрадије јаукала!
И онда знам – опет ме ухватило оно моје двогубо.
Оно кад осећам да нисам сама,
Да ме има две.
Једна Софка сам ја,
Али ту је и друга Софка која као да је изван мене,
Ту негде око мене.
Као неки кривац.
Који би стално да ме милује,
Да ме мази,
Који као да само чека ноћ да може да легне поред
мене
Да ми шапуће на ухо
Да ме теши јер зна да сам сасвим сама у постељи
Који само чека да му се скроз предам.
И та друга Софка ме онда дубоко, дубоко љуби у уста
Рукама ми глади косу
Уноси ми се у недра, у скут
Зна за све моје најлуђе и најслађе жеље
Све моје чежње и страсти
Па ме грли тако силно и снажно и чврсто
Да све време осећам како ми кожа по куковима и
бедрима пуца.
А онда кад се ујутру пробудим

Нађем јастук који сам цела обрглила
Сва ознојана и као луда.
Па преко дана причам са цвећем,
Кријем се од матере као да сам за нешто крива,
Као да нисам на земљи.
И што је вече ближе, ја као да сам све луђа
И као да ми је све мутније,
Као да ништа не разумем,
Опет ме обузима та друга Софка и ја на силу
вечерам,
Само да се што пре одвојим од свих
И одем у кревет, као да спавам, а у ствари
само да што пре останем сама са собом.
Покривена јорганом, у мраку,
Да наставим да се што јаче грлим
И милујем
Да тонем у ту постељу
Да се губим од среће због тих снова.
И што је најгоре, иако сам мислила да се никад
нећу удати,
Увек сам у тим сновима сањала мушкарца
И себе са њим, у нашој брачној постељи.
Увек један исти сан:
У великој соби, пуној светла, пешкири и дарови,
А напољу у дворишту капље вода, чује се свирка.
А он, мој човек, већ уморан, али весео
Заноси се, увија се, прилази ми.
Остајемо сами.
Он и ја.
Он – високог чела, црних, дугих бркова,
Сав у свили,
Мирише на снагу, праву мушку снагу.
А ја – у постељи,
Чекам га у мору светлости,
У шуштању постеље у којој сам потпуно нага
И само његова.
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И мада још није дошао,
Ја осећам сваки део његовог тела,
Сваку пору његове коже
Сваку длаку на његовим грудима
Сваки додир његових руку
Усана
Главу на мојим грудима
Када падне на мене и почне да ме уједа
Да ме милује
Да ме лиже
Да ме мирише.
Прилази ми – пољупци луди и бесни,
Ломи моју снагу својом снагом
И онда бескрајно
дубоко
До дна душе
Упијамо једно друго.
Зато сам ја и волела ту моју самоћу,
И зато сам страх од мрака радо подносила.
Повучем се у своју собу и предам се сама себи.
А да бих сасвим избегла страх од самоће и мрака
Све више и више занимала сам се собом.
Откопчам се, разголитим прса, рукаве и шалваре
Па једним покретом све са себе скинем.
И онда уживам у себи, својој лепоти.
Осећам драж од те откривености,
Осећам како ме ваздух голица.
Како ме поветарац расхлађује.
Некад помислим како сам као неки мушкарац
Док са страшћу посматрам своје праве, крупне груди
Како су зреле и чврсте.
Једном умало глупост да направим због тога.
Било је лето и пао је мрак, али некако топао.
Мати отишла на гробље, оставила ме саму.
И ја, као и увек, седела у соби, раскомоћена.
Чак више него обично,

јер ме баш тад обузело то моје.
Али, тада, као никада пре,
почела сам да осећам како ме хвата нека дубока,
тешка туга и јад,
нека усплахиреност.
Чиме ће се све ово завршити? Чиме?
Да неће, а сигурно хоће, сигурно – смрћу?!
Чему све ово?
И онда сам чула како долази мутави Ванко.
ВАНКО: Ба ба ба ба ...
Ванко почиње да пева, чује се све гласније песма како
се све више приближава.
СОФКА: И што је он био ближе,
Мене све више нека лудост обузимала.
Сва сам се ознојила одједном!
А што да не?!
Пијан је, неће ни знати.
Полунем је – неће никоме моћи да каже.
Што да не видим и ја једном како је то кад осетиш
мушку руку на себи?!
Ванко долази, види је, обрадује се, пијан је и срећан.
Муца и показује колико је данас пара добио.
ВАНКО: Ба...ба...ба...
СОФКА: Дај руку!
ВАНКО: Ја јој пружим руку са раширеним прстима и
то леву.
Она ме узе за руку, али не за прсте него за длан.
За ону четвртасту и широку кост.
Затим ми се прсти згрчише.
СОФКА: И та његова рука тако црна и тврда, била је као
нека шапа.
Принела сам је себи и ставила међу ноге.
ВАНКО: Ставила ми руку међу своје ноге.
Беле, тврде.
А онда сасвим откри прса и на своју дојку положи
моју другу руку.
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Ја нисам знао где сам,
Шта ми се дешава.
Одједном ми се завртело у глави.
Сва крв ми јурнула тамо... доле.
Почнем да се хватам за главу,
Да је вучем ка себи.
Да урличем,
А нико ме не разуме.
Црно ми пред очима.
Да је нека друга била ту на њеном месту,
Па сигурно би одмах побегла од мене.
Али не и она.
Она је наставила.
Уздисала.
Знојила се.
Притискала ме уз себе.
Вртела главом
Чупала косу
И онда ме одједном одгурнула.
СОФКА: Није ми се допало.
Осетила сам само бол и ништа више.
Софка изађе напоље закопчавајући се.

6. УВЕК ЈЕ СВЕ ЗНАЛА
Дан пред Ускрс на капији звекну алка
И неко викну:
Газде!
Софка отвори капију
и пред њом се појави високи Арнаутин обријане
главе.
Софка му се осмехнула.
Очев гласник.
Питао је:

Овој ли је Ефенди Митина кућа?
Рекао је:
Поздравио ве Ефенди Мита и поручио ми да ви
кажем –
Али га је Тодора прекинула:
ТОДОРА: Ако, ако, добро ни дошо!
Седи, одмори се!
Софке, иди донеси кафу!
//
ВАНКО: Софка је отишла некуд,
а онај Арнаутин је нешто љутито причао Тодори.
Ја не знам шта,
а ни Софка није могла да чује о чему тачно причају,
само је могла да гледа.
Али је, као и ја, могла да види да није ни о чему
добром.
Вероватно је газди, ефенди Мити, требало пара,
само мајка није хтела ништа да јој каже.
Ја ништа нисам разумео,
само сам волео да стојим поред ње.
да осетим њен мирис
и изблиза гледам њену меку кожу.
Онда су ме послали по Тонета.
Софка је остала да стоји ту и правила се да не
примећује
и да јој није важно…
Иако је све разумела
Све видела
И све знала.
Она је увек све знала.
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7. ДА СВИ ЗАВИДЕ
Тоне је одмах дошао и рекао:
Снашке, викала си ме?
ТОДОРА: Седи, седи, звала сам те.
Оћеш кафе?
Дуван?
Звала сам те, није бог зна шта, али...
знаш ли ти оне наше бачве?
//
Како да не знам!
Памтим још кад су прављене теј бачве,
Говорио је.
ТОДОРА: Е па оне, теј...
Сад нешто претура по подрум, па ми пале у очи.
Знаш, сад године неродне,
па не могу све да се напуне,
па сам звала да те питам:
како би било кад би се неко наш’о да чува
вино у њи’?
Да им не поиспадају обручи од сушу.
А ти то већ знаш, работиш са вино.
//
Било јој је тешко и да говори.
А он – он се правио као да не зна шта му тражи.
Као да воли да је гледа како се мучи.
Да би напослетку попустио –
Имам ја нешто од вино, рече он.
Па ако би ме ти пустила
Једну или две да зафатим,
Не могу више –
Тодора је једва дочекала.
ТОДОРА: Баш добро.
Боље ти него неко туђи!
Па ти кол’ко можеш, Тоне,

а за више – ће да Господ!
//
Али је ипак волео да је мучи
И да пита за Ефенди Миту.
Како је?
Да ли чују нешто од њега?
Иако је и сам знао да га једва виђају
И да скоро ништа од њега не чују.
А Тодора као да је спремила одговор
Баш за овакве прилике!
ТОДОРА: Јутрос беше трговац неки.
Здрав је. Не може још да дође.
У трговину је до гушу.
На Софку послао ђизије за ‘аљину,
а и паре да нам се нађу сад за Ускрс!
//
Тоне је био уверен да је све обрнуто,
али правио се невешт.
И онда коначно оде.
А Тодора одмах посла Магду у хан
Да накупује тканине да се Софки направе хаљине.
Да би сви видели да њима не фали новца
И да би им завидели!
Сутра, за Ускрс, Софка је била обучена у то ново
одело
Сва зајапурена од служења
Али са осмехом на уснама.
Служи и загледа да се негде не упрља у ходу.
Једино јој је досађивао онај тесан јелек.
СОФКА: Кошуља је била нова
Шалваре тешке и свилене,
Теже него обично.
Једино је јелек био тесан
Једва сам га закопчала.
Осећала сам као да ће од тесноће само одједном пући
И да ће ми груди изаћи.
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Као да су хтеле да их пустим слободне
Да их не стежем
И не спутавам
Као да су груди припадале оној другој Софки
Која само чека да изађе.
Седели смо до касно у ноћ,
Дошла цела родбина, сви редом,
Нико није изостао.
Само тата није дошао,
Али сви су знали да се јавио и послао гласника
И сви су долазили да честитају.

8. УСТА НЕМАШ, ЈЕЗИК НЕМАШ
СОФКА: Одједном су почели да долазе још неки гласници очеви.
Ја сам знала да се мајка одавно плашила тога
да ће једног дана она морати све да изнесе
и да се потпуно оголи пред светом.
Да ће нас отац сасвим напустити
Ако не јавно, а оно бар тајно
И да ће, не јављајући се, тамо негде у туђини
завршити
И умрети насилном смрћу
Да би тиме и пред нама и пред светом забашурио
праву истину.
Али како су ти његови гласници почели све чешће
да долазе
Она се одједном уплашила да је он можда тешко
болестан
И да предосећа да ће ускоро умрети
Па да хоће да нам се пред крај некако приближи
Да се извини што нас је тако пред светом напустио.
И иако су сви ти гласници говорили да је он здрав,

Мајка је мислила да они то говоре да би сакрили
праву истину
Јер им је он тако рекао.
Па је мајка, кришом од свих,
наравно и од мене,
Послала некаквог човека,
Неког Магдиног сељака,
Да га нађе.
А да не би он причао даље зашто га шаљу,
Она је удесила да га то као Магда на своју руку шаље.
Магда, кришом, прича са сељаком ког је послала да
нађе Ефенди Миту.
МАГДА: Немој случајно да си му се јавио када га на
ђеш.
Довољно је само да га видиш:
Да је здрав
Да неје болан. Да не лега!
И ништа више!
А даље:
Како изгледа
Како је обучен
Куде седи
С кога иде
То не смеш да се распитујеш.
Јасно ли је?
Јасно.
Сељак оде и врати се.
СЕЉАК: Ене га на границу,
у хамови.
Не лега.
Неје болан.
И Тодора се на кратко умири.
СОФКА: Значи био је близу.
//
Гласници су говорили:
Ће дође ускоро.
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Очекујте га ноћас или сутра на ноћ,
сигурно ће дође.
Казао је да нико не сме да знаје и да нико не сме
да га види.
Тодора само што се није онесвестила,
а Магда радосно крикну,
Тодора јој стави руку преко уста.
ТОДОРА: Ћути! Немој да Софка чује! Ко зна зашто
долази!
//
Те ноћи је стварно и дошао.
И светла су свуда била угашена, баш како је рекао.
На капији се само чуо тих и миран глас:
Како сте? Живи ли сте?
СОФКА: Нисам могла да се помакнем.
А у грлу ми кнедла,
Само да не заплачем.
Хтела сам да повичем
Тато, тато мој мили!
Али ништа.
А он је корачао полако са мајком.
Разгледао је имање.
Чудио се како су неке ствари још увек ту,
у дворишту.
Онда су ми пришли.
Ја сам му само рекла:
Добро дошао, тато!
МИТА: Како си ми, чедо?
СОФКА: Добро.
За њим се осетио јак мирис бурмута,
Устајалости и прашљивости његовог одела.
А он се много променио откад сам га последњи пут
видела:
Чело му је некако изгледало испупченије,
Лице уже, а поткресани бркови већ су били седи.
Као да је у тих последњих неколико месеци

Остарио неколико година.
Једино су му уста још била свежа, влажна.
Облизивао се при свакој изговореној речи.
Мислила сам, кад дође, биће толико грљења,
љубљења,
цике, вриске,
али свега је било, само тога није.
Око нас само нека тешка, туробна тишина.
И нека нема мука,
која се увек у нашој кући осетила,
Постала је само још тежа.
Усред ноћи, као кроз неки полусан,
чула сам њихове гласове одозго,
са спрата,
како се свађају.
ТОДОРА: Шта збориш тој, црни Мито?!
МИТА: Тој што си чула.
ТОДОРА: Немој тој, само тој немој да ми радиш,
Кумим те.
МИТА: Мора тако.
ТОДОРА: Не мора овако!
Немој тој да радиш.
Леле, Мито!
Ће дамо нешто друго!
Немој тој да ми радиш.
МИТА: Нема друго, Тодоро.
Тако је како је.
ТОДОРА: Куку мени!
СОФКА: Ујутру, кад сам се пробудила, већ га није било,
А мајка одгоре никако да сиђе.
Ја сам онда, као неким послом, отишла горе
да видим где је.
А она – седи наслоњена на јастук.
Још необучена, само у спаваћици.
Поред ње са кревета збачен јорган,
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изгужван чаршав
И очеве прашњаве стопе утиснуте на ћилиму.
Око кревета тацне пуне дуванске прашине,
Изгорелих шибица
опушака...
Завесе и прозори затворени.
Сигурно га није испраћала.
Да јесте, осетила бих овај тежак задах по
повратку у собу.
Мора да се нешто велико и страшно десило
између њих,
Мора да је она свађа била озбиљна,
Кад се нису ни растали како треба.
Сигурно је продао кућу, сигурно!
И то јој је синоћ коначно рекао.
И сад она не може да дође себи.
Мајка ће тешко да се помирити с тим да морамо да
напустимо кућу
И да морамо с њим у Турску или ко зна куда?!
Мада, ја мислим да ће тако бити боље.
Бар ће мени бити лакше.
Нико неће знати ни ко сам ни шта сам.
Ко би рекао... Продао је кућу!
ТОДОРА: Ће дође па!
СОФКА: Рекла ми је мама као у неком полусну.
И наставила да седи.
Седела је тако горе цео дан!
Тек је сутра сишла.
И Магду је одмах отерала у село, као неким послом.
А то је, у ствари, да Магда не би чула још нешто
што не треба,
Па да прича около свима да смо кућу продали.
ТОДОРА: Па ће дође!
СОФКА: Само је понављала: Ће дође!
Ма одмах се видело да је продао кућу.
Дошао је прво да нам јави,

Да би мајка све спремила.
Да све ствари уреди, спакује, спреми.
Па кад он касније дође са купцем,
да му одмах целу кућу преда,
А он узме новац.
И онда са спремљеним стварима да с њим отпутујемо.
И стварно – мајка је у неком тренутку кренула да
уређује собе,
Да пере ствари,
Да чисти по кући.
Да износи постељину и да је проветрава.
Ваљда да би тај купац, кад коначно дође,
видео да му не продајемо кућу из нужде, што
морамо,
већ зато што нећемо више ту да живимо.
Зато ми се то све и допало,
па сам мајци помагала да спреми и дотера кућу.
И родбина као да је сазнала,
Одједном сви почели да нам долазе.
Од њих се ништа није могло сакрити.
Сваког дана су долазили.
Ко зна, можда их је мајка звала,
па их молила да од мене још увек крију.
Али ја сам знала.
А они се сви чудно понашали према мени.
Гледали ме као да мене највише сажаљевају у томе.
Што ћу ја овако млада, а нисам ни за шта крива,
морати тамо негде у туђини да патим.
Једино се тетка Стоја није дала.
СТОЈА: Како си ми, Софке, што си убава!
СОФКА: Добро, тета Стојо, еве работимо мало.
СТОЈА: Што работите?
СОФКА: Сређујемо кућу.
Ја мислим да оће мајка и отац да гу продав.
Да је отац зато долазио.
Него мајка неће ништа да ми говори, ћути,
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Али добро, нека јој.
Ја ћу још мало да се правим да не знам.
СТОЈА: А куде ми је сестра?
СОФКА: Ене гу горе, ветри постељину.
Тетка је отишла горе код мајке
И одједном,
ваљда кад јој је мајка потврдила да ћемо кућу
стварно продати,
Она почела да виче на сав глас.
Чинило се да је цео комшилук чује!
А мајка, наравно, није хтела да било ко било
шта сазна,
Па је само ућуткивала.
СТОЈА: Леле!
Леле, Тодоро!
Не! Не смете тој!
ТОДОРА: Ћути!
СТОЈА: Нећу, мори, да ћутим!
Знам ја!
Знам ја, зар не знам?!
Видим ја све!
Па зар тој?
Зар она тој да дочека?
СОФКА: То тетка о мени прича.
СТОЈА: Еве ја ће гу храним и чувам ако треба.
А ти, мори? Ти?
Је л’ уста немаш?
Уста немаш! Језик немаш!
Што му ти не казујеш!
Муж ти је! Само он нек је код тебе!!!
Твој слатки муж!
А све друго нек иде дођавола!

9. ЈА ШТО РЕКОХ, НЕ ПОРЕКОХ
После неког времена,
Баш на други дан Духова,
Усред ноћи,
зачула се испред њихове капије – музика.
И Тодора, као да је предосетила шта се дешава,
одмах излете из своје собе.
СОФКА: Застала сам и нисам могла да верујем.
‘Ајде што продаје кућу
и што то мами тако тешко пада,
али што доводи купца и продаје последње што имамо
уз музику, уз трубаче!
Уз свирку и весеље!
То не разумем?
Је л’ да би што боље сакрио?
Да нико не сазна?
Као да неће сви видети кад се одселимо?
МИТА: Отварајте!
//
И њих две обе полетеше.
На отвореној капији испод свећа,
Из кола је стварно изашао он – Ефенди Мита.
За њим, сасвим у мраку,
Ишао је један крупан човек, у гуњу.
Сигурно је то био купац куће.
Кад су исплатили свирача и кочијаша,
Кренуше унутра.
Ефенди Мита поче да проводи купца кроз имање:
МИТА: Еве, газда Марко!
Овој ти је мој серај!
Овој је тај чувена “Ефенди Митина кућа!”
Овој је моја домаћица Тодора,
А овој је моја ћерка – моја Софка.
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СОФКА: Тај човек је онда пружио руку коју је мама
пољубила,
А мене је само погладио нежно по коси и образима
Својим спарушеним, великим длановима.
Ја сам се сва стресла.
Нисам знала је л’ треба и ја да га пољубим у руку?
Шта да радим?
Није био баш толико стар, али био је гост.
И онда ми је он,
Ваљда јер је осетио да не знам шта радим,
Принео руку.
И ја сам је пољубила.
Рекао ми је:
Жива била!
А онда – онда је гутао кућу!
Разгледао је уздуж и попреко.
А кућа је стварно изгледала боље него икад.
Све смо средиле и удесиле.
Некако је било веселије све.
Мама је ишла испред свих нас и
Дрхтавим гласом,
Као сва радосна,
Викала:
ТОДОРА: Магдо! Магдо!
Спремај све, ево нам ги гости!
СОФКА: А он, гост, све се нешто нећкао и извињавао.
Те неће да седне на јастуке да их не упрља,
Те тражи столицу,
Те се сваки час окреће ка оцу и моли:
Ама, Мито, да идем ја,
Да не досађујем.
А мајка му не да ни да проговори,
Само виче одозго:
ТОДОРА: ‘Ајде, доносите!
СОФКА: А ја сам знала да се то и на мене односи,
Јер што пре буде готова софра,

Пре ћемо све ово завршити.
Изнеле смо ракију,
мезе и послужење.
Вино, што се отвара у посебним приликама.
Лепо се вечерало,
А онда се пило, више него што се јело.
А што су пијанији, то су сви све слободнији били.
А гост је само понављао оцу:
Ја што рекох, не порекох!
Ја што рекох, не порекох!
На крају више нисам могла.
Оставила сам их саме и отишла да спавам.
Ионако ћу сутра све ја морати да почистим,
пошто ће мајка остати до касно с њима да седи.
//
И када је тај њихов гост,
коначно у зору отишао,
Као да је хтео што више те њихове,
а сад ваљда своје,
куће да се нагледа.
Као да он, сељак, никад није видео такву,
господску кућу.

10. МЕНЕ НИКО НЕ РАЗУМЕ
СОФКА: Ни дан данас не могу себи да опростим
како сам испала глупа.
Како да то нисам осетила?
Зар ја?
Зар ја која сам одувек све знала
и све осећала
и све унапред видела?
Зар ово да не осетим?
И то сад?
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Баш сад кад је моја глава била у питању?
Кад се мене тицало?
Зар ту да се преварим?!
Ал’ како сам могла да знам?
Ја сам те вечери само знала да је кућа продата,
и да је гост од синоћ купац.
И ништа више.
Шта ми је више и требало?
Ми ћемо отићи са татом у Турску
и почети неки нови живот.
Следеће вече, касно увече,
Чула сам кроз таваницу како одозго, из очеве собе,
допиру тешки кораци и шум гласова.
А онда се зачула свађа,
неко одупирање,
плач
вриска.
Мајка је дуго јецала у соби изнад моје.
Не сећам се до кад,
њен плач ме је успавао.
Ујутру сам се пробудила и затекла је у кухињи.
Лице јој је било подбуло од плакања,
бледо и искривљено од неког ужаса,
очи крваве и још увек плачне.
Само је рекла:
ТОДОРА: Магдо, одведи Софку код теткини’.
Она нека остане, а ти се врни.
СОФКА: И ја сам одмах знала шта то значи.
Када слушкиња одведе девојку и остави је,
Зна се шта то значи за једну удавачу:
Склоњена је на два-три дана у комшилук,
Да би била поштеђена
од навале света
који воли да запиткује
и воли да честита.
СОФКА: Стајале смо у тој кухињи,

међу лонцима,
тепсијама,
посуђем.
И одједном као да је соба почела да се смањује.
Као да су зидови били све ближе и ближе,
као да је светла одједном било мање,
као да ме те тепсије и ти лонци прождиру
и све се око мене окреће и врти.
Колена су ми заклецала и умало да паднем с ногу.
Пред очима ми само мрак,
све ми мутно.
Прво су ми се згрчили прсти на ногама,
па се тај грч попео скроз уз ноге,
до колена,
па све до утробе.
Стомак ми се цепа, као да га ножем секу.
Мама!
Мајко!
//
ВАНКО: Ја из дворишта гледам.
Софка стоји пред мајком,
Плаче.
А она, мајка, као да бежи од ње,
све више наслања главу на прозор,
окреће се од ње,
не сме у очи да је погледа.
Не зна се је ли од јада и бола што удаје ћерку
Или можда од радости што је и то дочекала?!
//
ТОДОРА: Иди, Софке!
Иди, чедо!
Бар ме ти не мучи.
Као да ти не знаш што је.
Ете тој је.
Судбина је.
Знала сам ја да од њега,
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од твог оца,
ништа друго и не може да буде,
никакво добро од њега никад.
Сад што је ту је, Софке.
Бар ме ти не мучи.
Јер и овако ми је много.
Куку мени.
Софка гледа у њу тужно
и као да је погледом пита:
Зашто, мајко? Зашто?
ТОДОРА: Не знам, чедо, не гледај ме,
не питај ме.
Не знам.
Само то знам: свршено је.
Ено, он тамо горе: бесни!
Не смем на очи да му изађем!
Црна ја!
Шта сам урадила!
Црна ја!
//
ВАНКО: А она, Софка,
бесна!
Уплакана,
луда
кренула горе,
код оца ваљда
и на степеницама одједном – стаде.
И врати се.
//
СОФКА: И све ми је одједном постало јасно.
А најтеже ми је било то што нисам схватила раније?
Како нисам видела шта долази?
Како сам се тако преварила?
Како нисам осетила,
ако не у почетку,
а оно бар синоћ –

да тај гост није купац куће,
већ... већ...
//
ВАНКО: Магда је,
Исто тако уплакана,
Узме за руку и изведе из куће.
Пролазе поред мене и не гледају ме.
Пролазе поред мене
као поред турског гробља.
Као да не постојим
и никад нисам постојао.
Ја вичем:
Ба... ба...ба...ба!
Ја јој говорим да не плаче:
Ба, ба, ба!
Ја јој говорим да је волим:
Волим те, Софка!
Не плачи, Софка!
Врати се, Софка!
Ба, ба...ба, ба, ба... ба!
Али мене нико не разуме.
Ба, ба, ба...

11. МИСЛИШ ДА ЈЕ МЕНИ ЛАКО?
СОФКА: Из теткине куће гледала сам како Магда трчи
по улици
позива родбину и госте.
А онда су остале тетке, кад су чуле,
Почеле да навраћају код тетка Стоје да ме виде.
Ова им није дала,
Већ ме закључала у собу.
И мени је одмах лакнуло.
Бар да не морам никога да гледам.
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Али то ме је највише и вређало.
То слављење
И свечаност.
То што позивају у госте свет
Да се радује над мојом несрећом.
То што су ме дали тамо неком,
Као да сам нека ствар.
Као да никада ништа нисам ни била.
Као да сам одувек била обична и неважна.
И за кога ме то дају?
За кога ме удају?
Ко је тај?
Одакле је?
И онда бол
Туга
Јад
Све већи и већи.
Лежим,
Па паднем у несвест,
Па повраћам сатима.
Не знам за себе.
Тетка ми држи главу,
Ставља ми облоге.
И кука:
Тешко мени, црно дете.
Сутрадан увече, све су тетке дошле код Стоје у кућу.
Селе су у кухињу и упалиле светло.
Ја сам се прибила уз врата,
Јер сам знала да ћу одатле све чути.
И ко је просилац,
Тај газда Марко,
И шта он све има, па ме за њега дају!
Па сам тако сазнала да је газда Марко сељак,
да се одскора доселио из Турске,
Али да још увек продаје стоку турској војсци,
И да се скоро настанио ту, у вароши, у доњој махали,

Али и то да ме не удају за њега –
Већ да је младожења мали,
Тек му је дванаест година,
Али да:
Ипак свака треба да буде срећна што у тако
богату кућу иде!
Значи он ме чак и не узима за себе,
Него, ето, за сина, који је још дете!
Ту ме обузела нека ватра,
Мислила сам све ћу из себе избацити
Исповраћаћу последњу кап крви коју имам у утроби!
Али сам се онда брзо тргла – отворила врата и
кренула напоље.
СТОЈА: Куде, Софкице?
СОФКА: Дај ми шал, идем до кућу нешто сам заборавила.
Тетка ми је дала шал,
Није ништа питала,
Ја га чак нисам ни завила,
Већ сам га само стегла у руку
И кренула кроз мрак.
Нисам ја више дете –
Софкица, ефенди Митина,
Ја сам права жена!
Своја и ничија више!
Затекла сам Магду у кухињи и питала:
Горе ли је?
Она је само рекла:
Сам је.
Попела сам се код њега.
Тато!
Кад је погледао, као да је неко стран код њега дошао,
а не његова ћерка.
МИТА: Ефенд’м...
СОФКА: Тато... Ја не могу...
И нећу.
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Ја не могу и нећу за таквога да пођем!
Ја не могу.
МИТА: Ни ја не могу.
И Софка је видела како му се ноге тресу.
Како је јадан и бедан.
СОФКА: Срамота!
Од другарице и свет срамота ме, тато!
МИТА: И мене ме срамота!
Зар ти мислиш да ме мене неје срамота?
Зар ја тој ‘оћу? Мило ми?
Мислиш да ја не знам колко је страшно тој
што ја тој морам?
И тој ја! Ја!
Ефенди Мита!
Ја сам се само за твоју љубав вратио,
да те добро удомим.
Мислиш да ми мени није страшно
што морам сас тог Марка да се пријатељим?
Мени ми неје страшно?
Је ли? Тој ли мислиш?
//
То што је даје за младожењу који је још дете
то није толико страшно колико то што он,
чувени Ефенди Мита,
мора са тим Марком,
са тим сељаком, да се пријатељи?
Да се љуби с њим и да са њим живи?
Па поред свега тога још она “неће” и “не може”.
МИТА: Ја могу, а сви други не можев?
Ја све тој могу?
Ја све морам?
Ја! Ефенди Мита!
А ти нећеш?
Срамота те?
Срамота ве?
//

То “ве” се односило на све њих.
И на Софку и на њену мајку и на цео свет...
МИТА: А не би ве било срамота да ја идем пред цркву?
Или у Шарени хан, да тамо дочекујем турски
трговци?
Који су некад били срећни ако би се само
руковао с’ њи,
а сад треба по чаршију да их проводим,
да би ми платили ручак у хан
и стрпали грош у шаку да од тој купим брашно
и да ви донесем, да имате што да једете.
Тој ли хоћете од мене?
Или ми можда не верујеш?
Не верујеш на тату?
Мислиш да тата л’же? Да има паре?
Него ето такој оће, дошло му да те уда?!
Ако тој мислиш – онда ме добро погледај!
Откопчао се и готово пао на колена. Заударао је
на зној.
Тодора је ушла у собу и само повикала: “Магдо,
дај воде!”
Софка је брзо изашла из собе и пошла код тетке.
Није осећала ни јад ни бол, била је само утучена и
ништа више.
Вода са уличне чесме је тешко падала.
Свуда је било мирно и тихо, осим у његовој соби
из које је Ефенди Мита кукао, док га је Тодора
умивала и неговала.

12. НЕК СВЕТ ВИДИ, НЕК СВЕТ ЧУЈЕ
СОФКА: Да сам само знала!
Само да сам знала и ја се не бих противила.
Не бих ни покушала.
А камо ли да бих оца онако у очи силно гледала.
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Само да сам знала.
Али ни то није истина.
Лажем.
Шта има сад да се правдам?!
Коме се правдам?!
Знала сам, како нисам знала?
Јер, ако сам знала да никада нећу бити жена свог
изабраника,
Ономе кога сам целог живота сањала,
Кога сам у сновима и мислима грлила и љубила,
А знала сам да ћу морати једном да се удам,
Шта причам ја?
Наравно да сам знала!
Али сам мислила да ће мој муж,
Не тај из снова,
Него тај који ме стварно ожени,
Бити неки обичан
И да ћу морати да га трпим
И да подносим његова миловања,
Његово тело на себи,
Његов дах на врату,
Да трпим док ме он љуби
И док ми ради шта он хоће.
Мислила сам да ћу чак бити поносна
Што ћу кад се будем удала
Бити начисто са собом
И што ће ми бити свеједно ко ми је муж
Да ли је стар или млад
Ружан или леп
Из газдинске куће или неке сељачке
Јер знам да оног о ком сањам никада нећу наћи.
Како сам глупа!
Што нисам застала!
Што сам уопште одлазила код њега,
Уместо да само прихватим све.
Али добро, имам још времена да поправим све.

Да им покажем како ме ништа од овога није
потресло.
Како се ја у ствари због њих жртвујем.
Како ме није брига.
Како ми је свеједно хоће ли ме удати за то дете
или не.
Ја више ништа немам
осим себе и своје жртве.
Нека ме такву и памте.
Нек’ свет види и нек’ чује како Софка Ефенди
Митина
ни пред овим није поклекла, како је ни ово није
сломило.

13. НИШТА ДА СЕ НЕ ЖАЛИ
ВАНКО: Стигла је у кућу код оца и мајке.
Ништа је није дирало.
Ништа јој више није било важно.
Мене није ни приметила.
Ба, ба, ба... Ба!
СОФКА: У кући сам затекла оца и мајку
И тог – газда Марка.
Помаже бог, тато.
Пољубила сам им обојици руку.
Тај Марко, седи поред оца
Раскречио своје дебеле ноге
Прсти му дебели и кратки
На једној руци носи златан прстен
Око врата му вире маље са широких груди
Сав је раскопчан
Седи као нека животиња.
Из тела му избија нека дивљина и силина
Више није збуњен као први пут
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Сад зна по шта је дошао и шта води кући
Ипак, прсти му се грче од узбуђења,
Уста му се стежу.
ГАЗДА МАРКО: Софке, знаш већ што је...
Мислим, знаш што ће буде.
Али ја, тата, ако буде судбина да ти тата будем,
Имам прво нешто да те замолим, ако ти овај...
Дакле, имам да те замолим!
Богом да ти није просто ако пристанеш!
Богом да ти није просто ако пођеш у моју кућу,
А да ти сама тој нећеш...
Истина, сада тата нема такву кућу каква за тебе
треба,
Али то ће све тата на тебе....
То ће све тата –
СОФКА: ‘Оћу.
ГАЗДА МАРКО: Е, нек си ми благословена!
СОФКА: Фала, тато.
И сви одахнули у општем усклику.
Сви почели између себе да се љубе.
Посебно је Ефенди Мита грлио свог новог пријатеља
Марка.
Сад му није било тешко да га грли.
А онда је Марко на сто избацио кесу с новцем.
Па је Мити било још лакше да га грли.
ГАЗДА МАРКО: Овој ми је за Софку!
За њојзино спремање.
Нек ми се она спреми како иска!
И ништа да се не жали!
Бацао је Газда Марко новац по целом њиховом
дворишту.
Парице су падале по земљи
Као капи кише
Чуо се само ситан златни звек.
Пушке су пуцале
И кућа је цела засијала.

Комшилук се одједном узбунио,
сви почели да долазе.
Па кад су видели толико светла,
Па свираче,
Па весеље и радост,
Одмах се знало да је са Софком
све већ једном свршено.

14. ВИШЕ НЕМАМ КОМЕ ДА СЕ НАДАМ
Нек се једном и то завршило!
Да су Бога молили, не би им тако испало,
да се Софка овако уда!
У такву сељачку кућу, за таквог младожењу,
За дете, које ће морати да учи како се опасује и
умива.
Па кад никог није гледала и нико њој није био раван,
нека је тако и завршила!
Нек се види да није она баш таква за какву се
издавала!
СОФКА: Што су се оговарања и приче шириле,
То је мене било мање брига.
Знала сам ја да ме све то чека,
Па сам и трпела.
И знала сам да ће најдрскија пецкања
Долазити од мојих некадашњих другарица.
Али мени није било важно.
Дочекивала сам их са ужареним очима и руменим
уснама
У најлепшим хаљинама које сам имала
које су ми сваког дана долазиле као поклони
од мог будућег свекра.
А и он је, Марко,
долазио чешће него што треба
и одмах с капије викао:
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Где је моја Софка?
Да ли ти треба пара?
Да ти да тата!
И ја му кажем да имам,
а он ми ипак сваки пут каже:
Ма не то, него за тебе,
Да своје паре имаш,
Па ако ти шта затреба
Или пожелиш да имаш,
Да себи купиш.
Онда га ја пољубим у руку
И сваки пут у шаци осетим дукат.
И све то је трајало.
А ја се ниједном нисам заплакала!
Ниједном!
Ни сузу да пустим!
Чак ни кад сам први пут видела младожењу – Томчу.
Ког нисам ни запамтила како изгледа,
Јер ми је једва био до пазуха.
Ни тад се нисам заплакала.
Нисам се заплакала све до суботе пред свадбу када
су ме одвели у амам.
Цео амам био је закупљен само за мене.
Мама, тетке и остале старије жене све су остале
код куће,
Једино је пошла баба Симка
Која је била задужена да ме тамо у амаму окупа.
То јој је био занат.
СИМКА: Ја сам још као млада побегла од куће
И отишла за једним Турчином.
Био је леп као слика.
Али такви, лепи, то да знате, никад не ваљају.
Увек те пре или касније оставе.
Тако је и овај мене.
Само ме једног дана напустио и оставио тако
саму у туђини.

И ја шта ћу – почнем да служим по њиховим
харемима.
Тек сам се пре коју годину вратила овамо кад сам
остарила.
И од тада нема удаваче коју нисам купала и трљала
И спремала за свадбу.
Знам ја да се о мени прича да знам мађије,
Али нису то никакве мађије.
Ја само знам шта свакој жени треба кад се уда:
Док их купам и трљам ја им причам.
Причам о томе шта треба сутра, на дан венчања,
А и после у браку,
Да раде мужевима и како да им се што више допадну.
Како да им уђу под кожу,
Како да их заведу.
Ништа више.
СОФКА: Мама је спаковала пита и колача да пошаље
у амам,
Да се девојке тамо часте и госте.
Испред амама дочекала нас је амамџика.
Пољубила сам је у руку и дала јој кошуљу на поклон.
Ушле смо унутра.
Под је био поплочан мермерним плочама,
Високи и ограђени прозори били су једини извор
светлости.
За мном су ушле све остале девојке.
И одмах, пре купања, међу девојкама се заорио смех
Почело је
Голицање
Бацање хаљина
Свлачење силом
И откопчавање оних које су се стиделе
(јер су први пут биле у амаму)
али зато су оне младе, а удате,
прве биле голе
и сваку другу девојку су јуриле да је скину
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и да је задиркују.
Трчале су тако босе по плочама
Са нанулама у рукама
Хрлиле у воду
Па излазиле напоље да водом прскају ове остале
А онда долазиле код Симке да се жале и туже.
Ја сам се држала по страни.
Стајала сам одвојена са Симком,
На душеку прекривеном новим, белим чаршавом
И полако се скидала.
Знала сам да ме више неће гледати као пре,
Да се више неће дивити мојој лепоти,
Већ да ће ме сада сасвим друкчије гледати.
Као да никад нисам ни постојала.
Кад се скинем мотриће на сваки део мога тела,
На сваки покрет.
А све то јер се сутра удајем.
Али кад су се све свукле, више их није било до мене.
Остала је само баба Симка.
Натерала ме је да уђем у воду и почела да ме трља.
И док ме купала, та њена близина тако ми је
тешко пала.
Одједном сам се растужила.
И знала сам да ће од сада све бити само теже и горе.
И онда девојке запеваше.
Јао јао јел те дико жао?
Јел те жао што се растајемо?
СОФКА: Знала сам да нећу издржати.
Не зато што мене та песма погађа
Јер ја волим једног,
А они ме удају за неког другог.
Већ због другог нечег.
Што је још веће и још горе.
Сада се све завршава.
Готово је.
Оно чега сам се плашила сада је ту.

До сад сам бар сањала о неком мушкарцу,
а сутра после венчања све то престаје.
Више немам коме да се надам, нити о коме да
мислим.
Све оно чему сам се надала, о чему сам маштала,
Све то сутра заувек престаје.
Софка је зарила главу у баба Симкино крило и
заплакала.
Баба Симка ју је онда одвукла одатле,
у једну затворену просторију где је нико не види.
Дуго ју је купала и тешила.
Када се добро исплакала,
Софка је из те собе изашла као да се ништа
није десило.
У амаму је дочекао мирис чистих, окупаних и
страствених тела осталих девојака
Које су опет почеле да певају
Са толико чежње и толико страсти
Да је амамџика отишла да боље притвори врата
амама да их неко у чаршији не чује.
Мито, море, Митанче,
Цркни ми, пукни, душманче
Мито, море, Мито, Мито!

15. ЗЕМЉА ДА СЕ ТРЕСЕ
Сватови су већ увече почели да долазе.
Жене, и младе и старе, све су биле лепо обучене.
Све то да би сутра сватовима, новим пријатељима,
Показале каква је Софкина родбина.
И оне су све биле пијане.
И Софка је знала да ће и вечерас, као и на свим
весељима,
Бити такве као да су са другим мушкарцима, а не
са својим мужевима.
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Знала је да ће триста чуда од беса и страсти да
направе,
Да ће све бити јаче и распаљеније и страсније,
Као да се с тим мужевима,
С којима су толике године
И с којима и децу имају
Први пут виде и као да се тек сада први пут заљубљују
у њих.
И није јој било криво,
Знала је да једино на слављима и весељима могу
тако да се понашају.
Што једино тад могу да се одвоје од рада, бриге,
деце и да осете живот.
Зато је Софка све то гледала са осмехом.
А онда су дошли и мушкарци.
Ефенди Мита обријан и очешљан.
Мислио је како ће сад морати на силу да пије да би
се брзо напио,
Па да може да ради оно што се мора, као и сваки
отац.
А све му то тешко пада!
Како би он све то лако оставио и бацио и отишао
далеко, далеко.
Зашто све ово?
Чему све ово?
Зашто да дочекује госте и да се љуби с њима?
Да пева и да се весели?
Нема овде чему да се радује.
Али се мора.
Нема се куд.
И тако је посадио флашу ракије пред себе и почео
да пије.
Убрзо се цела кућа испунила гостима,
а Софка је све то гледала са прозора тетка
Стојине куће.
И онда се одједном зачуло:
Иду младожењини!

Пријатељи иду!
А онда руковање, грљење, љубљење, певање...
Газда Марко је био најгласнији међу њима.
Јесте ради гостима, пријатељи?!
Викао је.
Како да не, како да не!
Одвраћала је маса.
Ефенди Мита се са свима љубио,
али Маркови сељаци никако да се ослободе,
никако да се одвоје од њега.
Али Марко је повикао:
Алиле, Алиле, ‘ајде, синко!
Да свираш – земља да се тресе!
И он и сви његови сељаци заиграли
А онда се зачуло тешко оро
И сви повикаше:
Тодора! Тодора!
И на изненађење свих, Тодора поведе то чувено,
тешко оро!
Сви су пљескали.
И сви су играли.
Ефенди Мита је ломио чаше и просипао вино.
А Ванко – Ванко је седео у тишини и плакао.

16. ЕВО, ГЛЕДАЈТЕ!
СОФКА: Сутра ујутру за мене ништа оно од синоћ није
постојало.
Само сам седела и ћутала и чекала да све прође.
Ставили су ми вео на главу и повели ме у цркву.
Улицом смо ишли ћутке и полако.
Сви су изашли и гледали.
Као да су само ово целог живота чекали.
Шта је, шта гледате?
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Је л’ да видите да ли сам стварно толико лепа као
што се прича?
Је л’ да видите како сам окићена?
Да ли плачем или се радујем?
Ево, гледајте!
//
ВАНКО: Шетала је полако и смирено.
Никада је нисам видео такву.
Да само могу нешто да јој кажем.
Да могу нешто да урадим.
//
СОФКА: Већ се чују црквена звона,
Чују се гласови људи,
Чује се музика.
Све ми се то меша у глави.
Вруће ми је. Једва дишем.
Желим само да се све што пре заврши.
Када смо ушли у цркву било ми је мало боље.
Ваљда јер је бука престала,
Јер нисам морала да гледам све оне људе.
Угурали су ми неке свеће у руке,
Поставили ме на место,
А онда довели њега – младожењу.
То је био други пут да га видим у животу.
Исто је онако мали каквог га и памтим.
Већ има широка прса и вилицу,
али види се да је дете.
Виде му се они још неизрасли, дечачки бркови.
Виде му се дечије ручице.
Види му се детиња косица ошишана до коже.
Ставили су нам басму преко руку и кренули смо
кроз цркву.
Ја држим ту његову малу руку у својој,
А она знојава, дрхти.
Његови згрчени прсти једва су стајали у мојој руци.
Само што не исклизну.

Толико се био препао.
Ваљда је он једини био више уплашен од мене.
Срећом, нико није могао да види како га стежем
за руку
чим крене да клизи из моје.
Прст по прст му клизи из мог длана
и онда морам опет да га ухватим за целу шаку и
стегнем.
И све време док ходамо, гледа ме свекар Марко.
Гледам и ја њега.
И што дуже ходамо, све ми је теже.
Томчина ознојана рука једва је у мојој.
Не могу више.
Шта ако ми испадне та његова рука?
Шта ако ми се деси што се ниједној није десило?
Да нам се руке раздвоје и да се прекине брачна веза?
И све је одједном почело да ми се врти.
Цела црква врти се у круг.
Ништа више не чујем и ништа не видим.
Марко је приметио.
Видела сам у његовом погледу да се он плаши,
да страхује од тога да ћу сад да одустанем од свега
и само одем одатле.
Али онда сам му показала своје раме и
испружену руку.
А он, сав срећан, што није оно друго, шапне нешто
свештенику на ухо
и свештеник одмах почне службу.
Док смо стајали, све време сам осетила Марка
одмах иза себе.
Све се завршило и ја сам коначно одахнула.
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17. НЕ БОЈ МИ СЕ, СОФКЕ,
НЕ БОЈ МИ СЕ, КЋЕРИ
У газда Марковој кући чекали су сватови.
ГАЗДА МАРКО: Стано! Намештај! Идев сватови!
СОФКА: Кад смо стигли тамо, код њих,
није ми било толико страшно колико сам се бојала.
Онда сам видела и свекрву, Стану.
Тако је уплашено и унезверено изгледала.
Као да се мене боји, колико и ја њих.
Пољубила сам је у руку.
СТАНА: Фала, ви!
Фала, чедо, фала, ћери!
Откад ју је Софка пољубила у руку,
Стана се сва уз њу прибила,
држи је за руку и не испушта је.
Марко се на то раздражио:
ГАЗДА МАРКО: Ја, шта ћеш, мори, ти овде, ‘Ајде, бегај там!
А она, Стана, видела да се Марко шали,
Па се сва срећна смеје
И још више се прибија уз Софку
И све виче:
Немој, Марко! Немој!
А сватови вичу:
Ја свекрва, ја свекрва, негу пушта снашку!
Свекре! Што даваш за снашку?!
ГАЗДА МАРКО: Све давам!
//
А сватови опет:
Не све, него што и кол’ко!
ГАЗДА МАРКО: Ама, све!
На, све! На!
//
Марко је сав бректао од задовољства и стално
понављао:

Не бој ми се, Софке, не бој ми се, ћери!
Не бој ми се, Софке, не бој ми се, ћери!
Онда јој је пружио руку и превео је преко корита.
Испред њих је ишао слуга, Арса.
Дошли су до мале, одвојене куће – сопчета,
у коју се некад склањао он, Марко,
а сада је била Софкина.
И док је ишао испред ње,
Као да је покушавао својим телом да заклони све
остало
Да Софка не види где је дошла
Већ да само види ту кућицу коју је за њу средио.
И само је понављао:
Не бој ми се, Софке, не бој ми се, ћери!
А онда су стигли пред кућицу:
‘Ајде, жене! Доста, не врачајте млого! Има косе
да ви почупам!
Донесите ву нешто да једе!
Зар да нам Софка буде гладна?!
Онда је растерао све жене, осим једне.
ГАЗДА МАРКО: Ти, Миленијо! Само ти да си овде сас
Софку.
Ти да гу двориш!
А ти, Софке, што год иштеш, само ву рекни!
Овија други, немојте њи да пуштате овам’.
Шта има с њи’ да се мешате, да ве прљав.
Тамо нека ги, у двориште.
Ене ги свадба, па нек се веселив!
А за Стану Софке немој ни да питаш.
Још мање да од њума било што да очекујеш!
Сад од њу ни Бог неће зна што да работи!
Она је одувек брбљива, а с’д ће буде још гора!
СОФКА: И онда је свекар Марко отишао
И оставио ме са том Миленијом.
Која ме, исто као свекрва,
Гледала као неко уплашено јагње.
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Гура ми храну под нос и тихо прича:
Узми, снашкице, узми, окуси...
а мени се желудац везао, не могу да зинем.
Узмем онда на силу да је не увредим,
Па кад се окрене испљунем.
А она сва захвална:
Фала, снашкице, окуси, узми још!
Али уз храну ми је нуткала и ракију.
То сам хтела.
И тако седим, више пијем него што једем
и кроз прозор гледам сватове.
Никад такву свадбу нисам видела.
Тако разуздану и дивљу,
Пуну неке животињске страсти и снаге.
Па како Миленија изађе да оде по још хране и пића,
Тако се испред мојих врата скупе ти пијани сватови
Па моле Миленију:
Миленија, Миленија,
Не затварај, мори, врата, скроз!
Дај, остави ги барем малко!
Да гледамо нашу снашкицу,
нашу Софкицу!
И то је трајало,
а ја сам ћутала и пила.
Почело већ да ми се врти у глави,
Да видим дупло,
Да чујем и шта треба и шта не треба.
И онда сам решила да урадим и оно чега сам се
највише плашила –
Да одем међу њих,
Међу сватове!
Био је мрак,
Софка је пошла ка њима.
А они сви, уплашени, устукнули пред њом,
Пришао јој само Марко.
ГАЗДА МАРКО: Не, ћери, не, Софке. Не овам’!

Неје тој за тебе!
Прости су, пијани су!
СОФКА: Ако, ако, тато!
ГАЗДА МАРКО: Не, не... што ћеш ти туј?
Немој ти боље овам’!
Неси ти за овам’!
За боље си ти!
СОФКА: Оћу тамо, оћу! Зашто?
Јер оћу!
Он је гледа и не разуме.
Она му се смеје што је тиме толико изненађен
И све му се уноси у лице.
Па он онда почне њој да се уноси.
И поново се у њему видела та животињска страст
и снага.
ГАЗДА МАРКО: Оћеш јер волиш?
А не јер је тако ред?
СОФКА: Волим.
Зар да не волим,
Зар би ја овамо уопште и дошла
и удала се?
Је л’ то мислиш?
Је л’ ме за то сматраш?
ГАЗДА МАРКО: Не, ћери! Не!
Деда Митре, Арсо, слушај овамо сви ви,
спремајте дарови,
ево иде снашка,
ево снашке на вашега бату,
ево иде да ве двори!
И сви они, од радости што их Софка сада,
као свака права сељанка, двори,
ничке су јој се клањали,
гледали је као богињу,
бацали јој новац пред ноге,
даривали је.
ГАЗДА МАРКО: Оди, Софке, оди, чедо, овамо...
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СОФКА: Нисам знала где ме води, али пошла сам за њим.
Увео ме је у оно сопче у ком ме је Миленија дворила.
И отворио неки сандук са дукатима.
ГАЗДА МАРКО: Еве, еве све, ћери, све је твоје.
Отвори и узми.
Све!
Само ти ћеш од њега кључ да имаш.
И онда можеш колико оћеш, коме оћеш...
Чувај, давај, расипај, ради што ти је воља.
Све је твоје!
Али само једно, Софке.
СОФКА: И одједном му је глас постао другачији.
Никад га таквог нисам видела.
Одједном ме је само именом назвао:
Софке.
Није рекао ни кћери, ни чедо, ништа.
Само Софке.
И то тако страсно, лудо,
Да ми се врат укочио и сва сам почела да трнем.
Зацрнило ми се пред очима.
И он се одједном надвио над мене.
ГАЗДА МАРКО: Софке... Само једно...
Истину само.
СОФКА: Онда ме је ухватио за раме.
Његова густа рука тонула је у моју меку и врелу кожу.
ГАЗДА МАРКО: Кажи... Није истина...
Није истина да заиста, истински ти волиш све нас?
СОФКА: И мене одједном као да је неко лудило обузело.
Нека луда раздраженост док га гледам право у очи
И осећам сву његову љубав.
И нисам могла ништа друго да му кажем него:
Волим, тато. Све ве волим.
Све, а највише тебе.
И тад као да је из те његове руке којом ме држи
појурила нека врелина.

Одједном као да нисам више била ја.
Тело ми се отргло контроли,
Почело да се увија,
Груди ми уздрхтале,
Као да ће да препукну.
А он се заледио, брзо склонио руку и побегао у
двориште.
Само сам га чула како оданде виче:
Капију, бре, затварајте!
Затварајте капију, замандаљујте,
Да нико... Нико... ах!!!!
И та капија је остала тако затворена,
Да би сви они били што скривенији и што одвојенији.
Као да су само то чекали.
Да може да се меша и старо и младо
Да није више важно ко је чији мушкарац
И ко чија жена.
Већ су сви мушки као једно мушко,
А све жене као једно женско.
Само се за то зна.
И онда креће штипање,
Стискање,
Јурење око куће,
Кркљање.
И тада је Софки све било јасно.
И то силно рађање деце,
Иако су мужеви увек ван куће.
И она чувена прича о деда Вељи,
За кога се прича да је са свим својим снајама живео,
Док су му синови у послу.
И те језиве приче како сељаци своје синове жене
још као децу,
за одрасле девојке, већ у годинама,
способне за рад.
Па онда они буду с њима,
док синови не стасају.

> 106

И то се тако ради одувек.
Преноси се с колена на колено.
И нико то не сматра за грех.
Јер шта је ту страшно –
па имаће и ти синови једног дана своје снаје?
Софка је из дворишта чула како на њено име падају
масне здравице
Како сви задиркују газда Марка и како се смеју.

18. КАДА СЕ ВЕЋ ОВОЛИКО ПРОПАТИЛО,
ОНДА БАР НЕК БУДЕ ПОТПУНА ПАТЊА
И МУКА
Већ три дана трајала је та свадба.
Сви су падали с ногу од умора,
али нису одустајали.
Ни од чега, најмање од пића.
Газда Марко није дао да се капије отварају.
Сви су га молили – сва родбина, пријатељи, гости,
па чак и свирачи:
Хајде, газдо, пуштај нас,
па и ми, Цигани, душу имамо!
Не може се више и сам видиш!
Али није вредело.
Софка је лежала у свом сопчету
и једва држала очи отворене од умора.
А онда је видела Стану, како је скупила храбрости,
да се она супротстави мужу.
И не знајући шта више да уради,
хтела је ваљда да му каже да је време да младенци
иду у своју собу,
само је викнула:
Хајде!
Хајде, хајде де.

И одједном, све се прекинуло.
Онда је свима осталима рекла:
Хајде и ви, бре!
И тако, док су сви стајали немо
И чекали шта ће Марко да уради.
Он се мирно покупио, повукао Стану за руку и
увукао је у кућу.
А онда се из куће чуло понеко:
Куку!
И много пуцања посуђа,
Прозора,
Стакла,
Много псовки,
Грдњи,
Кркљања
Викања
Неких сасвим јасних реченица
(које се разумеју чак и када се глава прекрије
јорганом):
Што ти знаш, сиротињо варошка, што ти знаш,
сељанко
Ја сам твој господар
Мене има да ме слушаш
Која си ти да ми тераш госте
И покоје Арсино:
Људи, уби газда газдарицу!
Софка је само лежала
и у тишини страховала да то и њу једног дана чека.
Онда је бука одједном престала,
Марко је викнуо: Дајте мога коња!
И нестао.
СОФКА: Исте те вечери,
док сам испод јоргана слушала
како мој свекар убија Бога у свекрви,
у собу су ми довели мог младожењу – Томчу.
Дечак је спавао кад су га донели,
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и тако, како су га ставили на кревет, такав је остао
до јутра.
Није се ни померио.
Ја, сва у некој грозници и ватри,
Увече сам га пресвукла, прекрила јорганом
и легла поред њега.
Глава му је, као и глава сваког дечака,
била кратко подшишана и мирисала је на топлу
воду и сапун.
Тако је то изгледало данима.
Свекрву бих сретала ујутру,
А она ме је једва гледала.
Ваљда се стидела што сам видела и чула све оно
што се десило.
Томчу сам свако вече спремала за кревет и ујутру
облачила.
Нисам хтела никоме да се жалим.
Нема сад ту више шта да се жали.
Кад се већ оволико пропатило,
Онда бар нека буде потпуна патња и мука!
Газда Марка није било данима.
Ни гласа од њега.
Ја сам увече легала поред Томче,
али сам свако вече мислила сад ће доћи он – Марко.
Ући ће у ту собу, као и оног дана када ме је
ухватио за раме.
И опет ће нека топлина прострујати мојим телом.
Али ништа.
И онда је, једног јутра, дошао гласник на коњу.
Када је сјахао, тај гласник није ни везао коња,
Само је пришао Стани и Софки и без гледања у очи
рекао:
Газдарице, ете, послали ме да ви кажем, да је
газда убијен.
Убијен је газда.
СОФКА: Како? Куде?

Одједном су ми колена заклецала.
Као да ме нека муња погодила.
А свекрва се поред мене хватала за груди и јаукала:
Па немојте ме, људи!
Када су донели његово тело, да га сахранимо,
Дошли су и моји.
Нисам пуно причала са њима.
Само је мајка била код мене у соби и седела у
тишини.
Отац је био испред.
Мени нису дали да гледам како покопавају тело.
Кажу, ако сам можда затруднела,
да не родим дете са неким белегом или неком
болешћу.

19. ЖИВОТ ЈЕ БИО ЛЕП
Прошле су две, три године,
а Софки се чинило као да је све јуче било.
У почетку јој је мајка долазила да је посети,
али како је време протицало све ређе и ређе.
Онда је потпуно престала.
А Софка – Софка се за све питала.
Цела кућа била је њена.
Она је управљала новцем.
Она је управљала имањем.
Она је говорила шта да се кува и како нешто да се
спрема.
За све се она питала.
И за све њих, сељаке, она је била њихова “снашка”
И сам њен муж, Томча, и он је био пажљив.
Већ је мало порастао.
Науснице му огаравиле, заоблио се,
Постао чвршћи.
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И све што је знао о свету, научио је од Софке.
Тако да, шта год би му Софка наредила, он је то
радио.
СОФКА: С њим сам могла како ми воља.
И он би сав срећан учинио све што му тражим.
Никад ми не би пришао сам, већ само кад га позовем.
Он ми је сам предао кључеве од сандука!
Каже: Узми ги ти. Нека будев код тебе.
Мене стра’ да ћемо мама и ја нешто да погрешимо.
Знаш ти да ми то не умемо.
Боље да код тебе будев.
Па кад ми мени буде нешто требало, ја ће ти
тражим!
Исто тако и свекрва, кућу, амбаре, подруме, све је
дала мени на управљање.
Онда ако нека комшиница дође да тражи нешто,
Свекрва је упућивала на мене:
Не знам ти ја ништа, слатка моја,
Ено ти Софка, па она, ако зна и ако ‘оће, нека
ти дава.
И мало, помало сам се навикла.
Почеле сузе да ми навиру од радости.
Све сам их заволела, свекрву, кућу, а посебно
њега – Томчу!
Можда ћу га заволети онако како се никад нисам
надала!
Некако је све више бивао пунији оне мушке,
јаке снаге
И све више је постајао мој, сасвим мој.
Не газда Марков син Томча, него мој муж Томча.
И вероватно је то било јер сам га ја свему научила,
Јер је био моје чедо.
И осећала сам – доћи ће љубав.
Споро, мучно, тешко, али доћи ће.
Ноћу, после вечере, кад легнемо заједно, осећала
сам како сам боље.

Како се гојим, како сам здрава и снажна.
Засићена, слатко уморна.
Испод кукова више нисам осећала кревет и тврде
даске,
Већ мекоту свог тела у топлини постеља.
Па онда кад случајно покренем ноге док лежим,
Осећала сам како ми се бутине додирују и спајају
својом облином и пуноћом.
И још мало ће то и Томча осећати.
Ускоро ће задовољавати све моје жеље
Чак и оне најлуђе, девојачке!
А ко зна тек после, кад он скроз порасте, кад
постане човек!
Па кад се код њега разбукте његове личне жеље и
страсти, лудости!
Ако га ја научим свему што знам,
Како ли ће ме тек онда он сам грлити и љубити!
Понекад ми је само личио на свог оца
Кад се нешто разљути и разгневи.
Ти тренуци су ме плашили,
Али све би се то прекидало чим га ја позовем.
Томчо!
А он дође као неко куче.
ТОМЧА: Кажи, Софке?
Што треба, Софке?
Туј сам, Софке!
И кућа ми је одједном била топла.
И живот је одједном био леп.
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20. ЗАУВЕК
Био је празник, света недеља.
Софка је нешто радила по кући,
Томча је као и увек био поред ње.
Када се одједном на њиховој капији појавио –
Ефенди Мита.
СОФКА: Умало нисам потрчала ка њему кад сам га видела.
Нисам знала ни да је ту, мислила сам да је опет
отишао у Турску.
Пришао ми је, насмејао се, некако чудно.
И видела сам да му фали неколико зуба.
Пребледела сам.
А он је гледао около по дворишту.
И као да је говорио:
Ооо, види ти њих, почели да живе,
Погледај, молим те, како су се удесили!
А ја овамо без ичега!
На мене и на мајку је заборавила!
Томча је сав радостан око таста обигравао.
Правио му место да седне,
Износио нешто да замези.
ТОМЧА: О, пријатељу, пшеницу да поспемо,
кад сте ни коначно дошли!
Мита му је одговарао пун ироније.
Па да се то не види почне да чисти ципеле,
што их је као упрљао док је пролазио кроз њихово
двориште.
МИТА: Ех, а ви сте нас б’ш толко жељни?!
СОФКА: Како си, тато?
МИТА: Добро, чедо, добро.
Остави ме сас Томчу, имам нешто с њега да
прозборим.
И није ни сачекао одговор,
већ је одвукао Томчу у страну и почео нешто да
му прича.

Само се чуло Томчино збуњено:
Не знам, тато, не знам, богами, не знам ја ни за
какве паре!
МИТА: Паре!
ТОМЧА: Кунем ти се, тато, да не знам.
МИТА: Зар мислиш да би, да ми онај твој.... онај твој
отац, неје обећао паре, да би ја за тебе дао моју
ћерку, а? За тебе и твоју сељачку кућу?
ТОМЧА: Тато? Тато, бре? Не тако, не то, бре!
МИТА: Да! Зар да ми неје обећао паре,
и то какве, зар би је ја дао за тебе?!
Не за тебе, него за све вас, моју ћерку јединицу?
Који си, бре, ти?
Што си ти?
Сељак један обичан.
И ти ћеш с’д на мене...
СОФКА: Гледам оца како виче на мог мужа
и како му говори да ме је дао њему за паре.
А он, Томча, не могу да га препознам.
Вилица му игра, згрчила се, као да хоће да вришти,
а не може.
Не зна где ће с рукама,
Штипа своје ноге, бутине.
И само ми викне: Дај паре, дај!
И ја одлазим по паре из ковчега и знам да је готово.
То је то, нема даље.
После овога за мене је све готово.
Ја сам сасвим пропала. Умрећу.
Мој муж баца врећу пара на мог оца и говори му: НА!
И мој отац одлази.
Као последњи јадник.
Одлази са парама и не гледа ме.
Али не гледа ме ни Томча.
Као да не може очима да ме види.
Као да се одједном сва његова љубав према мени,
Ако је икада и било, потпуно угасила.
И да сам бар тад била паметна.
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Да сам се покупила и отишла с њим, са оцем.
Боље би и то било него што сам остала
И слушала како се он из куће дере:
Па мамо! Нано! Ми ли смо сељаци?! Ми сељаци?!
СТАНА: Немој, синко, немој, Томчо. Ништа неје....
ТОМЧА: А? Ми сељаци?! А они што се за паре продају,
и што се купују, они су све, а ми смо ништа. Ми
смо сељаци? Ми смо ђубре? Је л’ да?!
СОФКА: Онда је изашао из куће и залетео се право на
мене.
ТОМЧА: А ти! Тиииииии!
СОФКА: Ухватио ме за косу,
па ме стегао за руку.
Па ме бацио на под.
па ме тукао.
И наставио да ме туче –
Заувек.

21. ПРОКЛЕТИ
СОФКА: Не само што ме тукао, него је почео да се опија,
да иде код других жена,
да малтретира не само мене,
него и слуге, животиње на имању, све.
И нико ништа није смео да му каже.
А што смо ми више ћутали,
то је он био јачи и безобразнији.
Прочуло се и по чаршији да ме вара и да ме бије.
Толико да му је чак и мој отац послао поруку да:
Или престане да нас срамоти или да ме врати кући.
А овај га на то само опсова.
Онда је отац послао некога да дође по мене, да ме
води.
Али рекла сам да нећу да идем.
Да ми је добро ту.

Када сам патила оволико, патићу до краја.
И тако сам патила.
И трпела.
Пила сам ракију.
Да ме лечи и да заборавим.
Чак ми је и његова мајка говорила да одем.
СТАНА: Чедо, Софке, иди! Иди, чедо, остави га!
Иди од њега, видиш да је луд.
Остави га!
СОФКА: Ништа, нано. Ништа.
Сама пала и сама се убила!
СТАНА: Како, сине, сама, све сам чула.
Иди, спасавај се.
Ће те убије.
Ја не могу да те одбраним.
Бегај од њега, чедо. Бегај.
СОФКА: Али пошто ја нисам хтела да одем,
отишла је она.
Оде у село, па је нема по три, четири дана.
А кад се врати, онда и не спава.
Седи на ненамештеном кревету и чека у страху,
ако он дође.
Ја јој говорим: па легни, нано, спавај, одмори се.
Опет синоћ неси спавала.
СТАНА: Хоћу, чедо, ће легнем.
Синоћ сам заборавила да наместим кревет,
па сам такој задремала на јастук.
СОФКА: А ја знам да није.
Јер чујем је ноћу како не спава.
Јер не спавам ни ја.
Више ми је било жао ње, него мене саме.
Чујем је ноћу како иде кроз кухињу и шапуће,
Као да гунђа себи у браду:
Ох, проклети!
И само то говори: проклети!
Не знам ко је проклет?
Да ли цео свет или само они, мушкарци?
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И мој отац и њен муж, па сад и овај њен луди син.
Када би долазио код ње, Томча би пио.
Па би је онда тукао.
Па опет пио.
Али, иако пијан,
није дао да се превари као други мужеви
па да је барем грли и љуби док је ту.
Него је он у инат још више мучио и остављао је
тако раздражену.
После се причало да је она после сваког његовог
одласка била луда.
Да није знала за себе.
Да је пијана ноћу ишла по имању и звала слуге.
Зато су сви момци,
што би служили код ње,
увек морали
да буду глувонеми.

22. НИШТА СЕ НИЈЕ ДЕСИЛО
И ништа се није десило.
Никако ни смрт да дође.
Чак су и деца почела да долазе, да се рађају.
Али каква деца!
Какав пород!
Једино је син првенац имао неке снаге у себи,
сва остала деца била су све блеђа и све болешљивија.
СОФКА: Ништа то мени није било чудно.
Све је било тако јасно.
Све што је било некада, сада се понављало.
Само патња, туга и јад.
Као што је Цона патила,
Као што је патила Наза,
Као што је моја мајка, Тодора патила.
Тако сада и ја.

И да се бар заврши ту, са мном.
Него то иде даље.
Са мојом децом,
са мојим унукама и праунукама.
И ко зна, можда ће се нека моја чукунунука исто
звати Софком.
И биће сигурно лепа и бујна као што сам и ја
некад била.
Али ће исто овако завршити.
И исто ће проклињати мене.
Као што ја проклињем све оне пре мене.
Што су трпеле и што су ћутале.
Проклињаће ми кости у гробу и неће ме
остављати на миру.
А можда и не треба.
И тако Софка, осушена седи крај огњишта.
Црне очи јој скроз упале.
Иде полако, никуда не жури.
По цео дан тако проведе око огњишта у кухињи.
Нагнута над жар, чепрка по њему,
Повлачи меке, нежне потезе по пепелу.
Понекад је нека комшиница тргне из тог полусна.
Замрсило јој се платно, па зове Софку да одмрси.
И Софка одмах долази.
И онда сигурно и слободно, не откинувши ниједну
жицу, расправи ту пређу.
Али се као брзо умори, па онда одлази другој
комшиници.
И тако по цео дан иде од куће до куће,
Провлачи се кроз капиџике као нека сенка.
Па онда опет до огњишта, да шара по пепелу,
срче своју кафу полако, али одмерено
и облизује своје зубима изгрижене и заувек румене и
влажне усне.

КРАЈ
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Разговор писца Димитрија Коканова и редитељке Јоване Томић
поводом текста “И сваки пут као да је први”

Како смо стварали текст и патили

Д

ИМИТРИЈЕ КОКАНОВ: Рад на тексту за представу И
сваки пут као да је први долази у тренутку када
се ти и ја, као пријатељи, па онда и као сарадници, изузетно добро познајемо. Договор који си постигла са продукциjом био je да се бавимо Станковићевом
прозом и драмским опусом… То смо и урадили, само
што смо одлучили да дело Боре Станковића буде полазиште, односно полигон за бављење темом самоће
након односа који је трајао – након љубави. И то је било наше заједничко осећање. Осећање након љубавног
односа, наше искуство самоће, бити остављен/а.
ЈОВАНА ТОМИЋ: За мене је то најјача слика као
успомена из припремне фазе тог пројекта, ти и ја
уцвељени, десили су нам се раскиди па сатима причамо, узајамно се тешимо, анализирамо, и кроз то,
паралелно, настаје адаптација текста. Нама су то говорили на факултету – као опште место, лекција број један студентима позоришне режије – бирајте материјал

текста који ћете режирати према ономе што вас мучи,
морате да говорите о проблeмима који вас се тичу итд.
Овај наш процес био je својеврсна терапија, то је, кад
размислим, некако баш велика привилегија... И духовита је чињеница да смо одабрали две главне јунакиње
из Станковићевог наратива, две удовице, и с минималним адаптацијама реплика превели удовиштво у патњу
након раскида. С једне стране, наш приступ раду био је
толико искрен да се то касније и препознало у даљем
процесу: сви су се укључили и инспирисао их је материјал – од глумаца до публике. С друге стране, да нам
је тада дат телефонски именик, ми бисмо у датом тренутку направили представу о раскиду.
Сећаш се и прве реакције глумаца на текст? Прво су били скептични, како тако са Бором, а онда, кад
су се отвориле чакре, па се уронило у лична искуства
и ставове... Изненадило ме је што нам је продукција
дала толику слободу у ишчитавању и монтажи мате-
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ријала. Била сам сигурна да ће домаће позоришно
мњење сматрати јересним монтажу блогова ana.rs у
комбинацији са прозом и драмама Боре Станковића.
Наша тенденција је да формирамо “свете краве” у позоришту, склони смо митоманији и када је реч о личностима – живим, мртвим, али и текстовима, зградама... А види нас сад.

ДИМИТРИЈЕ: С друге стране, ипак постоји слобода
у ишчитавању, адаптирању и реинтерпретирању класике, рецимо, и када је Нушић у питању. Обоје имамо
такво искуство с Нушићевим текстовима. Али овај пут
нисмо се сналазили и интервенисали да бисмо казали
нешто што желимо, него је управо било драгоцено то
што смо се добро разумели са Станковићем, једним од
најзначајнијих писаца ових простора и његовим текстовима; то је поље где се свакодневица и наша лична
искуства непогрешиво огледају у културалним анализама његовог писма. Задивљујућа је лако премостива

Димитрије Коканов

временска дистанца између контекста у којима, и о
којима он пише, те времена и контекста у којем ми то
читамо, разумемо и интерпретирамо.
У тексту представе И сваки пут као да је први
похрањено је доста других текстова, али доминантни
су делови текстова Боре Станковића. Тачније, наше
полазиште било је пре свега у његовој приповеци Покојникова жена. Пошто смо се договорили да не радимо драматизацију приповетке, него да конструишем
нови текст, било је неминовно да адаптирам и мотиве
из других Станковићевих текстова како бисмо одговорили на тему којом смо се бавили – питање КАКО
ПРЕЖИВЕТИ? Код Станковића ово питање односи се
на жене које су постале удовице. Како оне живе након смрти мужева? Како живети као жена покојника
у патријархату?

ЈОВАНА: Језиво је када упоредиш реплике из Станковићевог материјала са савременим четовима, како
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се ништа није променило. Патријархат је ту, присутан
и доминантан, само се иконографија променила. Тематски кругови наше адаптације су анализирали, одно
сно поредили патријархат некад и сад, али и механизме како се он одржава, како га и саме жене генеришу,
међу собом, на пример, у релацијама мајке и кћерке.
Важно је напоменути да је Станковић револуционаран
и због чињенице да се један мушкарац тог времена бавио психологијом и унутрашњим бићем жене; далеко
од тога да он критикује систем, он узима здраво за готово патријархални, конзервативни сетинг; то су околности у којима се живи, мизогинија је пејзаж, свуда
око жена, тако је како је, па сад да видимо како се она
тим поводом осећа. И у том смислу је смер адаптације
био у налажењу материјала који би поларизовао тему,
положај жене, дао другу перспективу.

ДИМИТРИЈЕ: Ми смо се договорили да је и сто година касније једнак проблем живота у патријархату.
Да је тешко живети после мушкарца.
ЈОВАНА: Све је тешко без мушкарца, и веома је
занимљив феномен осуде. То је та атмосфера махале,
конзервативне, затуцане средине – и тада и данас, која
осуђује жену, декларише је као фелеричну ако нема
мушкарца поред себе.
ДИМИТРИЈЕ: Насловом текста указали смо на репетицију одређеног стања, осећања и околности која се у
нашим животима непрестано догађа. Ако смо смрт као
догађај, како га је у својим текстовима третирао Станковић, заменили раскидом, насловом смо експлицитно означили да се након сваког раскида, тачније, када
смо остављени, осећамо исто. И постављамо кључно
питање: колико је времена потребно да преболимо?
ЈОВАНА: То је мој омиљени део текста, и представе!
Тај рецепт који каже: након три недеље си преболео,
само мораш да прођеш и фазу прихватања, регенерације итд. Мислим да је представа коју смо правили,
као и сâм текст, ода пријатељству, колико год да траје
патња; поента је не бити сам у њој, а ода је и ритуалу

из Борине епохе – испијању кафа и бесомучном анализирању сопствене ситуације, своје патње. То је заи
ста неодрживо било где другде. Такви пријатељи, кафа, то време и салве разговора.

ДИМИТРИЈЕ: Огроман део овог текста чине пара
фразе и цитати са сајта ana.rs. Занимљиво је да се на
свако питање које смо укуцали у Google, као одговор
појављивао линк за овај сајт где су жене са пуно емпатије и разумевања једна другој одговарале на најра
зличитија питања: од тога како одржати гардеробу у
свом орману миришљавом и без мољаца, преко тога
како преболети смрт мужа, како се одвојити од зле
свекрве и лоше мајке, до тога како раскинути и преболети раскид.
ЈОВАНА: Овај текст заправо је настао као дијалог
између нас двоје, потом и нашим дијалогом са Бором
Станковићем, а затим са садржајима форума аnа.rs и
различитим женским часописима који пружају савете
за лакши живот у емотивним кризама.
ДИМИТРИЈЕ: Ако кажемо да нам је свима веома
добро познато да класичан текст, или текст настао у
различитим културалним контекстима, у прошлости,
нама данас никако не може бити јасан и проходан у
свим значењским нивоима, него нам увек измиче бар
један његов део, ма колико темељно изучавали контекст у коме је неки текст настао… Ако кажемо да
сваки приступ таквом тексту из прошлости представља наш дијалог са тим и таквим класичним и никада
у потпуности разумљивим текстом… те да је неопходно да користимо различите алате приликом његовог
читања, онда смо ми у читање текстова Боре Станковића укључили текстове нашег доба, online преписке
и савете жена које имају слична или иста искуства као
јунакиње Станковићевих драма и прича. Апропријациом тих текстова са поменутог сајта и разних савета
из женских часописа направили смо нови текст, и то
је управо текст И сваки пут као да је први.
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И сваки пут као да је први
Београд, 2018.

ЛИЦА
ОСТАВЉЕНЕ ЖЕНЕ: 1 2 3 4 5
АНИЦА
ТАШАНА
МАЈКА А, Аничина
МАЈКА Т, Ташанина
ИТА, брат Ташанин, месар, Аничина љубав потенцијална
МИРОН, православни калуђер, Ташанина љубав потенцијална
САРОШ, странац, муслиман, Ташанина љубав потенцијална
ХАЏИ ТОМА, маторац, Ташанина љубав потенцијална
МУШКАРЦИ

Премијера представе “И сваки пут као да је први” у режији Јоване Томић била је
18. јуна 2018. у копродукцији Крушевачког позоришта и Арт Тема продукције.
За потребе конструисања и израде овог текста коришћени су текстови и извори:
Ташана, Борисав Станковић
Покојникова жена, Борисав Станковић
www.ana.rs
https://lovebondings.com/types-of-breakups
https://www.cosmopolitan.com/sex-love/news/a64002/types-of-breakups/
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ПРОЛОГ – врсте раскидања
ИЗНЕНАДНИ РАСКИД је онај који апсолутно може да
уништи остављену особу. Ова врста прекида оставља
те да лежиш у кревету ждерући сладолед с укусом
сопствених суза.
ИСЦРПЉУЈУЋИ, ДУГИ, БОЛНИ, ИСЦЕЂУЈУЋИ РАСКИД није
када сатима разговараш и тај разговор завршиш
раскидом. Догоди се раскид, али остајеш збуњена,
па се онда изнова и изнова налазите да о томе разговарате. Некада то све ескалира у физичке обрачуне, бацање ствари по кући и грубости. Ова врста
прекида је мазохистичка.
ЧАРОБНИ РАСКИД се односи на ситуацију када желиш да
прекинеш везу, али партнер обави најтежи део посла
уместо тебе, па имаш осећај да се догодило чудо.
РАСКИД ИЗ САОСЕЋАЊА је редак и подразумева да се
двоје људи сложе, договоре око чињенице да треба
да прекину љубавну везу и да остану пријатељи. За
ову врсту прекида потребна је обострана зрелост и
интроспективно бављење собом и везом.
ГОУСТИНГ (ghosting) је раскидање везе тако што један
од партнера прекида сваку комуникацију без икаквог видљивог разлога и упозорења, или одговорно
сти, као и избегавање, игнорисање и одбијање да се
одговори на сваки покушај бившег партнера да се
поново ступи у комуникацију.
СТЕНД АП (stand-up) је блажи облик гоустинга. Најчешће
се на овај вид прекида одлучују људи који се превише плаше суочавања са реалношћу, те “бежање на
задња врата” виде као бољу опцију за себе. Карактерише га низ изговора којима особа која раскида
избегава да се сретне са особом коју оставља.
КОМПЛЕТНА ИЗДАЈА указује на превару као раскид без
имало поштовања. Бес и пониженост онемогућавају
повређеном да се суочава са тугом, патњом и да залечи ране. Овакав раскид може да проузрокује низ

обзиљних проблема у даљем стицању поверења са
неким будућим партнером.

РАСКИД ПУТЕМ ПОРУКЕ један је од најјаднијих видова
прекида односа.
Постоје још различити видови раскида путем онлајн
апликација на друштвеним мрежама, невербалних
гестова, ознака, стикера... И данас се сви осећамо,
после скоро сваког од оваквих раскида, као да смо
заточени у телу удовице с почетка двадесетог века;
жене која у конзервативном, а опет транзитном културном моделу није имала право да настави даље,
или се тога стидела, а пре свега је била заточена у
сопственој самоћи и болу, са страхом од новог почетка и друштвене осуде.

ПРЕ СВЕГА ПОСТОЈИ КОНТЕКСТ
ОСТАВЉЕНЕ ЖЕНЕ
Женски разговор, попут колективне исповести или
дискусије. Служи да се постави оквир. Глумице изводе исповести различитих жена, и тек кад крене
драмска радња постају ликови наше приче.

2: Била сам у вези с једним билмезом којег сам јако
волела. Он је био садиста, који ме је мучио на све
могуће начине, знам, кривица је и моја, што нисам
на време то прекинула. После њега сам срела заиста
пуно екстра фрајера. Много бољих и лепших него
он. Али већ после пар минута разговора ја почнем
да се смарам. Питам се шта се то дешава са мном?
И хоће ли то икада проћи? И да ли је то нормално?
5: Па добро, побогу, ако је муж отишао, ниси умрла!
Све и да је умро, ниси умрла ти са њим. Свако има
неко оптимално време за жалост, неко преболи брзо и настави даље, неко се никад не опорави.
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4: Не могу вам описати ту изненадну хладноћу према
мени! А до пре месец дана имали смо планове, купили кућу, договарали се о свему, и одједном, ПУФ!
Једна реченица и…

СВЕ ЖЕНЕ ЗАЈЕДНО: КРАЈ!
2: Понекад ме назове телефоном кад му је тешко или
има проблем, дође углавном кад деца нису ту...
1: Ову другу, каже, воли... Али... Никада није био код
ње, виђају се само по хотелима или сада у његовом
стану. Она се није развела, мислим да нема намеру... А најтужније од свега ми је то што је пропао.
3: На крају смо једноставно сели и закључили да НАС
ДВОЈЕ НЕ МОЖЕМО и да је то то...
4: Милион трзаја, покушаја да се ствар извуче, одлажења, враћања, плакања његових, мојих...
1: Живот у кући његових родитеља, па мој закључак
да је, као, то проблем... Његова мама и сличне приче. И мени би звучало несхватљиво да неко други
говори да неког воли, а не иде им, ал’ свега ми на
свету ја њега обожавам.
4: Као да ме никада није ни волео. Као да смо одувек
били потпуни странци.
5: Нисам баш сигурна колико сам компетентна да делим савете, јер сам увек ја била та која одлучује о
раскиду. Све има свој почетак и крај, и знаш како
се каже: живот иде даље.
2: Треба ми блискост и топлина.
1: Сада знам шта су оне тражиле и неке нису смеле,
нису умеле, или нису имале среће да нађу.
2: Само сам желела да вам кажем да је претешко.
1: Не можеш да ниси љута, јер бол коју носиш је део
тебе.
2: И никада неће нестати.

1: Не мрзим ја тебе што ти мене више не волиш, већ
мрзим себе што још увек волим тебе.
2: Не мрзим ја тебе што ти мене више не волиш, већ
мрзим себе што још увек волим тебе.

РИТУАЛ ЖАЉЕЊА
Аница је девастирана и депресивна након раскида,
зури тупо у једну тачку, све радње обавља механички, беживтоно. Мајка А је бодри.
МАМА А: Толико већ не излазиш…
АНИЦА: Пита, јабуке, грожђе, и кришка печене бундеве... Све оно што је он јео.
Ташана, након што је остављена, бурно преживљава
суочавање са самоћом. Мајка Т је контролише.
МАМА Т: То је као да је умро.
ТАШАНА: Живог сам га готово и заборавила.
Ташана ритуално уништава ствари свог бившег
партнера. Аница плаче.
АНИЦА: Што не дође да нас види?! А нарочито да види
дете, сина свог... Већ колики је и какав је порастао...
Једна депресивна, друга агресивна.
Пред њима стоје две мушке фигуре као утваре.
То су њихови бивши мужеви. Хорорични људи сенке
који им не дају мира.

КАКВЕ ТРЕБА ДА БУДЕМО МИ
ОСТАВЉЕНЕ ЖЕНЕ?
АНИЦА: Какве “треба” да буду остављене девојке?
ТАШАНА: Какве “треба” да буду остављене девојке?
Ово питам из дубоко личних разлога.
АНИЦА: Ја сам остављена и срећем се са гомилом предрасуда. Моје искуство је да у овом лицемерном све-
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ту девојка после раскида или губитка треба да жали
за својим партнером што дуже може и да буде сама
за јавност, а у потаји да лудује са ожењеним мушкарцима, бар такво понашање се апсолутно подржава. Ја нисам пристала на то.
ТАШАНА: Љубав, туга, осећај да нам неко недостаје, да
бисмо волели да је ту, осећај присутности када мислимо на неког... Све је то ту, у нама. Не зависи од
тога шта радимо, у којим ситуацијама се налазимо,
како се понашамо... И то је потпуно лична ствар.
МАЈКА Т: Жена треба да изабере живот као и свака друга разведена жена, а не као било која слободна. У
супротном, ти ћеш за околину бити једна незахвалница која је заборавила и прежалила мужа.
ТАШАНА: То је потпуно лична ствар!
МАЈКА А: Уопште не видим ништа незахвално у твом
поступку, никоме ниси узела његово, никога ниси
унесрећила, никоме отела. Тако да, живи свој живот како мислиш да треба, нико од тих што попују
није и неће живети твој живот уместо тебе и не зна
шта си прошла и како се осећаш.
МАЈКА Т: Не подржавам да остављена, разведена или удовица, након што су изгубиле или сахраниле партнера, за кратко време нађу некога. Не могу да разумем
како је њима уопште до тога. И из поштовања према
себи и својој љубави према некоме кога више нема.
МАЈКА А: Да не дај Боже мој муж из неког разлога остане удовац или самац, свакако бих била разочарана
кад би неку другу нашао тако брзо после мене, али
далеко од тога да бих му желела да цео живот самује, напротив. Човек треба да има некога. У старости поготову.
МАЈКА Т: Али жена треба да буде пристојна и да пати
довољно дуго док свет на њену везу, брак и љубав
заборави.
МАЈКА А: Кад прође време и кад се живот настави, нормално је да се дешавају и нова познанства, као и
љубав. То што се десило – преболиш, не заборавиш

никада, али себе не смеш да заробиш и запоставиш.
То што би ти живела у прошлости не користи никоме, а најмање теби.

МАЈКА Т: Живот је један, али –
МАЈКА А: И треба га живети.

ОБУЦИ/СВУЦИ УСАМЉЕНИЦУ
Ташана се свлачи, мајка јој помаже да скине хаљине.
После је облачи. Иживљава се као мајка Кејт Винслет у “Титанику” када јој везује мидер да јој пукну
ребра и изгуби дах.
Аница се свлачи, мајка јој помаже да скине хаљине.
После је облачи.

ТАШАНА: Је л’ долазио ко?
МАЈКА Т: Био је Хаџи Риста.
ТАШАНА: Он не пропушта... Да обиђе…
Ташана се загледа разголићена, сва сензуална.
Аница се ситиди сопствене телесности.
АНИЦА: Нигде никог нема. Оставите ме тако саму… Као
што ме је он оставио…
МАЈКА А: Како: оставили те саму? Па ти си у својој кући,
и како онда да си сама?
АНИЦА: Да, оставите ме саму. Ти у два, три дана ако на
вратиш, а отац, и кад дође, све тамо, у дворишту,
по амбарима, шталама, са браћом, а ја сама овде
по кући, по пустим собама…
МАЈКА А: Па ево, ту сам ја! Имаш браћу.
АНИЦА: Моја браћа су ипак напрасити људи. Мене и
тебе они не разликују. Сматрају нас једнаким, називају нас “жене”. И све од нас траже, за све им ми
одговарамо, за све смо ми криве. Нарочито ти!
МАЈКА А: Да је друга на твом месту била би срећна, поносила би се.
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АНИЦА: Не смеш да им се одупреш, увек ћутиш, гледаш да их задовољиш, да би их се што пре отресла,
те да оду, да не вичу по кући, а овамо стрепиш да
им се штогод не деси, јер су они сваког дана имали
по какву свађу…
МАЈКА А: Боже, Анице! Овде кад дођем... Браћа твоја
нас пазе. Нарочито гледају да им у кући што не
оскудева. И нас “жене”, мене и тебе, одевају. Лепим хаљинама.
АНИЦА: Не пуштају те да се дружиш са осталим, комшијским женама!
МАЈКА А: Никад да тебе затекнем веселу, и ви сви на
мене, као да сам ја за све крива! Зар сам ја хтела да
тако буде, да ти останеш сама, да из куће не излазиш, да свет не гледаш, тужиш и плачеш?
АНИЦА: Он је тако хтео.
Ташана се пресвлачи самозадовољна. Мајка јој помаже, негодује. Нервира Ташану.
ТАШАНА: Вежи ми... Откад је везујем па не могу. А и
ово! Ниси требала да ми спремаш ово одело. Па закопчај, шта ме гледаш?!
МАЈКА Т: Ама, не знаш ти каква си!
ТАШАНА: Остави сад то! Па закопчај!
МАЈКА Т: Шта ћеш за вечеру?
ТАШАНА: Немој више онолико јела да ми доносиш!
С друге стране Аница, несрећна.
МАЈКА А: Е, лепа си ми!
АНИЦА: Треба по кући да распремим. Да радим.
Седи у соби, готово се изваљује, као одмарајући се од
плача.
МАМА Т: И што си синоћ ону воду спремала за купање?
ТАШАНА: Није била толико врела.
МАМА Т: Да ниси у њу какве мирисе, траве метала?
ТАШАНА: Нисам, нисам...
МАМА Т: Јест, ниси?! Зато ја готово целе ноћи не заспах.

ТАШАНА: Ко зна кад сам ја тек заспала. А боље и да нисам никако ни спавала.
МАМА Т: А што? Дошао у сну неко па те грлио и љубио?
АНИЦА: Не могу да спавам ноћима.
МАМА Т: Због тих трава, због тог купања!
МАМА А: Види како си лепа!
АНИЦА: Престани једном с тим. Добро. Ето, лепа сам.
Ништа друго.
МАЈКА А: Биће, биће и друго.
АНИЦА: Нека те само отац чује шта ми говориш.
МАЈКА А: Од њега сам и научила. Он ме је гонио да се
добро храним. Да се лепо носим и китим. Не за мене, већ за њега. И ако, не жалим! Јер да њега није
било, шта би било од мене?!
ТАШАНА: Желим посете!
МАЈКА Т: Зови калуђера!
ТАШАНА: Звала сам, али никад неће да дође.
МАЈКА Т: Боји се, калуђер, јер зна какав је свет. Да добро
заборавља, а зло памти. Свет памти само оно што је
некад било. Како је калуђер био наш комшија, па с
тобом одрастао, после те тражио, просио, па како
те отац не даде за њега, он тобож због тога, отиде
у свет. Толико времена није се чуло за њега, нити
знало где је. Чак се мислило и да је умро. Док, ето,
отишао у клуђере. Па после дође овамо за попа.
ТАШАНА: Зар сам и за то крива?!
МАМА Т: Знаш ли, откад поче да живиш, крећеш се, да
примаш госте, а покаткад да излазиш, да се виђаш,
цела варош, све се опет у тебе залуди. Излудећу од
страха.
ТАШАНА: И мени сад мило да живим. Пре: идем чаршијом и нико да ме ослови, нико са мном реч да
проговори. А сад: сваки, поред ма ког дућана да
прођем, зове... И онда сваки пружи дуван и части.
А где пазарим, наплаћује мање, те ми понеки пут
и готова пара у џепу остане.
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МАМА Т (Шокирана.): Нећу да чујем! Мени је и ово сувише, па још и то ми треба.
Аница разголићена лежи утучена. Мајка би да јој помогне да се обуче.
МАЈКА А: Хајде да једеш!
АНИЦА: Не могу.
МАЈКА А: По три дана ништа не окусиш, мислиш да не
видим?!
АНИЦА: Остави ме. Болесна сам.
МАЈКА А: Најлепше и најбоље јело ти донесем, молим
те, узми, једи... Једи, пиј, окрепи се... Колико пута
сам ти рекла да изађеш из куће, да прошеташ, да
се разонодиш... Не можеш само да кукаш и плачеш. Доста је, кћери! Само његове ствари, само он.
АНИЦА: Ако уздахнем – он. Шта год помиришем – опет
све на њега мирише.
ТАШАНА: Хоћу посете, мајко. Ако уздахнем – он. Шта
год помиришем – опет све на њега мирише.
МАЈКА Т: Да те још рђав глас бије...
АНИЦА: Свуда само прошлост и самоћа.
МАЈКА А: Доста је, кћери!
Ташану нервира мајчино поповање.
ТАШАНА: Сви ви знате, сви ви знате и што треба и што
не треба! У те ствари не смете да се мешате. Нико
од вас не сме у то да се меша.
МАЈКА Т: Ја ноћу не смем од страха слободно да дишем,
а камо ли да заспим и да одморим се.
АНИЦА: Нека ми нико не долази, нико на очи да ми не
излази, да никог више не видим, не чујем, да би бар
онда овде сама, пуста, затворена што пре умрла, излудела и свршила. Ово је страшно!
ТАШАНА: Ово је страшно! Мушке главе немам у кући.
А још сам млада и лепа. Сама сам!
АНИЦА: Да ме још какав рђав глас бије, да се чује што
лоше.
МАЈКА Т: Да те још рђав глас бије...

МАЈКА А: То су зли језици! Остави то!
АНИЦА: И пред другим женама пазим шта ћу да кажем,
и преда мном сви пазе шта ће да кажу да ме не увреде. И увек гледају да што пре оду од мене да ме
оставе саму. Боје се да ће ми бити тешко.
МАЈКА А: Треба ти неко да дише поред тебе… А не овако... Страх… Од чега да страхујеш?
АНИЦА: Навикла сам већ. Не треба нико да ме посећује.

МИ НИСМО КАО НАШЕ МАЈКЕ
АНИЦА: Однос мајке и ћерке може бити представљен
на скали од потпуне сатанизације до врхунске идеализације.
ТАШАНА: Конфликти између мајки и ћерки супарница
нису незаобилазни како се често представља.
МАЈКА Т: Пред мајку је стављен необично тежак задатак – да своју ћерку изведе на “прави пут” уз безброј
различитих путоказа, које ни сама са собом можда
није најбоље разрешила.
МАЈКА А: Бори се за себе, али не прегласно.
МАЈКА Т: Брини за себе али пре свега брини за друге.
МАЈКА А: Бави се спортом али не буди компетитивна.
МАЈКА Т: Буди успешна, приступачна, интелигента,
али не толико да уплашиш потенцијалног животног сапутника.
ТАШАНА: Буди пристојна и скромна, али заводљива и
атрактивна.
АНИЦА: Буди дискретна али популарна и тражена.
АНИЦА: Тај јаз више није само генерацијски већ и културолошки. Зато мајка може имати велику тешкоћу
да са својом ћерком разговара о неким за жену важним животним темама.
ТАШАНА: Тешкоће су посебно наглашене ако у периоду
свог одрастања ни сама није имала с ким то да учини.
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МАЈКА Т: Важно је имати на уму да у периоду одраста
ња ћерке, мајка такође пролази кроз деликатно животно раздобље.
МАЈКА А: Она се налази у средњим годинама, пролази
кроз фазу или улази у фазу телесних промена које
доноси менопауза, преиспитује сопствене животне
изборе и постигнућа.
ТАШАНА: С друге стране, ћерка природно тежи аутономији и независности.
АНИЦА: Она осваја свој простор, на начин који препознаје као једини могућ.
МАЈКА Т: Што мајци која је рањива може да буде знак
да је непотребна и одбачена.
МАЈКА А: Оно што би тада помогло је свест да тежња
ћерке да постане млада жена, независна од своје
примарне породице, није у колизији са улогом мајке
као фигуре заштите и подршке.
МАЈКА Т: Једна другој потребне су као огледало.
МАЈКА А: Једна другој потребне су као огледало.
Прекид – Ташана и Аница сада улазе у сукоб са мајкама кроз активно дефинисање своје позиције.
ТАШАНА: Имам проблеме са мамом и давно сам навикла на то да ми никада нећемо имати супер однос,
пун љубави и топлих речи.
АНИЦА: Нисам јединица, мама остале толерише другачије, додуше, да ли да напоменем да су мушког пола.
ТАШАНА: Мама, ја нисам као ти!
АНИЦА: И никада нећу бити оно што ти желиш да будем!

ИЗЛАЗАК НА УВИД МУШКАРЦИМА
Излазе из куће: Аница погнуте главе престрашена
бежи од мушких погледа и речи, док Ташана поносна
хода и провоцира, али не бије бригу за околину. Ова
реалност се одмотава у супротном смеру, ходају у
различитим правцима. Мушкарци су свет који их

прождире погледима, и полива речима. У тој групи
мушкараца препознаћемо касније њихове удвараче и
остале учеснике приче.
АНИЦА: Ено, мушки, где беспослени седе на ћепенцима…
ТАШАНА: Пуше!
АНИЦА: Гледају свет што друмом пролази.
ТАШАНА: Нас. Ил’ оне обешене череке меса…
АНИЦА: Оне крваве диреке од касапнице искићене бајатим цревима и џигерицама.
ТАШАНА: Што купују цигани или крајња сиротиња.
(Коментарише Аницу.)
А она, све се боји нечега, а нарочито оне ширине и
пространости друма, света, људи што по њему иду.
АНИЦА (Коментарише Ташану.): Мало слободније иде
по познатим улицама. Пролази поред капија, капиџика, сниских кућица, дугачких ћерана... Али
када дође до чаршије и кад хоће да је пређе и уђе у
своју улицу, она застане.
МУШКАРАЦИ:
(Аници) Види како јој је лице букнуло. Уплашено.
Зажарило се!
(Ташани) Како је набрекла. Хаљине јој тесне.
(Аници) Сагиње главу! Стиди се!
(Ташани) Како јој се прса шире, отимају се из тесне
хаљине!
(Аници) Једва јој се виде очи и уста!
(Ташани) Прса јој излазе напоље, виде се...
(Аници) Шта си се уплашила?
(Ташани) Види је!!!
(Аници) Види је, све се боји нечега!
ИТА: Митино. Мита, што је лане отишао. А оно му је
била домаћица!
МУШКАРАЦ: Анице, дођи сутра, али рано, сабајле, да
ти чича мало месца да! ‘Ајд иди! Да те мама не чека!
МУШКАРАЦ 2: Ташана, дођи, да ти чича мало месца да!
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И ту се сад дешава велика спознаја себе у мушким
очима и код Анице и код Ташане.

АНИЦА (Анксиозна на улици.): Не може се од света – пазарлија, сељака, који се враћају својим селима. Неки пијани, на коњима, испречили се и заустављају
свет, испијајући оканице, онако с коњима испред
механа. И после све то, тискајући се, одмиче с вревом, жагором и прашином.
ТАШАНА (Коментарише Аницу.): Док навала не прође,
она чека, па затим брзо пређе, готово претрчи чаршију, и уђе у своју улицу. И чим уђе у своју улицу,
појури кући.
МУШКАРЦИ: Јака жена је сама у свом срцу и души, не
тражећи туђе разумевање и помоћ.
Да, јака жена је она која живи од прошлости, ал’
ипак је чврста у садашњости.
Јака жена је она која се радује само сећањима, а
ипак храбро корача ка будућност.
И верујте, јака жена је она коју је бол учинила
најлепшом.
Она у чијим ноздравама је мирис цигарета и соп
ствене крви, а која ипак мирише на свеже руже.
Она која те нежно милује својим очима у којима
врцају сузе од јуче, прекјуче... од ко зна кад… А ти
их не видиш, само их наслућујеш… И не усуђујеш
се да је питаш због чега су потекле…
Она чији је додир сачувао свилу и поред свих грубости које је дотакла и које су њу дотакле.
Јака жена је она која није изгубила своју женственост и поред животних удараца и борби у којима
се морала борити “мушки”.
Јака жена је она која није изгубила веру у љубав
и људе ако су је изневерили они у које је уложила
највише вере и љубави.
Јака жена је она која се, и пошто јој се десило најгоре, и даље нада најбољем.

Јака жена је она која је умрла по ко зна који пут, и
која по ко зна који пут тежи своме препороду… И
стрпљиво чека и чека… Да се њени снови остваре.
АНИЦА: Никад више из куће нећу изаћи!
ТАШАНА: Дође ми да никад више у кућу не уђем!
Ташана хода усправног тела и главе. Мушкарци зевају
за њом. Звижде. Она ужива. Провоцира. Слободна је.
Аница се посрамљена и несигурна једва пробија.

ШТА ДА РАДИ ОСТАВЉЕНА ЖЕНА?
АНИЦА: Тешко је изборити се са несигурностима и страховима и постати јака жена.
ТАШАНА: Ми нисмо само збир наших грешака или ствари које смо пропустили да урадимо у нашим животима. Вредимо онолико колико се трудимо да се
изборимо са стварима које нас вуку доле. И заменимо их онима које нам дају подстрек.
АНИЦА: Узмите шта желите, али тако да не наносите
штету другима.
ТАШАНА: Будите љубазни, али не увек претерано фини.
АНИЦА: Нисте у обавези да разговарате са странцима…
ТАШАНА: Али ако они изгледају слатко, зашто да не?
АНИЦА: Покушајте да будете стрпљиви, чак и ако сте
невероватно нестрпљиви.
ТАШАНА: Не дозволите да вам будућност која долази
унесе немир.
АНИЦА: Кажите не када желите да кажете не. То је ваше право.
ТАШАНА: Стидите се блесавих ствари које сте радили
у прошлости, али не будите престроги према себи.
АНИЦА: У реду је да жалите за стварима које сте пропустили. Држите кућу чистом и уредном. Осећаћете се боље и бићете бољи према себи.
ТАШАНА: Вежбајте, храните се здраво. Лепо се облачите.
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АНИЦА: Створите дом испуњен топлином.
ТАШАНА: Будите јаки.
АНИЦА: У реду је да се осећате усамљено.
ТАШАНА: Можда сте правили грешке, али нисте лоша
особа.

***
АНИЦА: Опоравак некако траје дуго, али је напредак
очигледан.
ТАШАНА: Иако се плашим себи да признам, мислим да
сам скоро скроз повратила снагу.
АНИЦА: Читала сам да је 40 дана оптимално потребно
да прође то грозно стање туговања, после раскида
као и после смрти. И да тек тада организам може
да се адаптира. Тачно то и осећам.
ТАШАНА: Само ми још остаје тај горак укус од свега што
се десило. Али трудим се сваки дан да урадим нешто
лепо за себе и успева ми, значи превазилазим…

МУВАЊЕ 1 – отварање за нову љубав
Аница заробљена у сећању на првог мужа, гњави Иту
који мучен чека заљубљен поред ње.
Ташана отворена за нови догађај, свиђа јој се Мирон
калуђер.

ИТА: Ево… Донесо сам ти свеже месо. Да се не прода…
Седају једно поред другога, дуго ћуте. Гледају се.
АНИЦА: Јагњетина… Он је највише волео јагњетину.
Кад се само сетим…
МИРОН: Звала си ме.
ТАШАНА: Звала сам те више пута.
МИРОН: Реци. Немам времена. Морам одмах да идем.
ТАШАНА: Ево сад и ти, исти као онај мој, исто је тако
морао да иде…

АНИЦА: Сећам се како је једног празника с мојом браћом
и осталим гостима био и један оштра лица човек и
обучен најукусније од свих. После два дана дошли
су, без тога човека, други неки, и у соби, с браћом,
дуго у ноћ пили. Мајка ми је, излазећи од њих, из
собе, заплакала, а моја браћа забранила су ми да се,
иако сам се и до тад ретко виђала, отада више никако не виђам, не показујем на улици. И отада је за
мене настало спремање, шивење, ткање ћилимова
и остале прћије... Отада си ти престао од браће да
купујеш шверцовану робу, нити си долазио више...
Мирон стоји пред Ташаном. Калуђерски убог, смеран.
Она је раскалашна.
ТАШАНА: Остани. Остани. Да тебе не беше, жива бих умр
ла или ко зна шта бих од страха и самоће учинила
од себе и деце. Али зато, молим те, преклињем те,
да ми долазиш сваког дана. Јер, прво да ти кажем,
све што ће бити после овога, што ћу кадгод можда
бити радосна, весела, и што ћу можда слатко дисати, спавати, све то, ако ме ти не будеш обилазио,
све ће ми то падати као грешно.
МИРОН: Не бој се ти! Не бој се ти, само живи, буди здрава и весела, за све остало сам ја ту.
ТАШАНА: Срамота ме је. Али морам да ти кажем. Сад ми
већ и ти ниси онако страшан. И тек сада, из лица ти
и гласа, све више видим у теби оно што сам сасвим
заборавила, сад тек све више видим оног комшију
мога, што ме је, док смо били деца, кријући се, из
баште гађао. И немој да ме кориш, немој на мене да
се љутиш. Синоћ, кад брат Ита закла јагањце, дође
ми на памет: како смо некада ја и ти, џигерице и
бубреге пекли и кришом их јели. Зато сам синоћ
наредила да се то спреми теби.
МИРОН: Ташана, зашто?
ТАШАНА: Не смеш да ми одбијеш. Знаш колико сам синоћ била срећна и весела, што сам се тога сетила.
МИРОН: Не једем ја то.
ТАШАНА: Ја више не трпим одбијање.
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Ташана се смеје заводљиво.
АНИЦА: За тога човека, мог мужа, чула сам да је из
најбољег дела вароши, да не ради у дућану, већ у
кући. Као и ти што имаш месару у кући. И чула
сам да је, док је био млад, путовао, ишао на печалбу, после се вратио, два пута женио, али кажу да су
му обе жене умрле, и зато, кад је хтео трећи пут да
сежени, нудили су му удовицу или коју слушкињу
богаташку... А он, као у инат њима, дигао се, сишао
овамо и запросио мене... Мене!
ТАШАНА: То мораш да ми учиниш. Мораш, макар само да окусиш. Јер ја сам се тако радовала мислећи
како ћу тиме да те изненадим, зарадујем. Мајка ми
је све испричала. Грдила сам је...
МИРОН: За шта?
ТАШАНА: За оно што ми рече да си ме некада волео и
због мене отишао у свет. Постао калуђер.
МИРОН: Остави то.
ТАШАНА: Напала сам је. Зашто да ми то никад не спомене, ако не доцније, а оно док сам била девојка.
Знала је колико ме ти волиш, а овамо види како ја
никада тебе не спомињем.
Ита устане, хода нерзвоно док Аница сетно говори.
АНИЦА: Ништа нисам знала до саме свадбе, венчања.
Венчали смо се. Свадба је била скромна, према
мужу, удовцу, као свака удовичка свадба. Али опет
је била боља. Било је и свирача. Осећала сам како ме
сви гледају. А свирка је била мека, дан топао. Први
пут сам осетила – да сам лепа, млада... И, сва срећна, почела сам да дрхтим, осећајући како оно што
сам чекала наилази, остварује се...
Иту ове речи секу к’о ножеви кроз груди и стомак.
ТАШАНА: Ајде да једеш!
МИРОН: Не. Кад је вече, мрак, човек, зато што је сам,
слободнији је, и онда више једе, више пије и више
се подаје срећи, наслади. И кад би сад преда мном
било твоје јело, чаша најбољег вина... Ако би се у

ноћи напио и најео од твог јела и вина, сигурно би
осећаји, жеље и успомене надвладале мноме. И
то толико да би са мене све покидале и све на мени уништиле: и разум, и име, и достојанство моје,
те би можда учинио какву лудост, због које целог
живота не бих могао да се накајем. Јер бих онда,
можда, на све заборавивши, онако у ноћи, кријући
се, немо, дошао чак овамо. И овде, испред твоје
куће, скривен у какав кут, целе ноћи гледао кроз
прозоре, да кроз њих, кад проминеш, на завесама
бар твоју сенку сагледам... И зато никад твоје јело,
никад твоје пиће...
Ита нервозно гледа у Аницу, заљубљен и очајан. Лежи поред ње као да је умро.

АНИЦА: А кад је почело вече, уздрхтала сам кад сам
видела мужа. Тек тад сам га први пут сасвим видела. У ноћи, спрам свеће, био је још оштрија, кошчатија лица, са широким, упалим раменима. Само су му очи биле црне, врат дуг, јак, и, ваљда од
скорог бријања, виделе су му се јаке жиле. Био је
намрштен, љут. Моје срце је стало. Било је хладно.
Само су ми се слепоочњаче знојиле, а на усницама ми је избила роса од врелог даха. Једнако ми је
било тесно, неугодно, тешко. Осећала сам се као
да ме са свију страна нешто опкољава, стешњава.
ТАШАНА: Боже, зар си ме толико веолео и зар сам ти
толико бола задала?
МИРОН: Остави то! Једном је то свршено. Не да ме то
боли, него сам срећан што сам због тога постао
калуђер. Почињем да осећам старост. Душа ми је
стара. Душа која рано пропати и све сазна, рано
се засити. А најгоре кад се рано засити знањем, и
рано остане усамљена, стара. Али зашто ја то теби
говорим?
Ита се усправља, седа поред Анице, изгледа као да би
јој најрадије запушио уста, можда то и ради, али она
не престаје да говори.
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АНИЦА: Кад је ушао младожења... Кад смо после ра
спремили и наместили постељу у соби... Кад ми
је пукла и последња копча на јелеку, оголила ми
се прса, осетила сам додир мужевљевог кошчатог
тела уза своје... Пошто сам узалуд покушала да се
извијем из његова наручја, пала сам, загњуривши
лице у своје косе, трпећи, проплакала сам.
ТАШАНА: Настави!
МИРОН: Знаш како је страшно бити не телом, него душом стар. Унапред знати да ћеш бити вечито сам.
Јер и у манастиру сам био сам, а међу вама знао
сам да ћу још више бити усамљен.
ТАШАНА: Зар ти је толико тешко? А ми сви, толико ти
завидимо што си тако велики постао, што те сви,
сва варош толико поштује.
МИРОН: Да. Мене поштују сви. Али најгори људски осе
ћај, то је поштовање. То је најхладнији, најтежи осе
ћај. Поштовати некога значи да је тај већ бољи од
тебе. Како би мени било кад бих знао да сам у свако доба вољен. И то не вољен услед поштовања. Него да воли мене као човека! Да неко воли ово моје
лице, косу, да жали за њима. А да их жали, што ће,
ако сам на путу, по зими, мећави, да зебу. Да има ко
ће жалити ову моју руку, која ће дрхтати. Да жали
ово моје срце које слути смрт. Како бих волео када би ме неко тако жалио, тако волео, тако чувао.
АНИЦА: Даље... Ништа не знам, до кад сам се у зору
пробудила и скочила. До мене је био он, муж мој
Мита, а уста му полуотворена, али услед палих, за
мршених бркова, зуби му се нису видели. Згрчен,
упалих рамена, са сувим, јаким рукама, косматим
грудима, проседом косом...
ТАШАНА: Ево, ја те жалим! И увек кад год хоћеш у које
доба хоћеш, дођи! Ја знам шта је то бол и самоћа,
пустош, шта је то кад је човек сам затворен. Ако ти
моја рука чини добро и ублажава бол, кад год зажелиш, дођи, седи, докле ти хоћеш. Ево ти моја рука...
Узми је, држи је колико хоћеш!

МИРОН: Ово ми је драже и милије него што сам до сад
у животу постигао.
Ташана у страсном загрљају са Мироном. Секс. Аница
и Ита се дуго гледају. Ита би је најрадије пољубио,
загрлио, имао… Али она без осећаја и свести да може
да изађе из своје матрице патње.
АНИЦА: Спавао је до мене. Стресла сам се. Изгледао је
тако, тако... Па још мркла зора, која је бивала све
јаснија, па онај мирис новога намештаја по соби,
задах... А ја полунага, с модрицама, изломљеним
телом, а и он до мене, згурен, кошчат, уз мене, додирује ме... Осећала сам му дах... Скочила сам. Клецајући навукла сам минтан, бошчу и, изашла сам.
ИТА: Како је то страшно. Гад један. Али, сад си слободна.
АНИЦА: Није он гад. Не говори тако за њега. Мита је
био благ према мени, имао је осећања према мени
која ја никад нисам на другом месту осетила. Било
му је стало до мене.
ИТА: Али…
АНИЦА: Веруј ми.
ИТА: Не знам. Но, знам да се овако више не може издржати. Ја бар не могу. Од кад ти се та несрећа десила, ја редовно дођем, ето за мене је и ноћ и дан све
уједно. Ја више не могу да издржим, Анице. Стрепим да ће да се врати, сваки час.
АНИЦА: Мислиш да ће да се врати?
ИТА: Ех, немој то! Прошло је то време! А шта ја да радим? Не могу ни ја сам.
Аница прва иступи, да отпочне коментарисање.
Придужи јој се и Ташана нерадо прекинувши љубавни занос.
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СОЛИДАРНОСТ
АНИЦА: Осећам неку врсту несигурности у комуникацији са другима, али то је нормално… Није још довољно времена прошло. Проћи ће и то.
ТАШАНА: Полако се отварам за опцију да упознајем људе. Најважније да сам престала да се оптерећујем
сталним сећањима.
МАЈКА Т: Најбољи лек против усамљености је пас...
Најбољи у тренутцима кад вас обузме мисао коме
бисте недостајали, ко вас воли и чека после напорног дана... Ако сте у могућности, набавите једног,
небитно да ли је велики или мали јер је пажња коју
пружа превелика...
ТАШАНА: Све време овога света имам за себе, не волим
да полажем рачуне некоме, али ме самоћа чини
пасивном и депресивном, то јест нерасположеном,
волим фрку, адреналин, да се нешто дешава, да има
узбуђења. Ја сам велики хедониста, волим нарочито
себи да угађам, да уживам у лепим стварима, али
данас није нимало лако наћи ново друштво. Сви су
нешто сморени, депресивни, апатија, нерасположење, црне мисли које носе са собом нимало ми
не пријају.
МАЈКА А: Самоћа је стварно најтежа! Ти свакако не можеш бити лоша особа, јер само желиш да будеш вољена, а то је жеља скоро сваког живог бића. Активирај
се, упознај себе! Настави даље! Изађи, упознај свет.
АНИЦА: Али ипак, осећам да се ствари мењају. Осећам
да ме пролази. Да се осећам све боље.
ТАШАНА: Али ипак, осећам да сам боље. Налазим начин да превазиђем ова стања.

МУВАЊЕ 2 – ритуално завођење
Ташана тражи срећу сада у Сарошевом загрљају. Сарош је пијан.
Аница покушава да исправи грешку и најзад буде са
Итом. Ита је пијан.
Ноћ.

ТАШАНА: Шта је? Шта је то било ноћас? Опет твоје?
Опет си почео? Пијан си?
САРОШ: Нисам.
ТАШАНА: Сав си се нешто изгубио. Само немој опет
којешта да ми говориш. К’о што ми је он говорио.
Тако је и он пијан долазио.
САРОШ: Смем ли?
ТАШАНА: Добро и сада дође!
САРОШ: Не бих ни сада дошао.
ТАШАНА: Е?!
САРОШ: Видим како цео свет долази. Сад баш чаршијом
иде и Хаџи Риста и калуђер онај…
ТАШАНА: А теби криво?
САРОШ: Па чак и да ми је криво, ко сам ја? Туђин! Туђа
вера! Што ме гледаш тако?
ТАШАНА: Гледам те! Што? Је л’ се љутиш? Ти још имаш
да се љутиш! Од кад сам сама…
САРОШ: Од кад си сама, у тузи, ја зато нисам долазио.
ТАШАНА: Ево сад сам прежалила.
АНИЦА: Видела сам из даљине. Знам да долазиш из кафане. Чула сам како тражиш да свирају.
ИТА: Јесте... Да. Што си невесела?
АНИЦА: Нисам.
ИТА: Тај несрећник.
АНИЦА: Остави.
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ИТА: Срећан сам! Што да не? Хоћеш да ти певам? Мислио сам, кад си се удала, да нећу да се враћам и
видим с тобом. Ко зна… Само бог срећу нека вам
да... велику, голему... Нарочито теби. Мислио сам.
А њему, он је ионако срећан. Мислио сам.
АНИЦА: Али, од свега у ствари није било ништа. Ништа
није било од свега.
САРОШ: Сад кад си престала да жалиш, кад су опет почели гости да ти долазе и часте се… Зато сам дошао.
Ти не смеш тако о мени да мислиш!
ТАШАНА: Смем и хоћу! И истина је. Јер ја сам по теби могла да пресвиснем, да скончам, да сама себи
главе дођем. И ти никад ни да привириш. Ох, не да
ме утешиш, бар да ме сажалиш и видиш како ми
је. Да видиш Ташану коју си тобоже сестром називао, која те је, кад си са мојим бившим долазио, као
брата пазила.
САРОШ: Имаш право. Истина је. Ја сам крив.
Она се разгрне, отркива тело.
АНИЦА: А толико сам радила, чистила, намештала, трудила се да угодим мужу. Све до ситнице угађала му,
не из љубави, већ више као од страха да нема за шта
да ме грди. Толико сам била вредна, готово лудо, сва
унесена у посао, спремање... У томе сам налазила
као неку утеху. И сад кад те гледам како стојиш ту
припит и певушиш ту песму… Тако личиш на њега,
пијаног, како стидљиво пева.
Ита крене да је пољуби, не може више да слуша њену
кукњаву и фиксацију на пропали брак. Она се измакне, несигурна.
АНИЦА: Муж ми је био чист, уредан, тачан, а некако чудноват. Изгледао је као човек који је много живео,
уживао, па, засићен, а и разочаран, повукао се. Изгледао је и био увек миран, тих. А овамо, учас, ма
за шта, плануо би и био готов на све. И, као да није
никога уважавао, ценио, а најмање мене, своју жену. Као да му нисам била жена, велика, дорасла,

већ као дете... Тако је са мном поступао... За све
сам морала њега да питам.
САРОШ: Покриј то! Може ко ући и видети те такву!
ТАШАНА: Нећу, пред тобом нећу да се кријем. Нисам
се ни пре крила.
САРОШ: Пре си била друга, а сад друга.
ТАШАНА: Нисам. За тебе сам увек иста. А сад још мање
има да се од тебе кријем, стидим, бојим.
САРОШ: Шта узмичеш?
ТАШАНА: Шта је то?
САРОШ: Видиш и сама шта је то! Ја нисам долазио зато
што сам те волео, и што те волим!
ТАШАНА: Јеси луд? Ја нисам као друге.
САРОШ: То је најгоре што ниси као свака. Али ти си ти,
Ташана, какву до сад не видех. Ташана која ми је
ушла у крв, која ми се упила у мозак!
ТАШАНА: Ћути, ћути! Тако је и мој муж говорио да сам
му ушла у крв, а види где је он сад?
САРОШ: Болестан лежим и осећам како би ми лакше
било кад би ме ти неговала. Знам да би бољка, глава, брзо прошла, кад бих лежао и одмарао се на
твом крилу.
ИТА: Камо софра, вино? Е, Анице! Ајмо песму, глас само, и свирку. И то ону свирку… Нашу. Кад ти пође
на венчање за старо и недраго. Сватови напред, младожења остраг, а цигани за њим. Певају му и свирају
они да га развеселе, а свирка им оштра, оштра те
срце кида. Таква би и моја песма била кад бих ја пошао да се венчам. Да више у зелену башту не идем,
месечину не гледам, драгу не чекам, већ да је милујем! Да ову вечну младост закопам! Ајмо песму…
Ита пева.
АНИЦА: Иди сад.
ИТА: Нећу још да идем. Хоћу да те слушам.
АНИЦА: Јеси ли се истрезнио?
ИТА: Нисам пијан.
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АНИЦА: Што ти руке дрхте?
ТАШАНА: Болна сам. Уморна.
САРОШ: Одмори се, одмори! Ево, наслони се на мене.
Не бој се ништа. Наслони се на мене. Сиромашче
нека се ослони на сиромашче.
ТАШАНА: Тако је и он стално говорио.
Ташана и Сарош у страсном загрљају, мазе се и све
прераста у секс.
Аница се унервози, жели да оде. Плаши је блискост
са Итом и његова намера.
ИТА: Анице... Куда? Зар се бојиш?
ТАШАНА: Куда? Сароше, где ћеш?
АНИЦА: Не... Али... Да идем? Чекају ме.
САРОШ: Идем. Чекају ме.
Сарош одлази.Ташана шокирана.
Ита одједном стане пред Аницу.
ИТА: Анице...
АНИЦА: Молим?
ИТА: Нећу више вечерас да се враћам и видим с тобом.
Пружи јој руку.
АНИЦА: Зашто? Да ниси љут?
Аница му приђе да га пољуби.
ИТА: Видим твој бол. Не пролази. Не могу да гледам
како се мучиш. Ти једва чекаш да останеш сама...
ТАШАНА: Видиш мој бол. Пролази.
АНИЦА: Пролази…

ДИЗАЊЕ ИЗ ДЕПРЕСИЈЕ
МАЈКА Т: Како ће она њега, Мирона или Сароша, да погледа, да му се насмеје, од радости да се заплаче кад
га загрли, кад би се одмах, ама одмах, испречио њен
бивши мушкарац. А сада она сама, није више оно:
пређашња Ташана, већ остављена... Распуштеница! И како ће она да га прими, загрли, као његова?
Можда би увек осећао како му није дошла чиста,
кад је грли, љуби... Једном већ грљена, милована.
ТАШАНА: Иди одмах нађи Сароша!
МАЈКА Т: Отишао је!
ТАШАНА: Отишао је! Побегао, оставио ме! Дај ми отров!
МАЈКА Т: А дакле ти си га волела? Сад не дам отров! Сад
ћу ја, мајка твоја, да те убијем посред груди које је
он опоганио!
Ташана оде у своју собу.
МАЈКА Т: Кућо, ко те опогани?!
Ко ти црни образ удари?!
Ко у ову собу, где су се скупљале владике, ко је са
невером опогани?!
Ташана! Ташана! Кучка сеоска! Шта сам родила,
шта одгојила?!
Толико ми образ зацрни!
МАЈКА А: Анице, кажи драгичка, ћерко! Већ се о твојој
удаји слободно говори, јављају се неки.
АНИЦА: Ко ће мене да узме?!
МАЈКА А: Недељко! Одскора је отворио бакалницу. Знаш
где му је дућан.
АНИЦА: Нећу! А Ита, ако он хоће, за њега хоћу.
МАЈКА А: Зашто нећеш? Зашто нећеш Недељка? Да
постанеш богата? Да мајку једном опростиш брига,
да више не стрепим за тебе, да кад тамо, код браће
ти одем, па једем какво лепо јело, да не заседају ми
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залогаји од слутње да овамо, ти можда ни хлеба немаш! Ако нећеш, реци зашто нећеш!

АНИЦА: За Иту хоћу!
Аница вене.
МАЈКА А: Од тешких мисли понекад се занесе, па читав
дан не зна за себе. А опет, кад се освести и види мене,
она ме тера од себе. Нарочито ноћу није давала да
сам код ње. Волела је да је сама, да тако целе ноћи,
решена да неће поћи за Недељка, лежи као мртва.
АНИЦА: Како ћу ја Иту да погледам, да му се насмејем,
од радости да се заплачем кад га загрлим, кад би се
одмах, ама одмах, испречио он, мој бивши... А сада
сам сама, нисам више она пређашња Аница, а он,
Ита, још је Ита...
МАЈКА А: Понекад, то је тако силно, да од страха скочи
и, готово изван себе, не знајући шта ради, појури
прозорима, решеткама и почне да их цима, дрма,
као да би хтела да их извади и побегне.
АНИЦА: Иту хоћу!
Аница занеми.
МАЈКА А: Шта је, Анице? Шта је? Да те ко није уплашио, шта ли?
АНИЦА: Ништа!
МАЈКА А: Како ништа? Не бој се. Ништа нема. Хајде да
се удаш! За Недељка! Да напустиш ову кућу!
Аница нема. Сама. Још увек није Итина и никада
неће бити његова.
Ташана и Хаџи Риста.
ХАЏИ РИСТА: Жива била, жива била! А где су ти деца?
Хоћу по обичају да их пољубим и дарујем. Како ти?
Добро? А деца, јесу ли здрава?
ТАШАНА: Јесу.
ХАЏИ РИСТА: Само деца нека су здрава. А како берићет,
сељаци, и слуге? Слушају ли?
ТАШАНА: Слушају.

ХАЏИ РИСТА: Видим да већ доносе кукуруз. Да ли су све
донели што се обрало по чивчилуцима?
ТАШАНА: Не знам.
ХАЏИ РИСТА: Треба да знаш, кћери! Других година овде
се доносило по сто, двеста, и више кола… А сада је
мање.
ТАШАНА: Не знам. Само је мој муж то знао.
ХАЏИ РИСТА: Треба неко да зна, да не буде мање, да
сељаци не краду, јер не сме да буде мање. Па, како
си, Ташана?
ТАШАНА: Добро.
ХАЏИ РИСТА: Је л’ ово од оне ракије што ја пијем?
ТАШАНА: Јесте. Та је.
ХАЏИ РИСТА: Доћи ћу ја сваки дан. Да не мисле да, ако
газде више нема, да они сада могу како хоће, да
видим колико ће берићета донети, како збирају и
слажу у амбаре. Знаш да ја не пропуштам да сваке
суботе бар дођем да видим тебе и децу. Ти знаш какав ми је аманет остављао кад је одлазио твој стари
газда, а мој побратим. Знаш ли?
ТАШАНА: Знам.
ХАЏИ РИСТА: Па, кад знаш…
Ташана види да се Риста намеће. Није јој посебно
привлачан, али мушко је мушко.
ХАЏИ РИСТА: Кућо, к’о те опогани. Ко ти црн образ удари? Ко ову собу, где се скупљале владике, ко сад све
то баш са невером, опогани?
ТАШАНА: Ја!
ХАЏИ РИСТА: Ти си опоганила ову нашу свету кућу?!
ТАШАНА: И не само са невером, већ и са калуђером!
Хаџи Риста то већ све зна, ал’ се као заинтересује –
у ставари га ложи.
ТАШАНА: Болна сам.
ХАЏИ РИСТА: Сад ћемо да те оздравимо.
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Ташана стоји. Хаџи Риста је дрпа. Њој је сад већ
свеједно.

АНИЦА: Овде се нема шта више.
Ја сам добро.
ТАШАНА: Бићу добро. Свеједно ми је. Преболећу и ово.
Ја сам добро.
АНИЦА: Рационално, очигледно је да сам превазишла
неке ствари. Научила лекцију. И стварно се осећам
боље. Просто сам све прихватила и схватила.
ТАШАНА: Прихватила сам реалност.

ДРУГАРИЦЕ
Аница и Ташана стоје једна наспрам друге. Сада су
саме.

АНИЦА: Сећаш се колико смо се ти и ја као мале волеле.
ТАШАНА: Знам. Како смо једна другој у аменет оставиле: да која надживи, ону другу, мртву, облачи,
спрема и кити.
АНИЦА: Да која надживи, ону другу, мртву облачи,
спрема и кити.
Пауза.
ТАШАНА: Бити сам, а не бити свој. Ето ја? Када сам ја
била своја?
АНИЦА: Увек! Ташана, чувена, велика! Куд год пођеш,
куд год одеш, сваки ти се диви и поштује. И има и
зашто да ти се диве.
ТАШАНА: Нисам никад била ја, своја Ташана. Увек нечија.
АНИЦА: Своја, никад! Увек нечија.
ТАШАНА: Туђа. Тако. Као девојка: Ташана, лепа кћи газда
Младена. Као удата, чак ни жена свога мужа, него
Ташана, снаја хаџи Стевана. Када сам била грљена
и љубљена, опет не као Ташана него као вечна жена.

АНИЦА: Али он је био тај који се сагао, узео ме и увео
у своју кућу, и тиме увео у неки ред... Жена, људи!
Дао ми – не име, већ нешто више, јаче...
ТАШАНА: Мушкарац ми је дао неку одређеност.
АНИЦА: Он је био ту, а ја сам била његова. Кад је отишао, опет сам ја и даље била његова.
ТАШАНА: Он је био ту, јер сам ја била његова. Па и кад је
отишао, опет сам и даље његова. Ех! И понекад бих
падала, подавала се. Пуштала би да ми поигравају
прса, снага, да ме обузима и да се подајем оном,
изван куће, зидова, капије и другом, новом, животу.
А тај је живот био: Мирон!
А тај је живот био: Сарош!
АНИЦА: А тај је живот био: Ита!
Али, увек тада, као казна, усред тога, у том слатком,
тешком сну о срећи, појавио би се он, бивши.

ЕПИЛОГ
АНИЦА: Ово је за тебе, драга, ако се осећаш усамљено, ако се сама бориш кроз дан. Ово је за тебе која
споља изгледаш као лавица, јака, снажна, а изнутра
си слаба и крхка.
ТАШАНА: Ово је за тебе, драга, која никада не одустајеш.
Ово је за тебе која се паклено бориш, без обзира на
све што ти живот доноси.
АНИЦА: Ово је за жену која врисне “искушај ме”, уместо
да шапуће “зашто ја”. Ово је за храбру жену која
није увек одважна.
ТАШАНА: Ово је за жену која се смеши током дана, а
плаче пре спавања.
АНИЦА: Ово је за жену која се осећа непривлачном,
невољеном.
Теби која толико пружаш, а на крају те оставе са
срцем у комадићима.
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ТАШАНА: За жену која живи свој живот кроз цитате, држећи се за све што помаже како би се осећала мање
усамљеном. За тебе која можеш све сама.
АНИЦА: Ово је за тебе која никако да победи, која се
труди и труди и на крају буде повређена.
ТАШАНА: За тебе која си независна и снажна.
АНИЦА: За тебе која увек кажеш шта ти је на уму, теби
која се не бојиш заузети се за себе.
ТАШАНА: Ово је за тебе која зна какав је осећај бити
потпуно уништена од другог људског бића. За све
жене које су биле емоционално убијене и које су ус-

пеле поновно да пронађу у себи љубав за оне који
су их изневерили.
АНИЦА: Ово је да знаш да си вредна, да постојиш јер
имаш сврху. Постојиш јер ћеш увек некоме бити
све. Да се подсетиш да си довољна, да си дивна, да
си довољно паметна, довољно добра, да можеш постићи све што желиш да постигнеш.
АНИЦА: Ниси сама –
ТАШАНА: И никада нећеш бити сама –
АНИЦА: Ми смо ту.

КРАЈ

ТЕОРИЈСКА
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Страхоте благовести

Гласник, или путовање кроз ништавило

У

“Ко је тај човек искрвављени?”
(Вилијам Шекспир, Макбет)

одговору на ово питање Данкана, актуелног краља
Шкотске, лик означен као Дворски часник, износећи извештај о несвакидашњим ратничким подвизима Макбета, тана од Гламиса, у борби са побуњеницима против Данканове краљевске власти, предочава
једну од најубедљивијих употреба драмског средства/
фигуре познате као Гласник. Поред сажетог изношења
својеврсне предисторије комада (у функцији пролога) и указивања на “шире позорје” збивања, Часников извештај не само што убедљивим потезима слика
Макбетову ратничку величину (функција карактеризације одређеног лика), него, при том, остварује још
две, начелне и, такорећи, симболичке сврхе: док, с једне стране, ствара иницијалну напетост указујући на
догађаје који ће уздићи Макбета и пробудити његове
амбиције, овај опис, истовремено, гради слику о јунаку као племенитом заточнику законитости и вазалске
верности – дакле, слику чије ће темељно и неумитно

разграђивање представљати, у ствари, суштину догађаја
којима ћемо у даљем току Шекспирове трагедије присуствовати. У том смислу, Часников пример најбоље
конкретизује тврдњу Волфганга Клемена да “велика
разноврсност функција које може испуњавати Гласник
онемогућава да се његова улога сведе на једну или две
дефиниције”1).
Када је реч о Гласнику, лику који, како гласи
конвенционална дефиниција, улази “да би известио
о догађајима изван позорнице”2), његово сагледавање
нужно укључује три аспекта анализе, или, тачније речено, координатну мрежу састављену на темељу три
критеријума. Први аспект су општи циљеви/сврхе. У
оквиру класичне драмске традиције од антике до ренесансе, реч је о следећим циљевима: извештавање о
догађајима ван позорнице који претходе драми, или се
1) Wolfgang Clemen, Shakespeare’s Use of the Messenger’s Report, у: Shakespeare’s Dramatic Art: Collected Essays; Routledge, London 2013, 96.
2) Terry Hodgson, The Drama Dictionary, New Amsterdam Books, New
York 1998, 214.
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збивају између појединих призора, у циљу појачавања
или варирања напетости; карактеризација одсутних ликова (оних који фигурирају у поменутим догађајима);
изазивање реакција код ликова на позорници; најзад,
преношење заповести, опомене или пророчанстава
више силе (укључивши и натприродне симболичке
наговештаје). Други аспект анализе односи се на степен укључености гласника у конкретну (представљану)
драмску радњу, у складу са констатацијом Сторија и
Аланове да “сами гласници нису безлични бројеви, већ
сваки од њих има своје место у причи”3). Без обзира
на могуће варијације, мера укључености Гласника у
збивање исказује се и то од зачетака западњачке драматургије до данас, углавном посредством трију главних видова: посматрач/сведок, актер и коментатор.
Трећи критеријум подразумева (људски) идентитет
Гласника, то јест врсту конкретне функције која му је
додељена. У том смислу, у драмској традицији од антике до ренесансе могу се уочити пет типова Гласника:
известитељ (о догађајима и личностима), преносилац
пророчанства/божанске заповести, изазивач недоумице, обмањивач и реметилац (сценске радње), док се у
нововековним и модерним проседеима појављују још
два типа – заступник арбитрарног разрешења (deus ex
machina) и рушитељ илузије.

ХЕЛЕНСКА ТРАГЕДИЈА:
ОД ИЗВЕШТАЈА ДО ОБМАНЕ
Већина поменутих општих циљева при употреби
Гласника по први пут је артикулисана у делима хеленских трагичара, Есхила, Софокла и Еурипида. Премда
је, као што оправдано указује Хоџсон, у овом раздобљу
једна од Гласникових функција била и “да се искључе
или избегну насилне, непријатне и/или потенцијално неубедљиве сценске радње”4), свака детаљна ана3) Ian C. Storey and Arlene Allan: A Guide to Ancient Greek Drama, John
Wiley & Sons, Chichester 2005, 86.
4) Terry Hodgson, Нав. дело, 215.

лиза хеленских трагедија показује да је овај циљ ипак
спољашње и секундарне природе. У целини, од нај
старије сачуване драме, Есхилових Персијанаца, преко Софоклове Антигоне и Трахињанки, до зрелих Еурипидових дела попут Електре или Ифигеније на Тауриди,
најчешћа сврха гласничких извештаја јесте појачање
напетости, а у тесној вези с тим, изазивање реакција
код лица која делују на позорници. За хеленску трагедију карактеристично појачавање напетости доноси
излагање Гласника пред Етеоклом у другој епизодији
Седморице против Тебе: набрајање тебанских капија,
уз описивање непријатељских војсковођа који их опседају, као и њихових штитова – које врхуни са Полиником – ефектно претвара извештај у најупечатљивији
призор комада. Репрезентативни пример језгровитог
и ефикасног стварања напетости јесте уводна сцена
Есхиловог Агамемнона, у којој (атридски) Стражар изненадну појаву пламена на Аргу најближој сигналној
постаји идентификује као вест о коначном паду Троје
(и следствено томе, Агамемноновом повратку кући). У
Есхиловој мајсторској композицији, ватра је дословни
и симболични Гласник – симбол који најављује предстојећи убилачки пожар страсти на двору Атрида. У
погледу сложености и далекосежности досегнуте сврхе, репрезентативни пример манипулисања напетошћу
представља (као, уосталом, и за неке друге елементе
трагичког обрасца), Софоклов Краљ Едип. Подстицан
опсесивном тежњом да сазна истину о граду, свету, и,
поврх свега, о себи, Едип бива, посредством предсказања, наизглед противречних чињеница и невољно обелодањених тајни које пред њим износе три Гласника –
Креонт, гласник из Коринта и тебански Пастир/Слуга
– доведен у средиште клопке као “жртва моћи богова,
божанске самовоље”5) и, истовремено, трагични протагонист тежње за спознајом.
У погледу мере укључености Гласника у конкретну сценску радњу, код хеленских трагедија пре5) Tycho von Wilamowitz-Mölendorf, Die dramatische Technik des Sophokles,
Weidmann, Hildesheim 1996, 17.
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Из представе Краљ Едип, Савремено позориште Атина 2005.

овлађује категорија посматрача/сведока. Без обзира на
чињеницу да је “човек који доноси вест о Хиполитовој
смрти [...] један од његових пријатеља, први гласник у
Баханткињама био је учесник покушаја да се ухвате
жене у планини, а други је Пентејев једини сапутник
на његовом кобном путовању”6), ни ове фигуре, као ни,
рецимо, гласници у Седморици, Антигони, или у Еурипидовим Тројанкама, не досежу статус актера. Као
6) Ian C. Storey and Arlene Allan Storey, Нав. дело, 87.

што не играју истакнутију улогу у догађају о којем извештавају, ови ликови исто тако, након извештавања и
евентуалног одговарања на потпитања делатних лица
– неповратно нестају из обзора драме.
Међутим, упркос доминацији сведока у односу на
актере и коментаторе, у проседеима хеленских трагичара срећемо, у различитим ступњевима развијености,
чак четири од пет поменутих класичних типова Гласника. Првом типу, известитељу, разумљиво, припадају сви
гласници чије се учешће своди на статус посматрача/
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сведока. У други тип, преносиоца пророчанства7) – поред
Креонта у Краљу Едипу, који јунаку саопштава Аполоново предсказање/препоруку о нужности кажњавања
Лајевог убице – најуверљивије се сврстава Гласник из
Софокловог Ајанта. Он (прекасно) саопштава јунаковим ближњима Калхантово пророчанство о опасности
која – само тог дана! – вреба Ајанта зато што је изазвао
Атинин гнев на начин репрезентативан за софокловске
протагонисте (дакле, одбијајући божанску потпору):
“И нитков, оче, уз помоћ ће богова
Знат стећи себи побједу, а ја ћу се
И без њих, уздам се, докопат славе те!”8)
Најразвијенији пример трећег типа, изазивача
недоумице/дилеме налазимо такође у Краљу Едипу. Реч
је, наравно, о Гласнику из Коринта, који најпре, вешћу
о смрти краља Полиба, отклања Едипова страховања
(неће постати оцеубица), да би их потом, откривајући
јунаку како коринтски владарски владарски пар нису
његови родитељи, побудио с још већом снагом. С обзиром на то да се овај Гласник идентификује и као особа која је од Лајевог Пастира, некада давно, преузела
Едипа-новорођенче и однела га у Коринт, очевидно је
да је реч о лику који поседује статус актера.
Најсложенији гласнички тип, обмањивача, није
нимало случајно што и њега налазимо у Софокловом
опусу, и то у три сврсисходне варијације, које му такође омогућавају статус актера сценског збивања. У
првом случају, преносилац лажног извештаја је Педагог у Електри, који, на наговор самог Ореста, износи
пред Клитемнестром исцрпан извештај о Орестовом
тобожњем страдању у трци двоколица. Компликованији
је пример из Трахињанки, у оквиру којег фигурирају
7) Реч је, наравно, о људским преносиоцима; божанства која саопштавају заповести, опомене или пророчанства – попут, на пример, Афродите у Хиполиту – не спадају у Гласнике.
8) Софокле, Ајант, у: Есхил-Софокле-Еурипид, Сабране грчке трагедије, превели Коломан Рац и Никола Мајнарић; Врхунци цивилизације, Београд 1988, 222.

два Гласника: пошто Лиха, непосредни сведок Херакловог повратка из вишегодишњег похода, даје непотпун извештај, избегавајући да Дејанири открије како
се међу доведеним робињама налази и најновија Хераклова изабраница, други, “посредни” гласник, подстакнут савешћу, саопштава јунаковој супрузи разо
чаравајућу истину. Најзад, обмана изведена посредством Гласника у Филоктету укључује и маскирање,
а у контексту Одисејевих манипулација: тобожњи Трговац представља, у ствари, морнара из Одисејеве посаде, који треба да појача уверљивост Неоптолемовог
обећања рањеном јунаку да ће га вратити у завичај.

ШЕКСПИР: РЕМЕТИОЦИ И МАСКЕ
У свом драматичарском проседеу Шекспир обилато користи искуства хеленских аутора у погледу употребе фигуре и функције Гласника, али их развија и
варира сагласно општем ренесансном сензибилитету
и сопственом концепту трагичке индивидуалности.
Појачавање напетости (и, сходно томе, изазивање реакција код ликова на сцени), остаје један од примарних циљева, док карактеризација (како одсутних, тако и дејствујућих ликова) постаје, као што сведочи и
уводни пример из Макбета, много разноврснија. Насупрот томе, замена ригидне античке Нужности далеко еластичнијим начелом Природе, код Шекспира готово сасвим отклања потребу за Гласником као
преносиоцем пророчанства (својеврстан изузетак су
вештице у Макбету).
Када смо већ код Макбета, употреба Гласника у овом комаду не своди се на Часников извештај.
Најубедљивија од преостале три гласничке појаве је
сте Росово прекидање разговора између Малколма и
Макдафа (IV чин, 3. сцена), о спремности да се свргне
узурпатор. Росово вишеструко устезање да саопшти
кобну вест о смрти Макдафових укућана (којој смо
непосредно пре тога присуствовали), коришћење еуфемизама (“У потпуном их миру оставих”), као и узалудан покушај да одврати Макдафову пажњу утисцима
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Из представе Магбет (продукција Чичестер фестивала 2019), фото: Мануел Харлан

о ширењу отпора – све то говори да сврха извештаја
није (информативно) појачање напетости, стављање
акцента на Макдафову реакцију – али и на осећајност
самог Роса9).
9) Да Шекспир темељно органски третира питање гласника сведочи
и избор Роса – лика који, у већ поменутој уводној сцени (I, 2), допуњава Часников извештај о Макбетовим подвизима.

Да се сложени захвати појачавања напетости могу реализовати и без превођења Гласника у статус актера, показује уводна сцена II чина Отела: опсервације и напомене четворице племића о приспећу млетачких бродова који доносе у луку Јага и Дездемону,
које се одвијају симултано са њиховим ћаскањима и
коментарима – о Отеловој ратничкој величини и вен-
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чању са Дездемоном – проширују радикално драмски
простор призора, доприносећи истовремено карактеризацији главних јунака. “Шекспир овде”, каже Клемен, “доводи до савршенства умеће повезивања сцене
која се збива на позорници са сценом која се дешава
изван ње”10). Потпуно различит метод употребе Гла
сника демонстриран је у 3. сцени IV чина Ричарда III.
Након Ричардове дуге расправе са двема краљицама и
Војвоткињом од Јорка, а потом исцрпног, реторичког
убеђивања Елизабете (да му дâ своју кћер за супругу),
радња се нагло и вртоглаво убрзава: серија од седам
(!) узастопних гласника – који извештавају о све бројнијим побунама племића и приближавању Ричмондове флоте – наговештава катастрофу која ће задесити
узурпатора. Штавише, Шекспир не пропушта прилику да мајсторским детаљем допуни Ричардов портрет,
показујући како овај, не успевајући да заузда немир,
исхитрено испољава физичку агресију управо према
Гласнику који му доноси, за разлику од осталих, повољну вест.
Делимично захваљујући преласку са античког
трагичког типа (ethos) на ренесансну индивидуалност,
Шекспир уобличава још један тип Гласника са статусом актера, који би се најприближније могао назвати
реметилац (тока сценске радње). Најатрактивнији пример овог типа је Дадиља у Ромеу и Јулији: са изговором очувања пристојности, или, пак, упозоравања на
опасност (долазак госпође Капулет) она у “сцени под
балконом” (II, 2), као и у призору опраштања љубавника након заједнички проведене ноћи (III, 5), својим
упадима придаје романтичној атмосферу комичне
акценте. Сличну “реметилачку функцију” остварује
рођак-подводач Пандар у Троилу и Кресиди, чија наизглед заштитничка брига ниједног тренутка не успева
да пригуши иронијско-ругалачку сумњу у могућност
непатворених, чистих емоција.
10) Wolfgang Clemen, Нав. дело, 112.

По свему судећи, најзначајнија Шекспирова иновација при употреби Гласника јавља се у Богојављенској
ноћи: у атмосфери ове меланхоличне, уједно вртоглаво заигране комедије, сасвим је логично да функцију
(Орсиновог љубавног) Гласника преузме главна јунакиња – Виола прерушена у Цезарија. Као последица
ове операције, из комичког обртања статусних хијерархија и родних идентитета, које Сигал језгровито
назива “анархијом карневала”11), израња специфична варијанта гласничког типа – обманути обмањивач:
“ОЛИВИЈА:
А волела бих да сте као што бих
желела да сте.
ВИОЛА:
Зар би, госпођо, то било боље него да сам што сам?
И ја то врло желим јер сам сад
Ваша будала.”12)

ЗАКОН, ИЛУЗИЈА И ОДСУСТВО:
ОД ТАРТИФА ДО ГОДОА
Док је, за разлику од преношења божанских про
рочанстава/опомена, у оквиру класичних драмских
поетика поступак deus ex machina – то јест, изрицање
арбитрарног исказа којим се разрешава наизглед нерешива или безизлазна драмска ситуација – остао искључива привилегија божанстава (или, у најбољем случају,
натприродних бића), код најрадикалнијег неокласицистичког драматичара, Молијера, ова “част” је припала обичном Полицајцу. Реч је, наравно, о завршници
Тартифа: затровани породични односи, онемогућен
брак, губитак породичног имања и, чак, Оргоново
могуће скончање у тамници – све ове опасности и несреће, изазване сплеткама лицемерног монаха, руше
11) Erich Segal, ‘Twelfth Night’: Dark Clouds Over Illyria, u: The Death of
Comedy, Harvard University Press, Cambridge – Лондон 2001, 312.
12) Вилијем Шекспир, Богојављенска ноћ, у: Целокупна дела (Књига
друга), превод Велимир Живојиновић; БИГЗ-Народна књига-Нолит-Рад, Београд 1978, 476.
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се у прах пред праведном вољом Краља (заснованом на
свевидећем оку), вољом коју Полицајац саопштава са
застрашујућом темељитошћу. Зашто застрашујућом?
Молијерову дубинску иронију можемо докучити следећи два суптилна, али непобитна сигнала. С једне
стране, посредно износећи оправдање за овакво, готово задоцнело владарево реаговање, Полицајац, парадоксално, посеже за неизмерношћу Врховне Доброте:
“Једном речју, Краљ се исувише гнуш’о / док је подлост
ту и непоштење слуш’о”13). С друге стране, по парадоксалној аналогији, једини адекватан одговор чланова
Оргонове породице таквој Доброти био би, као што каже Клеант, да јој “почаст клечећи одате”14).
Готово три столећа касније, аналогно употребљава заступника deus ex machina Бертолт Брехт, у завр
шници своје Опере за три гроша (Die Dreigroschenoper).
Неумитно и (по свим расположивим чињеницама)
праведно вешање Макхита званог Меки Нож, бива
опозвано у последњем часу, кроз уста Краљевог гла
сника На Коњу. Проширујући иронијски акценат до
граница бурлескног, Брехт, најпре, “дозвољава” Гла
снику да Макхита поврх свега обдари племићком титулом и имањем. Али ауторова иронија не остаје једнодимензионална: дајући ипак последњу реч Пичему
(“Краљеви гласници на коњима стижу веома ретко
кад они које ударају покушају да врате ударац”15)), он
не отвара само иницијални простор метатеатра, него,
истим потезом, претвара фигуру Гласника у кључног
рушитеља позоришне илузије.
У крајњој линији у оквиру исте тенденције – премда уз радикално превазилажење иронијско-бурлескне димензије – Брехтов (како се уобичајено мисли)
антипод Семјуел Бекет, у свом најпознатијем комаду Чекајући Годоа (Waiting for Godot), артикулише, под

Из представе Богојављенска ноћ (Ројал Шекспир компани 2017),
фото: Мануел Харлан

именом Дечка, тип Гласника као рушитеља илузије.
Но, у Бекетовом краљевству апсурда, Дечко није само Гласник који не доноси никакве вести (пророштва,
наговештаје). Напротив, он представља нешто битно
другачије – особу која “преноси” само одсуство вести,
такорећи антивест: јер, по његовим речима, поновљеним готово дословно у два наврата, господин Годо неће
доћи (ни) данас, а неизвесно је да ли ће се појавити
сутра. Једина фигура чије је појављивање извесно је
сте Дечко, трећи елеменат којег је аутор поставио,
поред “дрвета живота и напорног пута”16), као симбол
испражњеног средишта света: весник рушења илузије
увек је одсутни Гласник.

13) Молијер, Тартиф, у: Тартиф – Дон Жуан, превео с франсцуског
Сима Пандуровић; Издавачко предузеће Рад, Београд 1960, 103.
14) Молијер, Нав. дело, 105.
15) Бертолт Брехт, Опера за три гроша, у: Четири комада, Нолит, Београд 1981, 244.

16) Кертис М. Брукс, Митски образац у драми ‘Чекајући Годоа’, превела Славица Милетић, Трећи програм бр. 67, 1985, 257.
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Мотив ескапизма у међуратној
југословенској драми

П

О драмама Невероватни цилиндер
Њ. В. краља Кристијана Живојина
Вукадиновића, Пустолов пред
вратима Милана Беговића и
Центрифугални играч Тодора
Манојловића

ериод између Првог и Другог светског рата специфичан је у јужнословенском драмском стваралашту. Као последица ратних дешавања, али и
из страха од нових ратних разарања, писци се окрећу
алтернативној стварности, док као доминантне теме
у својим делима истичу пролазност живота, препуштање ужицима и скривеним жељама, а својим ликовима покушавају да пронађу уточишта у ескапистичким световима.
Као релевантни примери међуратне југословенске драме, истичу се дела Невероватни цилиндер Њ. В.
краља Кристијана Живојина Вукадиновића, Пустолов

пред вратима Милана Беговића и Центрифугални играч Тодора Манојловића. С обзиром на то да припадају истом историјском периоду, а у ширем контексту
и језичком/националном оквиру, приметни су заједнички мотиви и тенденције које се код њих јављају –
доминација футуризма, утицај капитализма и инду
стријализације, жеља за ескапизмом, илузија, мотив
смрти као и тежња ка апсолутној слободи; у овим делима истовремено је развијена и проблематизација самог појма слободе (питање да ли она уопште постоји?).
Ликове све три издвојене драме карактерише чежња за ескапизмом: У Невероватном цилиндру
Кристијан се представља као владар тајне краљевине негде у Пацифику, а дечак Саша, заједно са својим
пријатељицама Нели и Фру-Фру, планира да освоји то
утопијско место; затим, Бил и Лилијана у Центрифугалном играчу желе, како већ и сам наслов каже, да излете “центрифугално” из вртешке свакодневног живота
и досегну свет без строгих норми грађанског друштва;
док болесна Девојка у Пустолову своје последње дане
проводи чекајући онога ко ће јој испунити жељу да
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воли и буде вољена. Смрт се, у овом делу, појављује у
лику Незнанца и води Девојку на ониричко путовање
кроз неостварене и забрањене жеље, током којег она
узима име Агнеза. У овим драмама, у мотиву ескапизма сабирају се и други мотиви попут футуризма, колонијалних и капиталистичких мотива, монотоније,
љубави и смрти. Како бисмо ликове изабраних драма
што боље разумели, као и њихову константну жељу за
променама, у даљем тексту пружићемо осврт на појединачне мотиве, а потом ће се елаборирати кључни
мотив – ескапизам.
Футуристички мотиви најприметнији су у делу
Центрифугални играч Тодора Манојловића. Радња ове
драме смештена је у отмено летовалиште на Азурној
обали. Као централни јунаци истричу се Бил, паркетски играч који ради у одмаралишту и Лилијана, министрова кћи, која ту проводи одмор. Између њих се рађа
љубав, која на први поглед делује немогуће због разлика у социјалном статусу, али када Лилијанин отац, министар, дâ свој благослов, једину препреку представља
Билова жеља за потпуном слободом. Ову драму Тодор
Манојловић сместио је у прве послератне године. Петар Марјановић подсећа да је “зaвршетак рата значио
не само крај до тада највећег крвопролића него је отварао могућност да се још брже уђе у нову техничку
еру која је обећавала благостање”.1)
Футуризам мења динамику модерног живота.
Футуристи су велики значај придавали брзини, технологији, аутомобилима, авионима, индустрији – техничким достигнућима која ће живот учинити лакшим и
омогућити досезање далеких места до којих раније није
било једноставно доћи. Будући да сва три анализирана
дела карактерише тежња за ескапизмом, технички проналасци умногоме олакшавају остваривање тих жеља.
Управо у периоду у којем Манојловић смешта своју
драму успостављају се и први комерцијални авио-летови. Развој технологије значајан је с обзиром да се
1) Петар Марјановић, Мала историја српског позоришта: XIII–XXI
век, Позоришни музеј Војводине, Нови Сад, 2005, стр. 333.

као централни симбол драме Центрифугални играч
појављује аероплан који омогућава главном јунаку, Билу, и његовом ратном другу Олегу, да досегну простор
апсолутне слободе, свет у којем не постоје границе,
логори, страдања и патње које су током рата преживели. Авион им омогућава да “центрифугално” излете из
грађанског друштва и његових строгих норми у којима се не проналазе. Иако на први поглед изгледа да се
живот коначно вратио у нормалу након рата, отмени
гости забаваљају се у монденском приморском месту,
већ на самом почетку може се осетити меланхоличан
тон којим је писац прожео своје дело. Последице рата
огледају се у лику Госпође са црвеним сунцобраном,
чији су синови, пилоти, страдали. Она, немоћна да се
помири са чињеницом да је заувек изгубила своју децу, непрестано гледа у небо ишчекујући њихов повратак. Госпођа је, стога, и прва уочила аероплан којим
је Олег дошао по Била. Иницијално осећање које у њој
буди тај призор јесте страх од непријатељске летелице,
јер она свакодневно проживљава сећања на 1915. годину када је изгубила синове, те проводи живот левитирајући негде између стварности и илузије. За Госпођу
са црвеним сунцобраном аероплан има дубоко и амбивалентно значење. За њу авион представља непријатеља који је свирепо одвео у небо оне које је највише
волела. С друге стране, она у аероплану види и наду,
осећај да њени синови и даље управљају летелицом,
да су живи и да се враћају. Ово техничко достигнуће
има утицаја и на Лилијанин живот. Њен вољни Бил
одлучује да заувек одлети са Олегом, те и за њу авион
представља симбол растанка. Али, тај догађај уједно
јој пружа важну лекцију о одрастању, патњама и подношењу губитака.
Општи, најзначајнији, метафизички симбол који
авион има у овој драми јесте победа над смрћу, вазнесење над овоземаљским:
ГОСПОЂА: Земља се храни људима… земља се
храни смрћу! Смрт је вечита потреба земље… Смрти
има само ради земље и има је само на земљи…
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ОЛЕГ: Да! Тамо горе нема смрти, тамо је живот,
занос…2)
То сазнање пружа Госпођи наду да ни њени синови нису мртви, јер горе, тамо где се лети, нема ни
смрти, а Билу да ће након времена проведеног у логору током рата, коначно спознати слободу о којој сања.
За разлику од драме Центрифугални играч, у Невероватном цилиндру Њ.В. краља Кристијана, технолошки напредак окарактерисан је као реметилачки
фактор. Када говори о својој земљи, тајној краљевини, Кристијан објашњава да су њени становници тако
добар народ јер до њих још увек нису стигла техничка
открића. Кристијан има став да футуристичке творевине могу нарушавати човекову срећу.
И у делу Пустолов пред вратима помињу се техничка открића, с тим што у овој драми она имају двојаку функцију: помажу јунацима да побегну од стварности, али се појављују и као ознака више класе којој
ликови припадају. На Девојчину забаву гости долазе
аутомобилима, што није било уобичајно за просечно
становништво тог времена. Девојка током сновиђења
путује возом, који у овом случају симболише метафизички прелазак из једног света у други, како би
пронашла тајног обожаваоца који јој шаље анонимна
писма. У Беговићевом делу, воз симболише Девојчину
унутрашњу трансформацију. Она, раније верна супруга, у возу чини прељубу са човеком за кога мисли да је
аутор писама и у отмено одмаралиште у Алпима стиже потпуно промењена.
Када је реч о колонијалним и капиталистичким
мотивима, они се битно истичу у драми Невероватни
цилиндер Њ. В. краља Кристијана. Ово дело приказује
друштво које почива на тржишним законима, где се све
врти око новца и злата. То је свет маркетинга, према
речима Радована Вучковића: “Пред гледаоцем и читаоцем дефилују потрошачке илузије, распојасана и
еротским надражена, новим провоцирана свест човека
2) Тодор Манојловић: “Центрифугални играч”, Драма између два рата, Нолит, Београд, 1987. стр. 247.

двадесетих година који се, након ужаса рата, окреће
предностима економског благостања и срећи коју му
све ово може пружити.”3) Тако Кристијан присваја цело острво на које је наишао након бродолома заједно
са свим благом и његовим становницима, Црвенокошцима, којима постаје краљ, а они његови поданици.
Саша, заједно са Фру-Фру, жели да украде Кристијанов
ковчег са златом, купи јахту и топ, оде у његову краљевину и преузме владавину над острвом. Овај дечак,
иако тренутно нема новца ни за једну трамвајску карту, замишља како ће из потока шакама вадити златни
прах. Потрошачка психологија карактерише послератног човека који живи опседнут аутомобилима, богатством и измишљеном, лутријски добијеном срећом.
Прича о пропалом капиталисти Молу, једном од
ликова драме Невероватни цилиндер, који долази да
разговара са Кристијаном, додатно указује на околности које су се јавиле након Првог светског рата. Маркетинг добија значајну улогу у суровим законима тржишта јер су, управо због супарничке рекламе за сапун Бебео, пропале Молове фабрике, а несрећни Мол
толико осиромашио да је ступио у службу као сендвичмен код свог победиоца.
У Центрифугалном играчу ликови су и припадници потрошачког друштва вишег сталежа – Лилијана,
Министар, његов саветник, секретар и новинар. Они
указују на сличност са Вукадиновићевим комадом: “исти монденски свет који се забавља у феријалној доколици и упражњава техничко-технолошка преимућства:
да путује, разговара формом циничко-поетичког, апсурдистичког дијалога (…)”.4) Управо социјално-економски чиниоци на почетку детерминишу љубав између Лилијане, богате и угледне министрове кћери, и
Била, хотелског забављача.
Најзад, у Беговићевом делу, Агнеза, попут Вукадиновићевих и Манојловићевих ликова, за опуштање,
3) Радован Вучковић, Модерна драма, ИРО “Веселин Маслеша”, Сарајево, 1982, стр. 586.
4) Исто, стр. 589.
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уживање, ослобађање, бег од монотоније свакодневице, моралне одговорности, кризе и страхове од стварности, бира отмен хотел, с том разликом што се овај
не налази у приморском летовалишту, већ у Алпима.
Евидентно је и да монотонија преовладава у животима свих главних јунака анализираних драма. У
делима Невероватни цилиндер Њ. В. краља Кристија-

на и Центрифугални играч радња се одвија у сличном
простору – у оба случаја то је отмено приморско летовалиште. Кристијан се жали на досаду која прати госте
у одмаралишту и тражи занимацију којом би употпунио дан. Врло је вероватно да је прича о краљевини само плод његове маште, настала из потребе да пронађе
друштво, док деца, с обзиром на своје године, не могу
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да одоле позиву на игру, те они веома лако поверују
у Кристијанову причу о утопијској земљи. Лилијани
у Центрифугалном играчу живот према грађанским
нормама постаје испразан, бљутав, лажан и досадан,
те одатле проистиче њена жеља за ескапизмом. И Лилијанин вољени Бил има хроничан страх од досаде,
од везаности за једно место и због тога тежи сталним
лутањима.
Мотив монотоније уочава се и у Путолову пред
вратима. Девојка борави у изолованој вили окруженој решеткама, чекајући оздрављење или смрт. Она
своје последње дане проводи усамљена, маштајући о
животу какав жели да искуси, о љубави онаквој каква се помиње у романима које је читала. Она жели да
“постане жена онога који све прашта”, али и да буде
“недостижна љубав некога кога не познаје”. Иако воли
свог мужа, породични живот јој убрзо постаје досадан.
“Главно је да вријеме брже пролази”, каже Девојка већ
на почетку свог сновиђења5), те прихвата изазов и покушава да пронађе тајанственог човека који у својим
писмима говори о великој љубави према њој.
Љубав се као централни мотив јавља у сва три
дела. У Невероватном цилиндру појављују се три љубавна троугла: Др Пју, психијатар, када сазна за аферу
своје супруге, Гђе Пју и Кристијана, бива примљен као
пацијент у душевну болницу из које је побегао, а потом Гђа Пју пред њега поставља апсурдан услов: да се
врати у лудницу уколико жели да обнове везу; Саша је
заљубљен у Фру-Фру, бившу играчицу на трапезу, док је
девојчица Нели заљубљена у Сашу; Кристијан, касније,
започиње везу са Фру-Фру, након што она остави Сашу. Ипак, ова драма ослобођена је сваке психолошке
дубине и психолошко-реалистичке мотивације. Петар
Марјановић примећује намерну контрадикторност у
начину на који Вукадиновић у поменутој драми третира тему љубави: “Љубав је једно од оних осећања за
које вреди живети, без обзира на ране које може да
5) Милан Беговић, Три драме, Издавачка књижарница Геце Кона, Београд, 1934, стр. 161.

зада. Да није лако, показује прича Др Пјуа који своју
љубав може да докаже неверној жени само ако се врати у душевну болницу где је због те жене и доспео”.6)
Истовремено, писац у овој драми трагичне судбине
(како би их тумачила класична поетика) приказује водвиљски јер жели да пренесе поруку да би све, па и наше љубави и идеале, требало прихватити искључиво с
комичне стране јер на свету, ипак, нема ничег што би
вредело истинског бола и одрицања.7) Да Кристијан на
љубав гледа као на забаву, нешто што ће му испунити
дан, сведочи и то да је Гђу Пју отерао после осам дана јер му више није допадљива због зуба који је боли
сваких неколико дана.
С друге стране, Манојловић се у приказу љубави
двоје младих служи једном од карактеристичних тема нарочито популарне литературе: девојка из богате
куће заљубљује се у младића нижег сталежа, али аутор
овај клише не презентује као типичан јер и Лилијана
и Бил одступају од њега. Драма Центрифугални играч говори о љубави као о нечему узвишеном и неухватљивом. Лилијана се заљубљује у Била због његовог
авантуристичког духа и луталачких чежњи, иако је он
само паркетски играч, чак нека врста “жигола”, а она
министрова кћи. Али, да је остао и оженио се Лилијаном, Бил више не би био онај човек који ју је опчинио,
а самим тим би се угасила и њихова љубав. Бил током
целог комада води унутрашњу битку између љубави
према Лилијани и своје неукротиве жудње за лутањем.
Једном је попустио љубави, али овај пут чврсто решава да се препусти слободи. У вези са тим, Марјановић
наводи да: “Духовно и апстрактно побеђује земаљско
и чулно. Због тежње за апсолутном слободом, Бил се
одриче љубави и наставља лутање светом.”8) Када он,
упркос сентименталности, понет метафизичким за6) Петар Марјановић, Српски драмски писци XX столећа, Матица Српска, Нови Сад, Факултет драмских уметности, Београд, Академија
уметности, Нови Сад, 1997. стр. 96.
7) Ибид.
8) Петар Марјановић, Српски драмски писци XX столећа, стр. 100.
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носом, напушта Лилијану, без патње носи љубав као
успомену. Лилијана, иако преображена након сусрета са Билом и жељна да заједно са њим открије неки
нови свет, ипак, како наводи Марјановић, прихвата
растанак без “космичких патњи”9). У овој драми тема
љубави посебно је значајна у случају лика Госпође са
црвеним сунцобраном – за њу је љубав према синовима основни покретач. Захваљујући љубави коју у себи
носи, њени синови су и даље живи. У њеном лику, љубав и сећање односе превагу над пролазношћу.
И Беговић, попут Манојловића, приказује љубав кроз један од клишеа, али га користи на специфичан начин: све ониричке слике Девојчиног трагања за
срећом везане су за мотиве из популарних љубавних
романа. Љубав је оно што Девојку на почетку драме
Пустолов пред вратима мотивише да одабере живот
приликом сусрета са Незнанцем. Она не може да напусти овај свет све док не спозна љубав о којој је маштала још као девојчица. Лик Сестре милосрднице, која
са Девојком проводи њене последње дане, иако није
међу централним, од посебног је значаја јер представља контраст Девојчином сагледавању љубави. Она
опомиње Девојку због њених романтичних фантазија:
“Љубав је само појам, госпођице, идеја, а њен објекат
је фантом. Чим им се приближимо, чим постану дио
реалности, пролазни су и пропадљиви.”10)
Девојка у Пустолову машта да постане жена онога који све прашта и недостижна љубав некога кога не
познаје. Додуше, није ни свесна колико су ове две могућности, у ствари, искључиве. Њој врло брзо постаје
досадно мужевљево одсуство љубоморе и релативно
лако подлеже утицају анонимног аутора писама. Да би
открила његов идентитет спремна је да начини прељубу
са сваким ко јој се учини да би могао бити њен тајни
обожавалац. Ипак, на крају свог пута, Девојка би поново избарала љубав, са свим боловима и очајањима,
9) Ибид.
10) Милан Беговић, Три драме, Издавачка књижарница Геце Кона, Београд, 1934, стр.124.

јер, како каже Незнанцу у последњој слици, без љубави то више не би ни био живот. На крају, ослобођена
свих жеља, она мирно бира да пође у смрт.
Поред мотива љубави и мотив смрти присутан је
у све три драме, а нарочито се истиче у Пустолову пред
вратима. Девојци Смрт даје могућност да спозна живот
за којим жали и да, са тим сазнањем, спокојна пређе
на други свет. Она је креатор Агнезиног сновиђења, а
манифестује се кроз десет лица, као: Незнанац, Професор са великим наочарима, Mесинџер-Бој, Подворник у возу, Режисер трагичних филмова, Последњи
пријатељ, Управитељ твртке за надгробне споменике,
Полицајац, Ужигач уличних светиљки и Апаш. У првој
слици Девојци се Смрт указује као Незнанац, чији долазак најављује иреално светло, одевен у црно одело,
носећи на глави широки црни шешир, што већ подсећа
на погребне свечаности и умирање, уједно сугерише
да долази из оностраног. То поткрепљује и његова изјава “Мени ова врата никад нису била затворена. Ја сам
овде стари пријатељ”11), алудирајући на смрт Девојчиних родитеља. Професор, Агнезин гост на вечери, и у
другој слици се одређује као Смрт. На питање да ли
плеше, он одговара: “Ја? Не, драга госпођо. Барем не
ове плесове.”12) Може се претпоставити да му је самртни плес омиљени. У трећој слици, Смрт узима обличје
Месинџер-Боја. Он интригира Агнезу не желећи да јој
открије идентитет пошиљаоца писама. Даље, у возу се
Смрт појављује као Подворник. Он, говорећи о себи,
метафорички говори о смрти као таквој: “Увијек сам
био тамо гдје се људи преносе с једног краја на други.” А на питање да ли га је негде раније срела, он одговара: “Пруга којом служим, везује два свијета. Могу
скоро устврдити, да се на ме, прије или касније, мора
наићи.”13) Следећи пут Смрт долази у лику Режисера
трагичних филмова. Он је ову сцену аранжирао у свом
11) Исто, стр.127.
12) Ид., стр. 137.
13) Ид., стр. 185.
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жанру. Када Агнеза, по његовој жељи, оде у собу да се
свуче, а он “запали” лустер, кроз врата упада леш Непознатог. Шеста индивидуација Смрти јесте у лику Последњег пријатеља. Он открива Агнези да је Непознати, који је управо пред вратима извршио самоубиство,
заправо био њен тајни обожавалац. У следећој слици,
Смрт се појављује као Управитељ твртке за надгробне
споменике. У осмој слици Смрт се манифестује кроз
три лика: Апаш, Ужигач и Полицајац. На овој, последњој станици Девојчиног ониричког путовања, Смрт
приказује своје право лице, бацивши Девојку у реку.
Различите појаве и маске којима Смрт жели да остане
непрепознатљива сугеришу да је она, како каже Борис
Сенкер, позивајући се на Беговића, “можда окрутна, а
можда и нежна; можда нам је ‘последњи пријатељ’, а
можда и брутални убица. Може нас привлачити, можемо и панично бежати пред њом; може нас узнемирити, еротски узбудити, а може нас и оставити хладне”.14) Смрт је свеприсутна, она може да предвиди све
догађаје и да протумачи односе међу ликовима. Све
индивидуације Смрти стоје у некој релацији са умирањем или погребним обичајима, наводи Сенкер. Тако
Последњи пријатељ расипа пепео Неприсутног, Редитељ
режира трагичне филмове, Управитељ се бави израдом
надгробних споменика и уређењем гробља, Ужигач се
налази поред споменика “Мадоне Самоубице”, Апаш
баца Агнезу у реку, а Незнанац, Професор, Подводник
и Полицајац алудирају на смрт говорећи о одласцима
и преношењу с једног краја на други.
Даље, у Пустолову су четири живота изгубљена:
Незнанац извршава самоубиство; Муж изазива Го
сподина у шареном прслуку на двобој отровним мачевима, након чега обојица заврше мртви; Агензу убија
Апаш, а када поново преузме лик Девојке, она пожели да пође у Смрт, да оконча овоземаљски живот јер
је уморна од њега.
14) Борис Сенкер, Беговићев сценски свијет, Хрватско друштво казалишних критичара и театролога, Загреб, 1987. стр. 187.

Девојчин лик могуће је тумачити и у духу Фројдове психоаналитичке теорије, на основу које се може
закључити да се унутар Девојке сукобљавају нагонске
силе у виду Ероса, који означава сексуалност и жељу
за животом, и Танатоса који води самоуништењу, сопственој смрти, вечном одмору. Као што ју је на почетку Незнанац упозорио – сви се пре или касније уморе од живота, те ни Девојка није овде изузетак. Како
објашњава Сенкер, Девојка слути да после овог живота
неће “трансцендирати у кристалан, бодлеровски азур,
него пријећи у хладно, непомично, празно, атемпорално
Ништа. Спознавши то, она, чиста од нада, жеља, страха
и питања, више не оклијева ни не покушава одгодити
смрт. Мирна, пружа Незнанцу руку да је поведе у једину објективну, неизбјеживу датост, пред којом је на
почетку осјећала тескобу, а која се претвара у субјективан вољни чин који је испуњава осјећајем слободе и
надмоћи”.15) Девојчин избор на крају заправо је комично-пародијска завршница холивудске мелодраме која
мора да оконча смрћу како би шаблон био комплетан.
У драми Центрифугални играч, третман смрти
нешто је другачији. Смрт се овде не појављује као лик,
али је и у овом делу тема смрти значајно присутна – она
се огледа кроз жртве које је рат оставио за собом, а које
симболишу синови Госпође са црвеним сунцобраном.
С друге стране, у Невероватном цилиндру Њ. В.
Кристијана, тема смрти није заступљена колико у
претходне две драме, али је значајна као посредно становиште писца да у животу ништа не треба схватати
превише озбиљно. Тако Кристијан кокетира са смрћу
глумећи тровање. Он вешто игра на карту сенименталности и наивности младога Саше, правећи се да је
попио отров из свог прстена и да је у самртном ропцу. То је ништа друго осим представе коју је одиграо
за Сашу и Фру-Фру, а све то, можда, како би им створио осећај гриже савести јер су желели да побегну са
15) Исто, стр. 83.
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његовим наводним златом или, највероватније, само
да би се забавио.
Сви претходно анализирани мотиви (футуризам, колонијализам и капитализам, монотонија, љубав и смрт) сусрећу се у кључном – ескапизиму, који
је, уједно, и централни мотив све три изабране драме.
Тако, ликови бирају отмене хотеле како би побегли од
свакодневице. Поред тога, у Невероватном цилиндру
Саша, Фру-Фру, Нели и Кристијан маштају да побегну
у удаљено краљевство, острво у Пацифику, које се не
приказује на глобусу. Становници тог места су Црвенокошци чистих срца. На доживљај света Црвенокожаца
нису утицале новонастале послератне околности. То
краљевство представља мали, неоткривени комад земље
чији су домороци и даље један тако добар и срећан свет,
за разлику од земље погођене ратом у којој живе јунаци ове драме. Због тога, краљ Кристијан спреман је
да брани своју тајну краљевину, да не дозволи својим
поданицима Црвенокошцима да упрљају крвљу своја
чиста срца, да их сачува од утицаја спољашњих сила –
од утицаја света у којем живе јунаци драме. Утопијски
свет код Вукадиновића испуњен је доброћудним људима, то је земља до које техничко-технолошка револуција
још увек није стигла, место по коме теку златни потоци, али злато није валута којом се тргује, оно у овом
антикапиталистичком, антипотрошачком друштву не
представља посебну вредност. На крају драме, руше се
утопијске илузије, те следи повратак у реалност. Нели
говори Саши да морају на јесен да се врате у школу.
Попут Вукадиновићевих ликова, и Манојловићеве јунаке карактерише тежња ка слободи. И они су за
свој одмор изабрали отмену плажу. Лилијани је потребно бекство од читавог грађанског друштва и његових правила, а након сусрета са Билом, њена чежња се
продубљује. Основни сукоб у овој драми, како наводе
многи теоретичари, међу којима је и Вучковић, јесте
дубок метафизички конфликт унутар Билове личности. “Мистична димензија и лирски поетизам Манојловићеве драме, идеја несмиреног лутања и без коре

Тодор Манојловић, слика Моме Капора
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спонденције између неоромантичарске свести главног
јунака и прихваћеног живота техничке цивилизације,
израз је поратног потрошачког друштва и идеалистичког тражења излаза из баналности и малограђанских
забављачких лагодности које не могу пружити задовољење узвишеној луталачкој чежњи.”16) Вучковић у
Билу види некога ко покушава да пронађе свој свет.
Његова уверења нису чврста. Он жели лутања, авантуре, слободу, али исто тако осећа и потребу за смирењем. На почетку, Бил презире грађанско друштво и
сања да га остави за особом, али ипак, како и сам каже,
пронашао је, не само љубав већ и нешто више од тога
– људе какве није мислио да ће наћи у оваквом свету.
Министрова доброта и Лилијанина љубав навели су га
да преиспита своје ставове и да се запита да ли треба
да одустане од одласка у непознато.
На другој страни, познанство са Билом у Лилијани је пробудило жељу за ескапизмом. Након сусрета
са њим, и Лилијана пожели да “искочи из вртешке”,
“излети центрифугално из тог блештавог и блесавог
зачараног круга”.17) Билов идеални свет јесте свет без
комфора, пратње и надзора. То је, како га он описује,
свет слободе, скитања, бескрајних лутања, шума, пољана, планина, непознатих села, ноћи под звезданим небом, под росом…
И Госпођа са црвеним сунцобраном конструисала је сопствени свет. Њени синови су и даље ту, сваке
године са њом посећују ово летовалиште. У том имагинарном свету, они понекад закасне на ручак, задрже
се, забављају се са друговима или са дамама. Госпођа
их, како каже, тражи по плажи и гледа у пучину бринући да се нису утопили када се не појаве на време, а
они јој се прикраду иза леђа и смеју се. На тај начин
она покушава да пронађе спокој у иреалном свету који
је и једна врста одбрамбеног механизма услед ужаса
реалности. Она свесно бира живот између два света,
16) Радован Вучковић, Модерна драма, ИРО “Веселин Маслеша”, Издавачка дјелатност, Сарајево, 1982. стр. 590.
17) Тодор Манојловић: “Центрифугални играч”, стр. 203.

реалног и фикционалног, како би могла да се избори
са стварношћу након трагичног губитка синова.
У Пустолову пред вратима Девојци се приликом
сусрета са Смрћу пружа могућност да за једну ноћ проживи читав свој живот. Она “напушта” терасу и одлази
у онирички свет који је за себе осмислила. “Њено сновиђење није само пројекција њених личних снова, већ
се развија под утицајем Смрти која осмишљава, води
и режира тај пут кроз недоживљено и прижељкивано”,
наводи Бранко Хећимовић.18) Девојка је и пре него што
се суочила са Смрћу знала, односно маштала о томе какав живот жели да проживи. Она Сестри милосрдници
говори да је са својом пријатељицом, Кристином, већ
разговарала о томе како замишља свог будућег мужа.
Свакако је блиски контакт са Смрћу у Девојци пробудио потискиване жеље и чежње, ослободио животни
нагон. Ипак је Смрт та која јој, на неки начин, креира визију. Сенкер напомиње да су станице Девојчиног
путовања преузете из популарних љубавних романа
у наставцима, оперета, модних часописа, туристичких проспеката, рекламних огласа и других средстава
надзирања и креирања укуса градског становништва у
том кратком периоду опуштања од ратне тескобе, обнављања и слављења живота кроз необуздану забаву и
игру.19) Све наведено има велики утицај на Девојчино
поимање света у који жели да побегне.
Жеља за ескапизмом у себи сабира све до сада наведене мотиве. Ликови у овим драмама покушавају да
побегну од норми грађанског друштва. Они маштају о
свету у којем новац и статус неће имати пресудну улогу. Ипак, служе се техничко-технолошким достигнућима и привилегијама вишег сталежа како би доспели у
простор слободе. Аутомобили, авиони, возови и бродови средства су која им помажу у остварењу њихових
18) Бранко Хећимовић, “Пет драматичара хрватске модерне” у Раду
Југословенске академије знаности и умјетности, књига 326, стр.
216.
19) Борис Сенкер, Беговићев сценски свијет, Хрватско друштво казалишних критичара и театролога, Загреб, 1987. стр. 79.
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фантазија. Њихове жеље јављају се услед осећаја монотоније и тескобе. Излаз од рутине и празнине живота покушавају да пронађу у љубави.
Као што је и логично, њихова тежња за бекством
подстакнута је незадовољством положаја у којем се тренутно налазе. Већ у првим сликама ових дела може се
приметити да ликови драма о којима се у овом раду
говори не бораве у уобичајном простору свакодневног
живота. Кристијан, Саша и Фру-Фру, као и Лилијана и
Бил, налазе се у отменом приморском летовалишту,
док је Агнеза, такође, измештена из свакодневице,
проводећи дане у изолованој вили окруженој решеткама. За ове просторе могло би се рећи да су и они, у
одређеном смислу, ескапистички.
Још један ескапистички “простор” јесте простор
смрти. Девојка/Агнеза покушава да побегне од ње,
али на крају драме спас од живота проналази управо
у смрти, док Кристијан кокетира са смрћу, глумећи
тровање како би изазвао сажаљење Саше и Фру-Фру.
За разлику од њих, Бил, који се током рата сусретао
са страдањима, логорима и патњама, након тога тежи
простору који стоји у опозицији са наведеним, одно
сно простору бескрајне слободе.

Саша и Нели, јунаци Невероватног цилиндра, најдаљи су од могућности да досегну свој ескапистички
свет. Они су детерминисани младошћу, односно недо
статком новца, што је карактеристично за њихов узраст у ком не могу да рачунају на сопствене приходе,
као и великом могућношћу да је тајна краљевина само креација Кристијанове маште. Девојка у Пустолову
имала је прилику да “проживи” живот који је одувек
желела, али кад је схватила да то није за њу, она бира
да пређе у други свет. Од свих ликова у три анализиране драме, Бил из Центрифугалног играча има највише потенцијала да се оствари и да испуни свој сан о
слободи и животу без ограничења.
Најзад, на основу изложеног, може се закључити да је кратак период између два рата условио ликове изабраних драма да другачије сагледавају живот.
Они маштају о одласцима у далеке пределе који ће
им пружити прилику да живе слободно док се, истовремено, окрећу љубави која за њих представља још
један вид ескапизма. Ликови ових драма, након страхода свакодневнице, покушавају да креирају сопствене имагинарне светове који ће им пружити уточиште
од сурове реалности.

ОБРАЗОВАЊЕ

Приредила > Марина Миливојевић Мађарев
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Пише > Саша Латиновић

Како едуковати глумце за
луткарско позориште?

У

Нишу, Крагујевцу, Београду, Новом Саду, Зрењанину и Суботици, осам јавних институција вредно и континуирано, већ више од осамдесет година, ствара уметничке, и луткарске и драмске (живосценске), садржаје за децу и младе. Најстарије међу
њима, Позориште младих у Новом Саду, основано је
1932, али је Соколска секција луткара почела да ради
већ 1930. Соколско луткарство било је покрет који је
основао бројна луткарска позоришта широм Европе.
Полазници соколских луткарских курсева иницирали
су оснивање и Луткарског позоришта у Суботици, као
и Марионетске (луткарске) сцене у Нишу.1)
За све време успешног трајања наших луткарских
позоришта, сценски ствараоци едуковали су се на курсевима у иностранству, на курсевима које су организовали чланови ансамбала луткарских позоришта, или
у току рада на представи са иностраним луткарским
редитељима и педагозима. Најснажнији утицај на рад
луткарских позоришта у Србији, у последњих двадесет
година, имали су уметници из Бугарске, у много мањој
мери из Чешке и Пољске. Српско луткарство живи и
делује без утемељења у високошколском образовном
1) Мајаранон, Еди, Вера у лутку, превод са словеначког Милан Мађарев, Отворени универзитет Суботица, Међународни фестивал позоришта за децу и Позоришни музеј Војводине, Нови Сад 2014,
стр. 64, ИСБН: 978-86-85123-97-9

систему. Тако наша луткарска позоришта у својим ансамблима већином имају или талентоване и предане
аматере, или школоване драмске глумце који с мање
или више љубави приступају позиву глумца луткара/
аниматора.
Позната су ми искуства колега који су враћали
улоге јер је требало да играју са лутком, или су чак
одустајали од ангажмана јер им је понуђено да буду
глумци у луткарском позоришту које ствара програме и представе за децу (овај поступак је, чини ми се,
једини фер према себи и професији, и према театру и
деци). Треба ли да закључимо како је луткарско позориште и позориште за децу другоразредна врста позоришне уметности? Да ли се тиме баве само они који
нису успели да се остваре као драмски глумци и редитељи? Да ли мислимо да је стварати за децу једноставно, незанимљиво, неизазовно? Верујем да је одговор
на сва ова питања одричан. Седамдесетих и осамдесетих година прошлог века, електронски медији су стварали квалитетне и популарне садржаје за децу, чак
са луткарском игром, те су тако и глумци који су се
тиме бавили могли да постану популарни широј публици. Свако је значајно поменути наслове као што су
“На слово, на слово” и “Луткомендија”, да не наводимо игране програме и серије за децу. Зашто онда постоји зазор од луткарства код школованих драмских
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глумаца, ко се њиме бави, зашто ова врста театра нема утемељење у образовању, како се постаје глумцем
за децу или луткаром?
Вероватно је да би се и статус луткара поправио
уколико би постајала могућност да се школују на уметничким академијама, равноправно са осталим сценским и извођачким уметностима. Такав је био случај
са луткарством у свим земљама послератне Источне
Европе, како наводи Марек Вашкел, историчар луткарског позоришта, позоришни критичар и педагог на
Позоришној академији “Александар Зелверович” у Бјалистоку: “Како је статус њиховог образовања изједначен са образовањем осталих уметника, тако су луткари стекли престиж.”2)
Нама најближа глумачка школа која је се бави
школовањем уметника и за ову врсту театра, налази се
у Осијеку, на Свеучилишту “Јосипа Јураја Штросмајера”. Академија за умјетност и културу у Осијеку своју
прву генерацију глумаца-луткара уписала је школске
2004/2005. године. Неке од њихових студената можемо
видети и у ансамблима наших луткарских позоришта.
Знатно већи број глумаца који раде у луткарским позориштима у Србији, задовољење своје потребе за едукацијом потражило је на Националној академији за позоришну и филмску уметност у Софији. Ова истакнута
образовна институција већ 57 година образује глумце
за позориште лутака, 47 година редитеље и 27 година
сценографе за луткарски театар.
Пошто је постојала потреба за кадром, глумци
Луткарске сцене Народног позоришта “Тоша Јовановић” Зрењанин, својевремено су основали школу луткарства при позоришту. Од двадесетак полазника овог
двогодишњег курса за овладавање основним техникама анимације, говора, покрета и теорије, ансамбл је
освежен са шесторо, сада глумаца луткара, који данас
носе репертоар овог позоришта. Након те две године
2) Образовање луткара на универзитетском нивоу, НИТИ: часопис за
луткарску уметност, главни уредник Љиљана Динић, Позоришни
музеј Војводине, Нови Сад, бр. 8/9, 2018, стр. 5

ова школа луткарства више не држи курсеве. Међу колегама можемо срести и полазнике приватне школе
за луткарство “Анима”, која је радила у Новом Саду
од 1996. до 1999. године и изнедрила две генерације
луткарских редитеља, аниматора и креатора лутака.3)
Позориште младих већ 86 година успешно негује
луткарски репертоар за децу. Временом се ансамбл
подмлађивао школованим драмским глумцима које
није задовољавао искључиво луткарски репертоар, те
је репертоар позоришта проширен играњем драмских
представа, најпре за децу, да би 1992. почела да ради
и Драмска сцена за одрасле. Један ансамбл реализује
програме на Сцени за децу (луткарске и драмске представе за децу) и на Драмској сцени. Веома важну улогу
у очувању и развоју луткарске сцене у последњих тридесетак година имала је редитељка ове театарске куће,
Емилија Мрдаковић, школована на Националној академији за позоришну и филмску уметност у Софији.
Радећи са њом и другим иностраним луткарским редитељима и педагозима, уз помоћ искуснијих колега из ансамбла, млади глумци који приступе ансамблу пролазе кроз убрзани курс овладавања вештином
анимације лутака. Резултат преданог рада јесте да су
луткарске представе овог позоришта, иако не постоји
школа, постале видљиве и препознате у луткарским
круговима Источне Европе. Нови искорак у репертоару Позоришта младих начињен је 2012, постављањем
Ожалошћене породице Бранислава Нушића, у режији
Емилије Мрдаковић. Била је ово прва луткарска представа за одрасле у овом театру. Ова тенденција настављена је представом Затвореник и шестопрсти, по
тексту Виктора Пељевина у режији Дмитрија Вихрецког, и представе На вуковом трагу, настале по роману
Џека Лондона Зов дивљине, у режији младог редитеља
из Чешке, Јакуба Максимова. Ове представе постижу
3) Видети опширније у часопису НИТИ: часопис за луткарску уметност, главни уредник Љиљана Динић, Позоришни музеј Војводине,
Нови Сад, бр. 7/2017. и 8/9, 2018. (бројеви посвећени образовању
у области луткарства)
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успехе на фестивалима и код стручне јавности, што
доприноси развоју интересовања редовне публике за
луткарске представе за одрасле.
Кад говоримо о интересовању публике за луткарске и драмске представе за децу, оно је изузетно.
Врло често су карте за представе унапред распродате. Зато и не чуди да ван институције многе колеге,
драмски глумци, играју представе за децу, најчешће
баш луткарске. Уз њих, на десетине приватних трупа,
нешколованих за позоришну уметност, стварају и играју програме у најразличитијим просторима. Толи-

ка бројност само говори да би позоришта требало да
повећају своје садржаје намењене деци или би држава
требало да препозна потенцијал, као и изузетно важну
васпитно-образовну функцију театра и повећа број
професионалних позоришта која би стварала квалитетне програме за децу и младе. У том узрасту ствара
се љубав према театру, и тако освојена публика постаје
публиком “великог” театра.
На нашим високообразовним институцијама,
Луткарство, као обавезни предмет, имају студенти на
Факултету примењених уметности у Београду, на Одсе-
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ку за сценски костим и сценографију, током два семе
стра. Студенти Академије уметности у Новом Саду, од
школске 2016/2017, имају прилику да бирају предмете Увод у луткарски театар и Основе луткарства. Ови
предмети су изборни и организовани су као два једносеместрална курса.
Оба предмета замишљена су као спона између
драмске игре и игре лутком, било за децу или одрасле. Циљ је да се студенти упознају са луткарским театром, да га доживе као занимљиву театарску форму
у којој би могли да се изразе. Разбијамо предрасуде.
Некима је ово и први сусрет са луткарским театром
икад. Упознајемо се са основним типовима сценских
лутака, њиховим механизмима и начинима вођења. Наравно, за озбиљније овладавање овим техникама нису
довољна два семестра, било би добро оформити класу за оне који би се посветили овој врсти театра, или
барем понудити могућност да се на мастер студијама
специјализују за глумце луткаре. За сада нема озбиљнијих најава да би се могао оформити овакав програм.
Зато се на часовима посвећеним луткарству концентришемо на принципе “оживљавања” и вођења објеката и материјала, те стварање импровизованих лутака
и игру њима. Жеља је да се ублажи отпор према луткарству и да студенти прошире видике у погледу могућности глумачког изражавања употребом објеката,
материјала, реквизите, делова костима или сценографије, да свако од тих позоришних средстава могу да
доживе као екстензију тела лика који тумаче или као
партнера у сценској игри, што све чини игру лутком.
Интересовање студената за предмете је изузетно. Радозналост је у природи сваког ствараоца. Треба пробудити интересовање квалитетним садржајима, осветлити
могућности које луткарство и театар за децу пружају
и тако им рећи да су добродошли.
Иако су све ове делатности луткари раније обављали сами, за квалитетан луткарски театар потребни су
и редитељи, драматурзи, сценографи, креатори и мај
стори за израду сценских лутака, које најчешће дово-

димо из иностранства. Сви ови делатници требало би
да буду едуковани о свим специфичностима театра
намењеног деци и младима. Стварати садржаје за њих
носи додатну одговорност.
Лутка јесте детету блиска, она је његов штит, његов посредник у комуникацији са светом одраслих,
она је чаробни предмет, предмет који има душу. Стога не чуди да је луткарска уметност пре свега окренута деци и да се између ње и позоришта за децу ставља
знак једнакости. Иако није редак случаj да лутка, с изузетним успехом, заигра и у врхунским представама
за одрасле (Крег, Мејерхољд, Кантор, Bred and Puppet
theatre, светски позната представа War horse4), Duda
Paiva company5) и бројни други), наши се позоришни
ствароци не срећу радо с лутком. Свака представа намењена деци, мора одговарати и одраслом гледаоцу,
јер ће он бирати представу коју ће гледати дете. Свакако да ће садржај, тема и избор средстава бити прилагођени узрасту циљне групе, али у њој ће подједнако
уживати и одрастли гледалац, присећајући се идеала
да су правда, доброта и љубав јаче и важније од свега.
А кад говоримо о игри глумца, она укључује сва
глумачко-изражајна средства која се изучавају на драмским академијама, плус додатне вештине, док преко
пута има изузетно активног гледаоца. У позоришту за
децу се глуми-игра, приповеда, рецитује, уз човеколика
бића играју се и животиње, природа, природне појаве,
измишљене твари, сенке, често и више ликова у једној представи. То од глумца захтева изузетну физичку
спремност и концентрацију. Специфични ликови који
се тумаче захтевају додатну маштовитост и спремност
глумачких изражајних средстава да им се прилагоде и
4) https://www.nationaltheatre.org.uk/shows/war-horse-at-troubadourwembley-park-theatre (последњи пут приступљено 21. 10. 2019).
Због великог успеха представе снимљен је и филм 2011. https://
en.wikipedia.org/wiki/War_Horse_(film) (последњи пут приступљено 31. 10. 2019)
5) https://dudapaiva.com/en/ (последњи пут приступљено 21. 10. 2019)
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отелотворе их тако да се не поставља питање њихове
могућности и постојања.
Све што сте учили у школи, овде је неопходно у
свакој представи. Карактери/ликови стварају се употребом свих изражајних средстава. Уколико је у питању игра живог глумца, његово тело треба у потпуности да се прилагоди телу лика који тумачи (некад
играте животиње или чудна непостојећа бића). Овде
су добродошли пластичност тела и моћ што занимљивије трансформације и стилизације. Костим, маска и
шминка, често су веома компликовани, и колико могу
да помогну, толико умеју да отежају, али их треба искористити у игри. Сценографија никако не сме да одсликава само један простор, она треба да буде мултифункционална, она мора да игра, да се трансформише.
Глумац мора да влада сценским борбама, кретњама,
игром, чак и циркуским вештинама. У представама за
децу често се уживо пева и плеше. Глас глумца је че
сто у чудним модификацијама, те је владање добром
техником неопходно. Уз то, представе за децу играју
се у јутарњим терминима, по неколико пута дневно.
Глумац у позоришту за децу може одиграти и више од
300 представа у сезони. Врло вероватно да због обима
посла, као и због енергичне и активне младе публике,
гумци за децу остају особито витални и енергични и у
позним годинама.
Играти за децу изузетно је захтевно и физички
напорно, играти лутком још и више. Све што је потребно живом глумцу у театру за децу, додатно се усложњава када се игра са лутком. Често се та два начина
игре међусобно преплићу и допуњавају. Процес овладавања анимације лутке подразумева процес међусобног васпитавања. Лутка је сама по себи већ одређена
врста скулптуре која има сопствени ликовни израз и
системе за остваривање кретњи. Задатак је луткара да
изнађе, осети и овлада свим њеним анимацијским могућностима, које често нису бројне. Некад је довољан
минимални покрет лутком да схватимо како су јој се
мисао и емоције промениле, а некад ни уз четири ани-

маторске руке она не може да пређе пут од тачке А до
тачке Б. Паралелно са тим процесом, глумац анализира односе, сукобе и лик који игра, као што то чине и
глумци у драмском театру, али како његово глумачко
тело, лице и око не би требало да су и центру пажње,
глумац аниматор сву своју глумачку акцију и емоције,
кроз своје руке и глас, поклања лутки. “Ако је покрет
неживог предмета лишен емоције, покрет сваког живог
бића управо се по томе разликује, емоција га заправо
одређује. Зато је емотивна изражајност покрета кључни моменат кад лутка представља живог човека. И ако
лутка савлада ту изражајност, без обзира на спољашњу
сличност, она представља човека у покрету и може му
постати потпуно слична.”6)
Уз све ограничавајуће околности за експресију,
тело луткара често је у изненађујућим положајима. Некад треба да је скривен у сенци или иза сценографије,
често читаву представу чучи, клечи, лежи с рукама
подигнутим увис, пузи, котрља се, уврће, изврће, помаже се свим деловима тела, па и зубима, само како
би лутки омогућио да учини баш тај изабрани покрет
који јој је неопходан. Гледати луткарску представу “од
позади”, посебан је доживљај.
Све ово сведочи о томе колико глумци који се
овим театром баве морају бити заиста посвећеници и
заљубљеници у свој посао.
Позориште за децу има своју извесну будућност,
и њиме се треба озбиљно бавити, као и лутком. “Сваки
пут када се на сцени појави предмет као симбол или
метафора – то је луткарство. ...У свету у коме многе
ствари, па и класичан драмски театар, губе, или су већ
изгубиле своју магијску суштину, можда баш луткарство пружа неке могућности.”7)
6) Обрасцов, Сергеј, Моја професија (превод с руског Новица Антић),
Отворени универзитет Суботица и Позоришни музеј, Нови Сад
2009, стр. 137, ИСБН: 978-86-85123-40-5
7) Човек се игра Бога, Весна Ждрња, стр. 320 и 322; Лазић, Радослав,
Светско луткарство, хрестоматија, Фото Футура, Београд, 2004.
ИСБН: 86-84283-07-4

> 156

Пише > Дивна Стојанов

Како писати за луткарско
позориште?

П

роблемом текста у луткарским представама први
се, крајем 19. века, бавио историчар уметности
и археолог Шарл Мањен у књизи Историја марионета Европе од давнашњих времена до наших дана:
“Скромно позориште марионета јесте врста позори
шног микрокосмоса у коме се понавља и одржава у
малом облику слика читаве драме и у коме око критике са изванредном јасноћом може испратити целокупне законе по којима се одвија развој драмског стваралаштва човечанства.”1) Како текст не би прешао у
приказ историје и теорију луткарске драме, задржаћемо се на конкретним правилима и особеностима писања једне такве драме.
Гледањем луткарског театра за децу, најпре у Позоришта младих Нови Сад, уочава се прва и основна
диференција између текстова за два различита театра
– анимирана лутка не трпи дугачке реплике. Она говори кратко, јасно, изјавним реченицама без ироније или
прецизним питањима. Сваки пут кад има веће говорне
целине које мора да каже, а нарочито ако их изговара
без покрета, лутка постаје мртва и од позоришног бића
претвара се у обичан предмет. Треба имати на уму да
1) Борис Голдовски, Историја драматургије позоришта лутака, Позориште лутака “Пинокио”, Београд, 2017, стр. 17.

је луткарски театар у суштини ликовни театар, визуелна форма, те тако он може постојати без дијалога и
заснивати се на физичкој радњи. Јасан пример за то
су италијанске и француске опере из 17. века – глумци су анимирали лутке на сцени без иједне изречене
реплике, а у позадини је била оперска музика. Према
томе, делање, а не говор, чини лутку на сцени живом.
Само када се креће у простору, чини покрете својим
деловима тела, она постоји. Џорџ Бернард Шо је за себе
тврдио да су га лутке научиле режији, јер помоћу њих
је схватио колико је покрет на сцени важан. “Када се
једна од њих преврће, остале, мада остају у потпуном
видокругу, као да постају невидљиве.”2) Друга чињеница који произилази из гледања представа је карактери
стична структура. Протагониста је на почетку незрео
или не поседује конкретно знање или вештину, затим
креће у авантуру, на путу среће друга лица од којих
учи и уз чију помоћ сазрева, да би на крају стигао до
свог циља, враћа се кући промењен и бољи/паметнији
од нога што је био на почетку. То је својеврстан “road
movie” на позоришној сцени. Таква структура заиста
више подсећа на сценаристичку форму Воглера и његово “херојево путовање”, него на Фрајтагову пирами2) Исто, стр. 71.
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ду. Ова парадигма може се свакако пронаћи и у позоришним драмским комадима, али није им својствена,
док је код луткарских изведби најчешћа.
Лутка је глумцу проширила могућности. “Оно
што може глумац, не треба да ради лутка, али оно што
може лутка, сасвим сигурно не може глумац.”3) У том
смислу, беспотребно је луткама приказивати, рецимо,
реалистичку драму, јер артифицијелност и симболика
3) Rазговор вођен дана 24. 1. 2020. са Сашом Латиновићем, професором луткарства на АУНС и глумцем луткаром Позоришта младих.

базично су присутни у луткарском позоришту. С друге стране, сцене које би за глумца на било који начин
биле неукусне или дегутантне за играње, на пример,
сексуални однос у представама за децу или баналне
(нпр. јунакиња је заљубљена, срећна, на седмом небу...), могу се једноставно и штавише естетски лепо
одиграти лутком. Дакле, лутка ће се тешко снаћи у реализму, али ће сво оно апстрактно, онострано, изван
рација, верно приказати. Драматургија лутке садржи
маштовитија решења која се понекад граниче са чи-
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тљивим знаком или се, пак, порука преноси асоцијативним путем. Лутка ће своја осећања одиграти, физички показати, а глумцу у драмском театру неопходно је да их изговори.
Што се тиче говора, као што је речено, анимираном предмету потребно је дати краће и јасније реченице јер га дужи дијалози пасивизују па самим тим
замарају и публику. Томе је битно додати да ће, међутим, лутка много лакше од глумца “изговорити” стих
чије је разумевање обично теже када се чује са сцене.
Ритмичан, римован и кратак стих лутку ће учинити
још занимљивијом, док глумца у драмском театру чини неразумљивијим и компликованијим за праћење.
Драматуршка карактеристика која је специфична само у луткарским представама јесте однос који се
гради између глумца и његове лутке, глумца и других
лутака, глумца и глумца. Дечије представе често почињу игром глумаца аниматора чији се карактер веома брзо етаблира. Затим се уводе лутке које имају исте
особине као и њихов аниматор. Један заплет дешава се
између људи, други између предмета. Они могу, али
не морају да буду у корелацији, само је битно да један другог не поништавају и не уносе додатне забуне.
Ова, додатна линија радње, унета је у моменту кад је
луткар постао видљив на сцени, а не остављан сакривен иза паравана.
Теме и идеје погодне за причу испричану оживљеним предметима зависе од узраста деце. За оне најмлађе,
до 7 година, избегава се комплексна радња и прибегава
се симплификованим односима и јасним препрекама.
Старија деца могу да испрате сложенији наратив који
ће ефикасније пренети глумац својим гласом и телом.
Заједничка им је поучна, лако разумљива крајња премиса. Познато је и да лутка није средство причања приче
само за децу. У контексту луткарске представе за одрасле, Пјетр Ферини, италијаснки историчар прошлог
века каже, “луткарска драматургија слична је магнету
са два краја. Један тежи пародији, а други мистици”.
Он је уочио да се кроз анализу драматургије луткар-

ског театра може уочити менталитет народа. Наиме,
север Европе је у својим комадима тежио мистицизму,
заплетима пуним тајновитости, а што су луткари ближе Медитерану, све их више занимају веселији, комичнији, пародичнији наративи. Заплет који ће насмејати
Италијане, у Немачкој постаје предмет филозофског
размишљања.4) Драматургија лутке својеврстан је чувар народних обичаја, па је лутка у многим земљама
Европе (Русија, Холандија, Чешка, Мађарска, Турска,
Бугарска, Србија...) имала битну улогу формирања националног идентитета. Тако су Петрушка, Јан Класен,
Витез Ласло, Карађоз и Тодора служили да подсвесно
усаде људима како је њихов народни јунак (самим тим
и народ којем они припадају) мудар, виспрен и својом
домишљатошћу може да надмудри и самог ђавола.
Хенри Едвард Гордон Крег, реформатор руске
сцене 20. века, имао је теорију да је читава позоришна
култура израсла из “луткарског зрна” и да има смисла
вратити се том “зрну” и покушати пресадити га у повољнију “земљу”, те ће онда ново позориште донети и
нове, до сада непознате плодове.5) У нашој држави не
постоји факултет или смер специјализован за глумце, редитеље или драматурге који желе да се баве луткарством, али и без школовања уметничка луткарска
пракса код нас живи и остварује успехе. Плодно тло за
раст овог зрна били би, пре свега, млади драматурзи и
редитељи вољни да прво гледају ову врсту театра, уочавају битне карактеристике, а затим да и сами покушају да стварају своја дела за која, без сумње, постоји
тражња. Тако би заиста никли нови, инспиративни,
маштовити плодови.

4) Борис Голдовски, Историја драматургије позоришта лутака, стр. 79.
5) Исто, стр. 175.

ИС ТОРИЈСК А

Приредила > Исидора Поповић
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Пише > Горица Радмиловић

(Грешне) судбине драмских
ликова Момчила Настасијевића
Поводом 125 година од рођења

И

ако је српској књижевности познатији као песник
и прозаиста, Момчило Настасијевић (1894–1938)
је за собом оставио и драмски опус који се са
стоји од две музичке драме (Међулушко благо и Ђурађ
Бранковић)1) и три лирске драме (Недозвани, Господар-Младенова кћер и Код “Вечите славине”). Од пет
драма које је написао, у засебним књигама објављене
су три драме, од чега су две биле укоричени сепарати
из часописа. Напослетку, свих пет драма у целини први пут су штампане након Настасијевићеве смрти, у
Издању пријатеља 1938. године. Овом приликом, фокусираћемо се само на лирске драме.
Како у поезији и прози, тако и у драмама, Настасијевићева поетика остаје базирана на “матерњој
мелодији”. Наравно, не можемо да споримо утицај
страних аутора на пишчево дело, али суштина његовог
стваралаштва остаје утемељена на српској традицији
“јер општечовечанско у уметности колико је цветом

изнад толико је кореном испод националног”.2) Тако
Настасијевић “следи настојања ‘друге модерне’ од пре
Првог светског рата, да се синтезом интернационалних
мотива и домаћег фолклорног наслеђа створи уметнички облик”.3) Међутим, писац жели и да покаже део
тог националног бића са свим његовим манама, до њиховог потпуног разоткривања које доводи до деструкције. Ипак, та деструкција не долази сама од себе. Она
је увек праћена грехом из прошлости или пак несрећно
изграђеним карактером. Грех је свеприсутан и толико
јак да се преноси на све ликове драме. Ретроспективно, Настасијевић се у својим драмама враћа на животне приче свих својих ликова, чиме правда све оно што
им се дешава у садашњости. Тако је егзистенцијализам
(свих) ликова у лирским драмама осуђен на трагичан

1) Само либерто за музичку драму Живи огањ објављен је у часопису
ХХ век, 1938, I, 11, 583–585.

3) Радован Вучковић, Модерна драма, ИПО “Веселин Маслеша”, Сарајево 1982, стр. 610.

2) Момчило Настасијевић, Есеји, белешке, мисли. Сабрана дела Момчила Настасијевића IV, Српска књижевна задруга, Београд 1991,
стр. 101.
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исход. Поред мотива греха, вечно присутни су и мотиви патње, страдања, коби, инцеста, смрти, оностраног,
истине и лепоте. На основу присутности ових мотива,
јасно је да се ради о комплексним драмским текстовима. Иако су критичари често писали о нерешености
судбине ликова Настасијевићевих драма, они се ипак
могу тумачити преко њихових поступака. Писцу се че
сто замера да у драмама “има и заплета и дијалога који
би на сцени били делимично ефектни” и да је његова
намера била да нађе још “један нови медијум”4) како
би се лакше приближио читалачкој публици. Овакво
виђење Настасијевићевог приступа драмском писању
можемо само да тумачимо кроз пишчево виђење уметности. Поред враћања матерњој мелодији, писац инсистира на лепоти. Лепота уметности је нешто највеће и
најдрагоценије, а “уметник је посредник између Бога
Универзума и осталих људи; он има моћ израза који
открива”.5) Имајући моћ коју обични људи немају, Настасијевић је преко својих драма покушао да прикаже
трагичне судбине оних који су недозвани, оних којима
је усуд доделио такву улогу на свету.
Настасијевић драме пише у потпуно другачијој
поетичкој перспективи од својих савременика.6) Питање егзистенцијализма његових ликова није одређено
Првим светским ратом, напротив. У његовим драмама не постоје ни историјски, ни митски ликови. Сво
страдање које је описано у драмама Настасијевић доследно приписује њиховим карактерима. Писац зна и
да “организујући фактор драматичности не мора обавезно да буде прича” (иако је и она сама по себи довољно трагична), већ да се динамика може остварити
у дисконтинуитету (Код “Вечите славине”) и “да лирска интонација као емоционална интонација и те ка4) Миодраг Павловић, “Момчило Настасијевић”, Драма (прир. Рашко
В. Јовановић), Нолит, Београд 1973, стр. 371.

Код “Вечите славине“
Народно позориште Сомбор, 1989, режија: Ненад Бојић

ко може одговарати драми”.7) Можда најбољи пример
оваквог тумачења можемо видети у драми Недозвани.
Ликови ове драме: Никола, Мира, Бранкица, Мазулино, Вукашин и Станојка, своју причу граде искључиво
на међусобним односима. Заправо, све што се од саме
радње зна јесте да Никола има жену Миру која га вара и која га не воли и да су Бранкица и Мазулино (несрећно) заљубљени. Сви остали догађаји дефинисани
су разговорима и, што је веома битно како у овој, тако и у друге две драме – говором тела и интонацијом.

НИКОЛА (пође у кућу, сукоби се с Миром, која излази
носећи пакет у руци)
МИРА (застане, погледају се за тренутак, хтеде му нешто
гневно рећи, па наједном прасе у грчевити смех)...

5) Момчило Настасијевић, нав. дело, стр. 17–18.
6) Види: Косара Цветковић, “Дело Момчила Настасијевића у позоришној критици”, Сцена, 2014, L, 4. октобар–децембар, стр. 177.

7) Мирјана Миочиновић, Есеји о драми, Вук Караџић, Београд 1975,
стр. 303.
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[...]
МИРА (бесно): Не видиш! Ево, и сребро сам ти украла.
(Показује пакет). Једва држим, одваљује ми руку!...
НИКОЛА: (слегне раменима)
[...]
МИРА (као ко више не зна шта би са собом, усходала се бесно): Боже мој, никога да ме разуме! Никога!8)
Недостатак радње не умањује вредност ове драме. Напротив. Изражени говори тела, дијалози и про
стор, дају будућем редитељу могућност да се искаже
као особа која разуме суштину, а та суштина лежи у
истини. Никола, кога писац дефинише у дидаскалији
као питом и његова жена егзалтована у смислу свога
пола9) остају доследни у својој карактеризацији до краја
драме, као и остали ликови. Сви они јесу слика једне
истине коју свако носи у себи. Као што сам наслов каже, они и јесу недозвани и тако осуђени на пасиван и/
или несрећан живот. Зашто је критика овакво виђење
карактера негирала, није нам сасвим јасно. Наивност
коју поседује Никола, несрећност и нестабилност Мириног лика и неодлучност Николине сестре Бранкице,
нису особине које су измишљене па и пренаглашене.
Затворени у херметичном, мрачном кругу они животаре, без намере да то мењају. Чак и када Мира оде,
јасно нам је да ће се све то поново догодити:

НИКОЛА (тргне се): Мира!... Па да, Мира, вратиће се
она, јер је отишла, занавек, Бранкице, буди сигурна,
вратиће се она!... (нагласила Г. Р.)10)
Цикличност је још један од мотива заступљених
у свим драмама. Као што смо навели, цикличност у
Недозванима дешава се у Мирином повратку који, чи8) Момчило Настасијевић, Драме. Сабрана дела II, Српска књижевна
задруга, Београд 1991, стр. 474–475
9) Исто, стр. 428.
10) Исто, стр. 476–477

Код “Вечите славине“
Народно позориште Сомбор, 1989, режија: Ненад Бојић

ни нам се, није ни први ни последњи. Друге две драме
се разликују. Наиме, једино у Недозванима нема, како Марта Фрајнд наводи, “чвора”. Под овим се мисли
да не постоји грех из прошлости на коме се заснивају
садашњи догађаји. У томе се огледа цикличност драма Господар-Младенова кћи и Код “Вечите славине”. У
обе драме присутан је родитељски грех као корен из
кога ће се изродити сва несрећа њихових потомака.
Као што је поменуто, један од главних мотива Настасијевићевих драма јесте инцест. Ипак, тај инцест је
“дискретан, небруталан, непорнографски”.11) У Господар-Младеновој кћери он се поставља између оца Младена и његове кћери Данке12), иако то немамо аргументовано у тексту. Писац Данку дефинише као лепу “али
лепотом која као да није само везана за привлачност
11) Миодраг Павловић, нав. дело. стр. 376.
12) Види: Исто, стр. 375.
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ДАНКА: А ја тебе, оче, може ли од курјака да се роди
јагње?
МЛАДЕН: Хм, подвали ми, на мене си, лијо! [...]16)

црта. Има у њој нечега неуравнотеженог између благости погледа и оштрине која, овда-онда, избије јој из
гласа, па чак и из очију. Племенита снага”.13)
Већ смо раније поменули да лепота код Настасијевића има два вида: лепоту уметности и лепоту као
коб. Овај други вид лепоте постоји код више ликова Настасијевићевих драма: у Недозванима то је Бранкица, у
Господар-Младеновој кћери Данка, а Код “Вечите славине” то су Тина и њена кћи Магдалена. Ипак, последње
две драме се и у овом контексту разликују. Док Бранкица сама носи свој грех лепоте и проживљава тек несрећну љубав, Данкина, Тинина и Магдаленина лепота
доводе до самоубистава оних који су заљубљени у њих.
Ипак, помало је неразјашњено у драми зашто Данка
испашта, а поседује племенитост коју нису имале ни
Тина ни Магдалена? Тај мотив доброте који поседују
Никола и Бранкица, а касније само Данка, привукао
је пажњу и књижевној критици. Марта Фрајнд у свом
тексту “Доброта као коб у драмама Момчила Настасијевића” пише о доброти ова три лика која служи за
“истицање зла”.14) Што су Никола и Бранкица бољи
према онима које воле, ови то више користе. С друге
стране, Данкина доброта је, заправо, резултат грехова
њеног оца. Она покушава да исправи грешке свога оца
који је дужан свима. Она настоји да живи другачије од
своје мајке која је живот одлучила да сведе на посету
гробовима своје деце и на паљење кандила. Свесна да
је у целој кући једина искрена и реална15), на Данки је
да учини све како би макар мало осветлала породични
образ. Ипак, она је свесна и да не може потпуно да се
удаљи од свога оца. Воли га и мрзи у исти мах. Свесна
је да је неке особине ипак морала да наследи:

Данкина доброта и лепота резултирале су стра
сном заљубљеношћу Мајора. Овај окупаторски официр
све чини да Данку добије само за себе. Напослетку, он
постаје “друга жртва сопствених добрих дела”.17) Као
што је наведено, Данка чини добро да би макар мало
успела да поништи сво зло које је чинио и чини њен
отац. Мајор, ипак, чини добро само да би удовољио
њој18). Доброта која полазну тачку има у посесивности
и себичности, никако није оно што Настасијевић поставља под термин чисте, хришћанске доброте. Напо
слетку, Мајор страда јер се Данкин грех (првенствено
грех њеног оца), шири и на њега. Ово је само један од
показатеља како доброта заправо подстиче на показивања свег зла. У току целе драме, сваки Данкин добронамерни поступак практично ће се окренути против ње:
Мајор ће се убити, Цврле, кога је знала целог живота
и посматрала као брата, издаће је и потказати Мајора, господар Младен и Каја ће изгубити здрав разум,
а она ће са њима остати до краја живота.
Још је један лик носилац ове трагичне доброте,
а то је Роман из драме Код “Вечите славиине”. Да би
смо боље појаснили појам његове доброте, морамо се
осврнути на саму концепцију драме. Наиме, Настасијевић ову драму гради веома необично. Пролог и епилог су скоро идентични. Једина разлика јесте то што
се у епилогу говори о Магдалениној смрти. Први чин
је смештен у прошлост, четрдесет година пре пролога и епилога, други чин се дешава кратко после првог,
а трећи двадесет пет година пре првог и другог чина,

13) Исто, 524.

16) Исто, 530.

14) Марта Фрајнд, “Доброта као коб у драмама Момчила Настасијевића, Поетика Момчила Настасијевића, Институт за књижевност
и уметност, Београд 1994, стр. 67–75.

17) Марта Фрајнд, нав. дело. стр. 70.

15) “ДАНКА: Можда си ме и родила да се обистини!...”. Момчило Настасијевић, Драме, стр. 525.

18) “МАЈОР (смућен): Нема мене жао, ја не жао себе!... Мене послао
цар, нема Србија, нема Србин, ја твој говор научио, ја боље волим:
живот остане овде!.... (Прилазећи јој.) Један живот, једна Данка...”
Момчило Настасијевић, Драме, стр. 535.
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односно шездесет пет година пре пролога и епилога.
Трећи чин је, заправо, корен греха, онај “чвор” због
кога ће касније протагонисти драме, Магдалена и Роман, испаштати. Кафана “Вечита славина” тад је у пуном јеку. Пије се, Цигани свирају, а ту су и жене које
служе да забаве госте. У тако немиран, гласан простор
улази млада девојка Тина. Лепа, насмејана, она је контрадикторност свима који се у кафани налазе. Чак и
код ње видимо ону доброту која изазива зло. На то је
упозорава и Стојан, слуга газде Рапе:

СТОЈАН: Продаће те овде ко марву!
ТИНА (у чуду): Ене, ене, шта говори!... Мене ко марву!...
Ко да то може, – крштену душу!... [...]19)
Њена наивност и доброта ће повући зло. Те ноћи,
Тина и Смиља (једна од Рапиних “купљених” жена) остаће у другом стању и из тог греха родиће се Магдалена и Роман. Ипак, да би остао доследан у греху оба
родитеља, Настасијевић Рапино злодело не оставља
само. Изгубивши ум, Тина инсистира да се са Смиљом
пољуби и да на тај начин вери још нерођене Романа
и Магдалену. Као што смо рекли, грех се шири на све
ликове. Смиља губи ум и по рођењу Магдалене бежи,
а напослетку ће се убити и Стојан, који је двоје деце
крстио као да су близанци, али пре свега тога, обесиће
се и Рапа.
Рођени у греху и у великој тајни одрастају као
брат и сестра Роман и Магдалена. Како је грех неуништив све док се не сазна истина, док се не дође до
самог његовог језгра, између њих се рађа љубав, описана као платонска, али код Магдалене с назнакама
еротског. Као и у прве две драме, и овде ће “слутња и
смрт пратити елементе еротског”.20) Двадесет пет година након рођења Магдалене и Романа “Славина” је
сада у Тинином власништву. Опет се појављује мотив
кобне лепоте, сада код Магдалене, која заводи све око

Код “Вечите славине“
Народно позориште Сомбор, 1989, режија: Ненад Бојић

себе јер не може да има оног кога воли. Тако описано
“инцест постаје аргумент против телесне љубави”21),
али она је passion mortelle са незаобилазним трагичним
исходом. Та трагичност не поставља у први план одмах
главне ликове, већ мора да оправда своје присуство
греха на свима који се око њих налазе. Већ у прологу сазнајемо како је та инцестуозна љубав пресудила
двојици, Радичу Сирчанину и Марку Подољцу, док се
њихови синови мире на захтев својих мајки:

СИРЧАНИН: Ето ту. – Ту на самом улазу. Два ножа у два
тела. Мој отац и твој.
ПОДОЉАЦ: И мрље на вратима ено, – на зиду!
СИРЧАНИН: Од крви то. – Остане кад је на правди.
ПОДОЉАЦ: На правди!... Па то не спере ни време!22)

19) Исто, стр. 636.
20) Биљана Мичић, “Кружење тајне”. Момчило Настасијевић, Матица
српска, Нови Сад 2016, стр. 12.

21) Миодраг Павловић, нав. дело, стр. 375.
22) Момчило Настасијевић, Драме, стр. 608.
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Крв на “Славини” никада неће нестати, иако она
тада, четрдесет година након кључних догађаја, полусрушена стоји. Та крв код Настасијевића симболише
сећање на Магдаленину кобну лепоту, али и на љубав
која је рођена код истокрвника.
Иако је пресудила само једном од својих обожавалаца, Магдалена преузима обе смрти на себе.23) Могуће је да Магдалена ово чини из два разлога. Свесна
да никада неће моћи да буде са Романом и да ће га
морати волети само платонски, одлучује се да напусти
место где је грех зачет. Други разлог могао би лежати
у самоспознаји. Она зна да је грешна, да се због ње догађају све страшне ствари и тада се покајнички предаје
и зло приписује себи. Напослетку, њена љубав према
Роману учинила је да је цео њен живот као тамница, у
којој се не назире светлост, већ само грех. Напослетку, до коначног ослобођења доћи ће у епилогу. Док је
синови давно убијених обожавалаца посматрају, без
иједне речи Магдалена слуша звук Романове фруле,
пушта глас који се не разликује од тог звука и умире.
Та смрт, наравно, није случајно коначни исход
ове драме. Романова доброта је морала ескалирати у
зло, а забрањена љубав у трагедију. И код Романа, као
и код Данке, пристутна је “спремност да се на своја
плећа приме и испаштају греси које су починили други”.24) Роман испашта и због оца, и због тога што је насилнички зачет, и због веридбе са рођеном сестром, и
због сестриног карактера. Један од припадника “лепе
душе”25), Роман сам носи свој крст и на томе никоме
не замера. После његове проживљене судбине, остаје
само звук јер код Настасијевића “ћутање је одсуство
речи, а не мелодије”.26) Његова љубав према Магдале23) “МАГДАЛЕНА: [...] Вежите ме, зла сам, гнусна, – судите ми, људи!...
Пободоше се ножевима, – ја их намамих, – од колена крвнике!...
Живог још Подољца дотукох!... Крвав ми ево нож у руци!... Ја сам
за крв њино крива!... Магдалена!... Ја!” Исто. стр. 631.
24) Марта Фрајнд, нав. дело, стр. 73.
25) Исто, стр. 72.
26) Биљана Мичић, нав. дело, стр. 10.

ни је велика. Он је спреман да прихвати истину, каква год она била, али и поред ње да учини све како би
његова сестра била срећна:

РОМАН: Страшно ми је, сестру губим. (Из дна душе.) Ко
је родио тебе, мене заиста није. Тета Тина не може
бити твоја мајка!
МАГДАЛЕНА (ван себе): То!...То!.. (Учини покрет као да
би пасти му или зграбити га у загрљај, али је пресече чудан израз готовости на његовом лицу да и то
од ње поднесе.) [...]
РОМАН (у жртвеном заносу, смешећи се): Згусни, Магдице, упрљај, од тебе ми је, поднећу.27)
Романова пожртвованост на самом крају остаје
као мелодија која долази из његове фруле. Она је увек
присутна, иако становници нису сигурни да ли је он
уопште жив. Ова сцена нарочито говори о нечему што
је присутно кроз целу драму Код “Вечите славине”, а
то је спајање равни акције и равни фикције.28) Те две
равни се константно преплићу, па тако, на пример,
звук Романове фруле долази са тавана, са места где су
се Рапа и Стојан обесили. Тај звук ће бити Магдаленина смрт. Раван акције сведена је на доње просторије:
испред кафане, у кафани и у малој соби где су зачети
Роман и Магдалена. Цела кафана за њене становнике
постаје axis mundi са конотацијом да је Тинина соба
подземље и место зачетка свог греха, који ће се ка
сније ширити у кафани, као у лимбу, затворен у тајну,
док ће таван, као највиша тачка, бити место прелаза
на онострано. Обе драме које у себи као кључно полазиште имају родитељски грех, Господар-Младенова
кћер и Код “Вечите славине” имају “паклени” простор
подрума. Непосредно пред Мајорову смрт, Младен
прави весеље у подруму, пијанчи јер је успео да смакне Мајора са његове позиције, а на тај начин и да га
27) Момчило Настастијевић, Драме, стр. 583.
28) Милан Буњевац, Време у драми, Универзитет уметности, Београд
1980, стр. 66.
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удаљи од Данке. Без љубави за коју је живео, оцрњене
судбине, Мајор из свог лимба не може напоље, те (уз
мелодију), одлучује да себи пресуди. Занимљиво је и
то што све три лирске драме Момчила Настасијевића
завршавају мелодијом: Бранкица свира Бетовенову
Mondescheinsonate, Данка посматра своје родитеље и
“као запева над њима”29), а Магдалена мртва, у слободу одлази праћена звуком Романове флауте. Све је то
повратак мелодији, оном првобитном стању, из којег
се коначна истина морала извући, јер време у драмама Момчила Настасијевића “тече циркуларно, оно не
припада историји, већ вечности”.30)

* * *
Зашто су драме Момчила Настасијевића тако
мало извођене на нашој сцени, остаје под знаком питања. Ни простор у пишчевим драмама, као ни ликови
не могу бити разлог томе, напротив. Иако се критика
често освртала на недореченост текстова и називала их скицом “која би могла послужити за драму”,31)
верујемо да се радило о неразумевању овог тамновилајетског писца. Надајмо се да ће у скорој будућности
Настасијевићеве драме угледати светлост великих позоришта и да ће се овај наш писац напокон заслужно
акредитовати и као “драмски”.
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29) Момчило Настастијевић, Драме, стр. 568.
30) Биљана Мичић, нав. дело, стр. 15.
31) Душан Крунић, Момчило Настасијевић “Недозвани”, Драма (прир.
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Пише > Наташа Гвозденовић

Фестивал “Дезире”, Суботица

Костолањи, Урбан, Киш, Форд...

Ф

естивал “Дезире” већ више од деценије у Суботици креира редитељ Андраш Урбан. Овогодишњи је имао назив Right here right now. Ако
бих говорила о првим асоцијацијама на фестивал, а
пратим га од самог почетка, континуирано, то је код
Урбана увек мешавина позоришне панк естетике, врсте побуне која снагу налази не само у побуни него и у
доброј артикулацији емоција. На известан начин, када
говорим о фестивалу, увек мислим на територију која
се оформи у Суботици током десетак дана, а која има
своју војску гледалаца и извођача. Можда је зато моја
прва асоцијација на фестивал: шињел. Урбан је имао
један капут који је асоцирао на шињел.
Али све је то у брехтовском кључу, једна врста
јаког неодустајања лишеног патетике. Поред шињела,
једна фотографија настала почетком прошлог века на
Мушком штранду на Палићу, на којој је овековечена
група младе господе у једноделним купаћим костимима са цилиндрима на глави (ако добро памтим готово
сви имају бркове). Не знам да ли је на фотографији
и Костолањи, али знам да је Саболч Толнаи имао ту
фотографију.
И ове године на фестивалу је свој најновији рад
представио Јожеф Нађ. Увек је то привилегија. Перфор

мансу Јожефа Нађа Мнемозина претходи Нађева изложба из које перформанс исходи. Место дешавања је
Савремена галерија у Суботици, дакле само срце сецесије. Изложбу отвара писац Ото Толнаи, који ми после
даје неопходна упутства за разумевање изложбе. Кључне речи су: Кањижа, Тиса, детињство, бицикли и жабе.
Када је Нађ био дечак, налазио је мртве жабе
на путу, практично спљоштене, јер би бицикл прешао
преко њих. Сунце би затим учинило своје, па су жабе постајале окамењени објекти којима би Јожеф, на
известан начин, даровао живот. Наиме, јунаци фотографија су управо оне жабе с пута у Кањижи, које су
постале амулети, вечити путници и приповедачи. Јер,
на свим фотографијама их видимо у различитом окружењу и у контексту различитих мотива. Нађ своју
причу не слаже по наративним матрицама; он просто
комбинује текстуру жабе-објекта са другим текстурама
које сада граде адекватан контекст, с којима се, сматра
он, добро уклапа. А жаба се изврсно уклапа са различитим текстурама: тканине, метала... Она, дакле, постаје јунак, она ходочасти и води (и) нас на волшебни
пут кроз различите пределе и светове.
Након изложбе у Савременој галерији Нађ свој
перформанс изводи у простору црне кутије унутар које
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Перформанс Јожефа Нађа Мнемозина

Изложба Јожефа Нађа као увод у перформанс...

се налази сцена и осамнаест гледалаца. На позорницу излази Нађ, као готово увек у тамносивом оделу и
белој кошуљи, главе потпуно замотане у завој. У руци
носи једну од својих жаба. На сцени ће се појавити и
лутка, његов двојник. Ту је и мачка, такође замотана у
завој. Комад глине од којег пред нама ствара носорога,
да би на његова леђа слетела црвена птица.
На сцени фотографија оживљава, а Мнемозина
је изврсна мртва природа Јожефа Нађа, слика која врло живо, као и увек с ауторовим погледом окренутим
унутра, гледаоца подучава моћи коју он има. Ова подука је дубинска и лишена је мистицизма. Изравно!
Фестивал је отворила Урбанова М.И.Р.А. у којој
формално нема шињела, али има бунде. Шињели су,
ипак, све време ту, а преноси их Киш из Часа анатомије који је волшебно присутан, песмом, и у М.И.Р.И.,
представи која је одредила прави ритам уласка на фестивал. “Дезире” вас гледа право у очи и захтева само
једно – присуство којим учествујете. Овај фестивал
не захтева од својих гледалаца памет, а ни виспреност, презире конвенцију и багателисање искрености;
он има сопствену дефиницују лепог... И она је најтачнија у кадру којим евоцирам сећање на прво издање
фестивала, на којем сам била са позоришном критичарком Даринком Николић. Сећам се, наиме, да смо
седели у кафеу у дворишту Позоришта “Деже Костолањи” Даца Николић, Харис Пашовић, Урбан (у кадру
је пакла цвеног малбора испред њега, као његов природни продужетак, схватићу после) и ја, која у том
часу не знам најтачније у шта упадам. У том кадру,
који се, ево, пружа до данас, и до “Дезиреа” Right here
right now, јесте мој доживљај онога што би најтачније
дефинисало сâм фестивал и његову непобитну сврху.
У истом кадру могао би да буде и Џон Форд који изговара славну реченицу: “Онај који није изашао на двобој није ни живео”.
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Пише > Миливоје Млађеновић

28. Вршачка позоришна јесен

Кохерентна фестивалска целина

П

ре 28 година у Вршцу је осмишљена фестивалска презентација врхунских позоришних представа које се темеље на класичном драмском
предлошку. Овај добро утемељен позоришни фестивал подразумева рафинирану потрагу за остварењима
која реконструкцијом, деконструкцијом или другим
поступком преобраћене класичне форме задржавају
естетски релевантну форму. И у минулој сезони у српским позориштима и региону класична драмска дела
била су у значајној мери заступљена на реперотару, а
редитељи су, углавном, тежили њиховом дубинском
позоришном ишчитавању које је, махом, резултирало
доказима да су људске мане и врлине константа човековог битисања.
Већ дужи низ сезона уочљива је тенденција да
се из класичних драмских дела дестилише друштвени
ангажман, актуелизација, савремено значење. Уистину, такав приступ класичним драмским делима и јесте
најбитнији разлог бављења нашим и светским драмским класицима. У неким случајевима класика је била само полазиште за стварање аутентичног ауторског

драмског дела или ауторског пројекта, те је селектор
доведен у недоумицу како да третира таква позори
шна остварења: као уметничко дело класичног творца
или нашег савременика, односно ауторског тима. Из
те недоумице може проистећи само добро за наш позоришни живот – вредно, оригинално и за стварност
заинтересовано позоришно остварење. Отуда, у годинама које следе, вршачки Фестивал који фаворизује
класику може бити обогаћен и новим, независним
програмским током – селекцијом представа “изданака” из класичног модела...
Токови домаћег и европског позоришта неретко
отварају простор за недоумице. Углавном се то догоди кад су у питању ауторски пројекти где осавремењивање прелази границе препознатљивости класичног
узора. Зато овогодишњи мото Фестивала класике Модерна лица под маском класике има потпуно покриће.
Будући да управо из традиционално схваћеног појма
позоришне класике настаје најјача доза позоришног
конзервативизма, селектор Ђура Мрђа је у свом одабиру извесну предност дао оним представама које је
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Из представе Роман о Лондону

красила иновативост и комуникативност у редитељ
ском поступку, глумачкој игри и у третману стварно
сти. Главни селекторски принцип био је, сасвим логично, естетска валидност представе, потом њена својства
класичног драмског дела. Дакле, селекција је начињена без неретко усиљеног селекторског трагања за стил
ском доминантом фестивала, кључним речима сезоне
итд. Извесно, и у овом одабиру препознаје се отисак
времена у коме су представе настале, па отуд и нужно
“преклапање” програма с другим фестивалским манифестацијама, али то је неизбежно. Отуд “мрнџања”
неких “толмача” наше позоришне свакодневице како
би требало избегавати ситуације да позоришни “хитови” иду од фестивала од фестивала, па нам фестивали
понекад личе једни на друге, не би требало озбиљно
разматрати.
Један од најбољих репрезената српског позоришта
у прошлогодишњој позоришној продукцији, Стеријина Зла жена у режија Иве Милошевић Народног позоришта/Narodnog kazališta Nepszinhaz Суботица, на-

шла се и у репертоару овог фестивала. Промућурни
позоришни менаџери, бар они који држе до тога да се
слава и популарност стиче на фестивалима, одавно
“сецују” на Стеријина дела као фестивалски потентна. Постављањем дела родоначелника српске комедиографије конкуришу бар на три фестивала: Стеријино
позорје, Дани комедије, Фестивал класике. У суботичком случају то се вишеструко обистинило. Могућност
да се нека представа по Стеријином делу појави на Фе
стивалу класике увек има преимућство, али с извесним
ризиком. Ако се неко нагледао позоришних варијација
Стеријиних комада, онда су то они. Па без обзира на
хоризонт очекивања публике, на њихов мање-више традиционални обзор, освешћеност публике не би требало потценити. Аутентично тумачење Стеријиног често
извођеног “веселог позорја” у овој редитељској поставци све је друго али никако није весело. Упркос томе,
публика је с одушевљењем прихватила ово остварење.
Контекст у који је Ива Милошевић убацила Стеријине драмске јунаке (амбијент уобичајен за почетак 19.
века), припада дому грoфа Трифића, ликови говоре и
обучени су како епоха заповеда, али имају дебеле премазе позоришне шминке, што сигнализира стилизцију,
позоришну маску, позориште у позоришту. Публика је
схватила да Султана, разгоропађена и назољена, проводи живот који јој личи на лоше позориште и да, ни
након замене улоге са женом из простог пука, не жели
да се врати у своју наизглед лепшу стварност.
Грандиозан а снажно на класику ослоњен позоришни подухват Злочин и казна, настао према роману Достојевског у режији Душана Петровић (Народно
позориште Републике Српске Бања Лука), имао је на
Вршачкој позоришној јесени изванредан одјек у публици1). Пред савременим гледаоцем указали су се по1) Одлуком жирија Фестивала Злочин и казна проглашена је најбољом
представом у целини, глумац Народног позоришта Републике Српске Златан Видовић (Раскољников) добио је награду за најбољег
младог глумца, а Душан Петровић је награђен као најбољи редитељ.
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Из представе Нечиста крв (Народно позориште Београд)

нижени и увређени, паду склони и на злодела приправни људи, но којима још увек управљa осећање савести,
одговорности за учињена непочинства. То је свакако
узбудило публику, јер Бабе зеленашице, у међувремену јесу премрежиле модерни свет, али Раскољникове
нашег доба не одликује мисао о покајању и савесно
сти! Представу Душана Петровића публика је доживела као позоришни трилер, јер је редитељ (користећи
драматизацију Мирослава Беловића) изоштрио линије
које динамизују радњу.

Нашу позоришну реалност у протеклој сезони
обележио је и својеврстан али не и немогућ парадокс.
Реч је о томе да је представа Негри по тексту Јоакима
Вујића, у режији Анђелке Николић (Књажевски српски театар “Јоаким Вујић”, Крагујевац), уврштена и на
Фестивал позоришне класике, чијем корпусу по времену настанка неупитно припада, али и на Фестивал
првоизведених представа у Алексинцу, који означава
други пол фестивалских усмерења, али представа и ту
припада јер овај текст никада није извођен. Овај при-
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мер упечатљиво показује колико су наши позоришни
фестивали (не увек и не сви) подстрекачи позоришне
уметности, како могу да подјаре редитеље и друге делатнике позоришног еснафа да претраже баштину и
да је ишчитају у савременом кључу. Рудименти колонијализма који су основа сентименталног и “поучителног” комада Јоакима Вујића о америчком израбљивању обојених људи на некој плантажи, представљени
су у режији Анђелке Николић као позоришна истина
од које нам нема бекства. Не може нам послужити ни
изговор да не разумемо изговор архаичног Вујићевог
дијалога, јер дат је и превод на савремени језик који
постаје елементом драмске радње али, истовремено, и
ознака нашег неразумевања изворних категорија “свечеловечности”, односно хуманог поступања.
Добрим реакцијама публике прихваћена је и позоришна прича o тугаљивој судбини емиграната у којој
се препознаје и одблесак живота самог писца, Милоша
Црњанског. Роман о Лондону у режији Ане Ђорђевић
(Београдско драмско позориште/БеоАрт Београд) прихваћена је у Вршцу као суптилна, интимна, мелодрамски интонирана представа о смртоносном загрљају великог света. Брачни пар, избеглице из Русије, у Лондону после Другог светског рата, у негостољубивом свету,
у тишини и немаштини, без игде иког свог, Рјепнин и
Нађа, уз болна сећања, лишени отаџбине, пријатеља,
породице, живе живот као у заробљеништву. С каквим
осећањем живе деца Вршчана и других грађана Србије која су се ових година запутила у тај бели свет...
била је повезница с актуелном стварношћу, ако се на
њој инсистира.
Нечиста крв у редитељском читању Милана Нешковића (Народно позориште Београд), јесте прича о

темпераментном и узаврелом, истовремено до урлика невеселом свету Боре Станковића који насељава
истоимени роман (драматизација Маја Тодоровић).
Представа у први план истиче породичне односе и жену која машта о животу другачијем од живота у једној
затвореној средини. Ова инсценација сасвим је лепо
комуницирала с публиком којој је, очигледно, годило
опирање лепе и горде Софке традицији паланачког
обрасца који кроји судбину појединцу.
Пропозиције Вршачке позоришне јесени предвиђају и обавезно учешће у такмичарском програму
Народног позоришта “Стерија” са представом по сопственом предлогу, која се темељи на класичном драмском делу. Тако се у 28. издању фестивала нашао Чеховљев Ујка Вања у режији Андреја Носова, у копродукцији са Хартефакт фондом Београд. У фокусу овог
осавремењеног читања драме Антона Павловича Чехова били су лењост, страх од промене и грчевити покушаји да се никада не изађе из зоне комфора. Ауторски тим тражио је противотров за средину у којој си,
по речима једног од јунака драме, “чудак”, ако желиш
да унесеш позитивну промену. Томе је тежио и Јован
Стерија Поповић, чијем је племенитом зрачењу изложен вршачки Фестивал класике, у потрази за леком за
“болести моралне” свога рода.
Одабране представе чиниле су кохерентну фести
валску целину која је, уз представе у пратећем програму и разговоре са ствараоцима представа, ауторитативан жири, добро осмишљен церемонијал отварања,
одлично конципиран каталог и уз друге промотивне
материјале, потврда је да је задржан и унапређен висок ниво Фестивала.
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Са 8. Фестивала првоизведених представа у Алексинцу

Непретенциозан и
ненаметљив концепт

Н

есумњиво је вишеструко позитивно дејство Фе
стивала првоизведених представа на развој домаће савремене драмске литературе и позоришта.
Мобилизаторски карактер Фестивала очитује се у инте
ресовању како професионалних позоришта, тако и независних позоришних трупа да све већу пажњу посве
ћују неизвођеним делима савремених аутора. Али
Фестивал праизведби није само привилегија драмских
писаца наше епохе! Једнако је алексиначка позорница отворена и за прво представљање дела из дубљих,
запретених слојева историје српске драме, за одважна
и разложна редитељска трагања за драмским текстовима, који из ко зна којих разлога нису имали срећу
да доживе своје сценско тумачење. Овај фестивал је
и место за специфичне ауторске пројекте који позоришно рухо добијају прерадом романа, новела, поетских дела и других књижевних жанрова не само српске књижевности. Све у свему – Фестивал првоизведених представа, праизведби или праизвођења, захвата
знатно шири корпус позоришних појава него што би
се то на први поглед могло рећи, што чврсто увезује
нит првог огледања пред јавношћу.
Селектор 8. издања Слободан Ћустић начинио је
шаролик, непретенциозан и занимљив избор. На почетку је изведена црнохуморна и гротескна предста-

ва Анималс Угљеше Шајтинца у режији Снежане Тришић (Крушевачко позориште). Сложену и вишеслојну
позоришну причу о метаморфозама, претворби људи
и животиња, публика је лепо прихватила. Потом су
уследиле Сликарке Христине Митић у режији Стевана Бодроже (Народно позориште Ниш), три приче
које уједињују теме сликарства и “женства”. Три сликарке, три несвакидашње жене боре се да превладају
препреке и замке које поставља живот, друштво, родно одређење као судбина... На Фестивалу је приказана
и у српској драмској баштини дубоко скривена драмска игра Негри Јоакима Вујића у изведби Књажевског
српског театра Крагујевац. Редитељка Анђелка Николић је наивност ове комедије о ропству и колонијализму оплеменила и осавременила, а тиме и значењски
обогатила, увођењем сонгова, као и кратких уметака
из данашњих медија о томе како велике корпорације
стварају од нас робове 21. века. Врло је добро прошла
код публике и представа Наши дани Жељка Стјепановића у режији Југа Радивојевића (Народно позориште
Републике Српске Бањалука). Ова оштра, савремена
комедија о моралним извитоперењима, бахатостима,
примитивизму, лицемерју, подлаштву, има лековито, опомињуће дејство. О токсичној данашњици, али
из перспективе породице, говорила је и представа са
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Из представе Анималс

Из представе Негри

снажним исповедним акцентима, Балава Дуње Матић у
режији Андреја Носова (продукција Бео Арт Београд).
У такмичарском програму изведена је и представа Наши преци једите са нама Горана Миленковића у режији
Стевана Бодроже (копродукција ПУлс театар Лазаревац
и Народно позориште “Стерија” Вршац) која својом
тематиком, сусретом мртвих, негде у неком простору
између живота и смрти, подсећа на Сабирни центар
Душана Ковачевића.
Центар за културу Алексинц, продуцент Фестивала, има амбицију да покрене и сопствену продукцију
позоришних представа, која би, у складу са програмском мисијом и оријентацијом, подразумевала искључиво прва извођења домаћих драмских дела. Тако је
на 8. фестивалу, ван такмичарског програма, изведена
Преписка Марине Цветајеве и Бориса Пастернака, ауторке и редитељке Виде Огњеновић.
Све сумње у оправданост ревитализације ове
манифестације после осам година трајања засигурно
су развејане. Ентузијазам Душана Дуке Јовановића и
Слободана Селенића, прихваћен и подржан од самог
почетка, нашао је своје најважније и најснажније упориште – у публици. Из вечери у вече дворана Културног центра у Алексинцу, претходних пет година била
је испуњена до последњег места. Најважније је да у опредељењу публике за фестивалску понуду није важио
критеријум широке популарности глумаца, спектакуларност и гламурозност представа, нити је за места
у унутрашњости карактеристично некритичко фаворизoвање престоничких позоришта. У алексиначком
случају превагу је однела потреба, својеврсна глад за
уметничким дешавањима. Томе свакако доприноси и
развијен позоришни животу у Алексинцу, који све више поприма одлике професионализма. Укратко, Фе
стивал првоизведених представа наметнуо се грађанима Алексинца као културни догађај прве врсте. Вероватно је томе допринела и немогућност имитирања
фестивалског концепта – примат први пут изведеног
драмског текста је посебна вредност.
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ШУМЕС – Фестивал шумског
пунолетства
Или, потребне су нам парадигме храбрости,
па тек онда да дижемо револуцију

У

метност постаје (или се рађа) оног тренутка кад
аутор не зна шта је створио. Кад истрајност постане костим, кад вера у арт постане императив без
кога не можеш да живиш; уметничка пророштва тада
су закон и знак да сутрашњи дан постоји. Ма колико
деловало наивно, још се борим(о) против паразитизма
стимулисаног уметника. “Нема исхода”, каже Антонен
Арто. Ући у дух или уметничко дело, значи следити
компетенцију душе жртвеног усхићења.
“Породица бистрих потока”, уметнички пројекат и феномен који одбацују теоретичари, критичари
и историчари интелектуализма, настоји да докаже ансамблирану активност, у овом и претходном веку, да
је дух жив, а да су технологија и наука мртви. Ох! Колико сада навлачим непријатеља фетишистичке идолатрије! Али, моја комуна чини све да истина опстане,
то је – Пердурабо! Сонг издржљивости и преданости
у изворној започетости ризика и вере. Није потребно
ући у храм Талије, потребно је “Талију” увести у храм.
Предати се, а не предавати – слоган је који отклања
мучнину догматске неописивости.

Тако је и ове године реализован Шумес (осамнаести пут, а то значи пунолетство) у Брезовици подно
Рудника, где живи “Породица бистрих потока”. Шумес
значи “шумски сусрети” алтернативних и авангардних
позоришних трупа непризнатог и неприхваћеног карактера. Вратити човечност у човека и вратити позориште у уметност! То су два атрибута (божанска без
религије) која ткачким ентузијазмом плету волумен
егзистенције и естетике.
“Уметност је све, али не и свашта” – певао је Воји
слав Деспотов. Шумес је фестивал у дивљини или удаљености од званичних концепција и признања. Агилност
која стреми слободи и растерећеној платформи утврђеног позоришта. Тако се рађа нада. Уметност је оно што
сам ја. Онакав какав сам ја, таква је и моја уметност.
Следим уметност!
Први пут авангарда мора да крене у рикверц.
Авангарда је непослушност! Уметничко дело се претвара у уметност кад не пристајемо на намете и репресије
задате стварности. Понекад је то соцреализам, понекад
капиталистички прагматизам слободног тржишта…
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но, позориште је колективно озрачење мишљене одговорности. Тада цензура и аутокастрирана млакост
негирају постојање одбачености.
Уметност без подршке. Уметност без задршке!
“Задржати време, ту се крије предлог за бесмртност” – вели Хајнер Милер. Време је спора тестера која
реже белину тела театарске посвећености. Остварити –
значи стремити ка речима, мислима, покретима, гесту
и намерама… Уметност заслужује истину.
И ове године Шумес је настојао да афирмише
апартну уметничку праксу у којој се личношћу одговара
за позоришно дело. Шумес траје већ османест година,
а претходно време испунили су својим присуством Јован Ћирилов, Лазар Стојановић, Ивана Инђин, Љубивоје Ршумовић, Драгомир Зупанц, Љубивоје Тадић,
Сандра Стерле, Александра Николић, Соња Калајић…
И овај пут настојали смо да избегнемо замке гламура, спектакла и мејнстрима, јер сâм живот, мисао и
дело у шуми још не пристају на заводљивост “шареног
фашизма”, него настоје да афирмишу аутентично дело
и “локалну културу неба”. Мало у малом.
Овогодишњи мото Шумеса био је: НЕУСАМЉЕНОСТ! Помало поспрдно и иронично најавили смо да
је прошло време усамљености и корпорација. Уметник мора да предњачи и будућност спакује у садашњи
тренутак. Уметник не сме да се плаши безизлаза, но
да о њему проговори и превазиђе га. Ако реалност
неће на то да пристане, уметник има право да свој
идентитет револуционарно обогати кораком испред
себе. Јер, уметник не сме да се плаши бесмисла и куге имитације и симулакрума који се шири планетом.
Песничка мисија је да већ сада живи будућност. Како
је Ернст Блох рекао – будућност је наша етичност у
садашњости. Цивилизација је истрошена. Нема предлога ни парадигми. Због тога нам је потребно – хајде
да додирнем Мишиму – убризгавање нове виталности
у космос који нам узвраћа.
“Породица бистрих потока” дом је комуне и Утопије!

Позориште порађа екстазе.
Човекова психа постала је усамљеничка. Страх
од комуникације начело је епохе која искориштава.
Узми од другог, тркни до супермаркета, онаниши, дубоко диши… Џон Кејџ није Њу ејџ. Трагедија испразности душе претворила се у зависност о ропству. Купи
ме и бићу срећан. Нови храмови меркантилизма своје
спонзорство дају позоришној сцени. Само несрећан
човек зависан је од мегаломанске куповине. “Ја продајем себе, али купујем тебе”, сонг је из наше представе Нагони коју смо играли неколико година на Сцени
“Раша Плаовић”.
Ана Костовска, глумица позоришта Љубише
Ристића, певала је сонгове из његових представа: “Будите на страни прогоњених, а не на страни оних који
прогоне.” Знао сам ову Кишову реченицу, али сам ипак
плакао. Бити прогоњен данас, значи не бити примећен.
Некада су то обављале цензорске комисије, сада, умеће
маргинализације, игнорације, миноризације критичких и филозофских потенцијала. Не постојиш, али си
слободан. Интелектуалци су се предали древном дремању. А потребне су нам парадигме храбрости, па тек
онда да дижемо револуцију. Овај пут без крви, али с
радошћу. Радост треба вратити у живот!
Љубица Бељански Ристић, Нела Антоновић, Дијана
Милошевић и ја смо, седећи на тврдим дрвеним столицама, одржали предавање о актуелној ситуацији алтернативе у нас. Готово да је нема. Уништена, не може
ни класичном позоришту да помогне. Шанта. Историја
није учитељица, но мучитељица естетике. Има свега,
али наде – не! Ганди је казивао да природа задовољава све човекове потребе, сем похлепу. У позоришту
би се похлепа могла назвати “недостатком инвенције
и експеримента за сценски сензибилитет”. Лепота је
постала анонимна.
Ђилдо Бавчевић из Сплита, ученик Сандре Стерле,
скакао је пола сата бос по трави све док није пао у несвест, љуљајући своје тело у посвећености рискантној
уметности – Уметност једнако смрт. Лидија Андонов
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и Шира Вулф извеле су зен-представу Без наслова. Хигијенски и редуковане у црним костимима приказале
су однос лица према лицу, жене према жени и простору који није захтеван, него једноставан као тренутак.
Уз реченицу: “Оно што се не сме рећи, мора се рећи!”
Андрија Павловић, један од наших најактуелнијих
пијаниста, одржао је концерт на ливади, неколико дана
након гостовања у Њујорку. Прсти су плесали, тишина
ноћи и тама преварили су будност кроз штокхаузеновске бравуре. Следио је аплауз, сличан ономе који добијају оперски певачи на највећим светским сценама…
Речи, и ако су заборављене, треба спустити на сцену (у нашем случају то је травната ливада). “Породица
бистрих потока” изводи представу Ништа за ништа у
којој играју Драгана Јовановић, Мирела Андрић, Зоран Марковић и Дарко Шишковић. Уз помоћ канапа
и штапа, тиквица и купуса, спрдамо се са самоубилачким нагоном ове цивилизације. Некрофилски инстинкт завладао је светом у коме нема осмеха. Ненад
и Дарко, два млада филозофа из Новог Сада, бекетовским дијалогом, седећи на клупи уз картонске кутије,
расправљају о савременој отуђености човека наспрам
човека, природе и уметности.
“Клуб тешке социјале” изводи три представе.
Свлаче се, цепају одећу и пале ватру у бурету. Придружује им се Бранко Ђермановић. Скидају га и одећу
бацају у ватру. Наједном чују се пуцњи као рафали из
пиштоља из његових докумената, новца у новчанику
и кодификованог кључа за ауто. Гуру ове радикалне
позоришне трупе, Аца Костантиновић, корпуленцијом
налик Жерару Депардјеу, изазива смех већ својом појавом. Из Француске долазе брат и сестра Елза и Нилс.
Пале ватру, а затим плешу и забадају лица у гареж завршног чина ватре. Како би Хераклит рекао, све не
стаје, ништа не остаје – сем, ето, наша загарављена лица… А можда и прочишћена сагоревањем самог себе.
Тина Перић у црном костиму плеше са двоје младих
из публике, а затим нам представља своју театролошку
књигу Пут извођача од ја ка сопству. Драгоцена књи-

га и тумач модерног театра. Жалим што није дошла и
Бојана Денић, али њена књига Нема довољно за све Хајнера Милера још није изашла. Но зато, следећег лета,
последњег викенда у августу, представићемо ово библијско и храбро дело посвећено тексту. Двојица глумаца из Подгорице, Милош Обрадовић и Вуле Марковић, и ја, импровизујемо представу Трчање у месту.
На књижевној платформи учествују Миљана Глигоријевић, Синиша Туцић, Дарко Шишковић. Драгољуб
Јовичић... Фестивал потребује пратеће програме, заједнички ручак, масажу... Уз нас су и Неда Арнерић, Загорка Стојановић, Дејан Рацић, Золтан Плетл, Милка
Паспаљ, Данијела и Чеда Блажић, Јелена Ковачевић,
Мирослав Предојевић… Сакупљамо се и трчкарамо
низ ливаду. Представу смо назвали Хомогенијум – сви
заједно против усамљености, не растављајући се у једном једином животу и на овом јединственом фестивалу где човек и уметност сарађују.
Свет треба улепшати храброшћу. Ризик, аутентичност, искреност, тренутак, једноставност без новца, али уз идеје. Из идеје.
На крају фестивала Славко Матић, рокер из групе “Збогом Брус Ли”, пева песму – “Никад немој плакати због Шумеса, јер то је само изгубљена ноћ, никад немој плакати због Шумеса, јер нови Шумес већ
сутра ће доћ”…
Сви се придружују, грлимо се, три дана су протекла као сан… А ја се присећам свог путовања код Тараса Кермаунера у Словенију, у малено место Авбер…
Посећивао сам га (ако га се још ико сећа) и разговарали
смо о свему. Када сам га први пут посетио и испричао
му да желим да живим у комуни, у природи, усмерен
против капитализма и егоцентризма, он је заплакао...
а затим рекао: “Постоје две врсте уметника. Они који
су стимулисани и они који су дестимулисани. Нажалост, ти ћеш бити на овој другој страни”. Тада га нисам разумео. Сада – да!
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59. МЕСС Сарајево

Ф

Солидарност као модел
опстанка и раста

луидност идентитета назив је 59. интернационалног театарског фестивала МЕСС одржаног у
Сарајеву. Термин флуидност идентитета преузет је од социолога Зигмунда Баумана. На терену Балкана, након последњих балканских ратова деведесетих
година прошлог века, о идентитету говоримо како о
нечему што треба изнова успоставити пошто смо деведесетих имали кидање контекста идентитета.
У ширем оквиру Бауманов термин упућује на
врсту разарања идентитета у данашњем свету неолибералног капитализма, у којем живимо под диктатом
кретања крупног капитала који нам, како каже дирек
тор сарајевског фестивала Нихад Крешевљаковић,
узима душу. Дакле, флуидност идентитета дефинише
културно-историјски контекст у којем се дешава и ово
годишњи фестивал. Политички оквир у којем се одви
ја МЕСС практично је идентичан процесима карактеристичним за терен бивше Југославије: комунистичка,
антифашистичка прошлост се потиру, док екстремна
десница јача унутар идеологије капитализма.
Посебно ваља издвојити три представе изведена
на 59. МЕСС-у. Прва је Ајхман у Јерусалиму Загребачког казалишта младих, у режији Јернеја Лоренција. Настала по мотивима књиге Хане Арент, представа има
два чина. Осморо актера седе за дугим столом. Присуствујемо реконстукцији Ајхмановог суђења, публика
је у гледалишту и део је процеса, баш као што је било

и у суду. Реконстуишу се сцене из фима Шоа, много
је сведочанстава и навода о Холокаусту – толико их
је да се на моменте чини да их није могуће пратити.
Игра је савршено природна, кроз директно обраћање
и сусрете са гледаоцима, али и кроз начин који омогућава да се иза те игре постепено помаља атмосфера
грознице коју редитељ ствара нарацијом, гледаоцу ће
слике које чује почети да искрсавају и пред очима и
у свести: гасне коморе, скидање меса са златних зуба,
спаљивање лешева у савршено мирним крајолицима,
покоран одлазак у смрт...
Готово на самом крају првог чина зачује се пољска
песма која рађа свест да тих логораша заиста више
нема. Лоренцијево умеће је да до те свести гледалац
стиже уз помоћ емоција. Редитељ то постиже специфичним успостављањем ритма представе – наизглед
репетицијом, а заправо стварањем фуриозног темпа
којим је публика увучена у нарацију као у ватру.
Други чин започиње реконструкцијом суђења усташком злочинцу Андрији Артуковићу. Сада је на делу
лична исповест. На сцени су кредама означена гробна
места с написаним именима чланова ауторског тима
представе. Дадо Ћосић у своје име прича о властитој
породици из околине Босанске Дубице, говори о Србима који ће да заврше у Јасеновцу. Прича о глади која
се преноси кроз генерације, страху од глади… Лоренци
ће се затим спустити у још личнију сферу – готово сви
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актери представе сведоче о својим очевима, о сећањима на њих. И та ће сведочанства почети постепено да
се претапају, а говор о оцу постаје прича о Ајхману и
Артуковићу као очевима. У овако грозничавој игри
реконстонструкције различитих слојева исповести –
фиктивних и личних, поигравајући се документарном грађом, редитељ води гледаоце чудовишним путем до свести о ужасу злочина, али и до спознаје да
и злочинац има људско лице. Изврстан је и драгоцен
ангажман ансамбла ЗКМ-а, пошто се игра непрестано
одвија на ивици: глумци играју себе, али на трен улазе
и у безброј других улога. Овај плес одвија се на самој
оштрици ножа, нимало није лак, али је реализован са
задивљујућом природношћу.
Белгијска трупа Tonel huis и кореографија иранског аутора Mokhallada Rasema у Револуцији тела говори о Арапском пролећу, о томе како слике из Марока, Туниса, Сирије, које приказују разрушене градове,
делују на оне који долазе из тих крајева. Плес и видео
рад, натчулно сведоче о трауми коју преживљава тело,
подсећају нас на истину да тело памти све и да је ста-

рије од душе. Представа узнемирујуће говори о ужасу
рата и разарања, заснована на софистицираном језику тела и слике.
Брехтов Кавкаски круг кредом је у сарајевском
Народном позоришту режирао Паоло Мађели. Редитељ се води пишчевом намером да растурене елементе
људског идентитета склопи у целину, али и намером
да наново исприча ову причу. Мађели Брехтову причу
на сцени третира попут бајке која се одвија у далекој
северној долини и удаљеним шумама које ће једном,
можда, почети да листају. У овој сценској интерпретацији Аздах Ермина Брава је судија и луда, шекспировски мудар, храбар и луцидан, у исти мах суманут
и праведни гласник Фортуне.
Овај Кавкаски круг кредом као да анализира стање
душе самог Бертолта Брехта у часу када је писао дело,
на тренутак нас оставља пред “златним добом” у коме
је умало завладала правда, у временима када човек човеку није био баш само вук.
На отварању МЕСС-а, у преносу уживо на државној телевизији, Крешевљаковић саопштава да представа Чеховљева прва представа ирског Dead theeatra неће
бити одиграна на фестивалу, јер су средства за њен долазак укинута пред сам почетак МЕСС-а. Зато ће бити одиграна наредне јесени, а тада ће бити додељене
и награде 59. фестивалског издања.
На Фестивалу је одржан и протестни перформанс,
друштвена акција поводом континуираног смањења
буџета: у сали Народног позоришта су читани текстови
о историјату МЕСС-а, једног од најстаријих и најзначајнијих фестивала на овим просторима, једнако важном
у европском и светском контексту.
Токови новца увек говоре о интересу одређеног
политичког тренутка. У овом случају умањивање буџета израз је интереса власти да се новац из сфере културне продукције пребаци у друге сфере. Тако се, наводно, ствара компетиција, а одговор МЕСС-а је позив
на солидарност, јер је уједињавање супротност компетицији о којем год друштвеном уређењу да говоримо.
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О неколико представа са Бијенала црногорског театра 2019.

Различитост као богатство

О

д оснивања 2007. године Фестивал црногорског
театра је манифестација која репрезентује врхунске домете црногорске сценске уметности – и
представе тамошњих позоришта и пројекте независне
сцене, а она је у Црној Гори жилава, али и представе
које су у другим срединама настале по делима црногорских аутора, па и оне које су ван Црне Горе режирали црногорски редитељи. За овогодишње издање
Бијенала, с којег су изостале иностране продукције,
селектор професор Јанко Љумовић, театролог и врстан познавалац театарских прилика не само у Црној
Гори, одабрао је шест представа – Буре барута Дејана
Дуковског у режији Дејана Пројковског (Црногорско
народно позориште), Син Мирјане Медојевић у режији
Мирка Радоњића (Краљевско позориште Зетски дом
Цетиње), О мишевима и људима, по Стајнбековом роману, у драматизацији Стеле Мишковић и режији Дина Мустафића (Барски љетопис и Градско позориште
Подгорица), Марксов Капитал, режија Андраш Урбан
(Краљевско позориште Зетски дом Цетиње), Крваве
свадбе Ф. Г. Лорке, режија Игор Вук Торбица (Град те-

атар Будва и Српско народно позориште Нови Сад),
док је селекторка off програма, позоришна критичарка Маја Мрђеновић, на Фестивал позовала три продукције – Крик плесне трупе Ballo у кореографији Тамаре Вујошевић и Славке Нелевић, Собе Илије Ђуровића
у режији Мирка Радоњића (Драмски студио “Празан
простор” Подгорица), Цврчак и мрав Милене Деполо,
режија Бранко Илић (Театар младих, Културни центар “Никола Ђурковић”, Градско позориште Подгорица, Херцег фест и Град театар Будва).
Фестивал је отворило Буре барута, снажна, визуелно моћна представа која је ангажовала безмало
комплетан глумачки ансамбл ЦНП-а. Инсистирајући
на локалним македонским бојама – понајпре кроз музику – редитељ, међутим, није начинио македонску
представу, него је, напротив, убедљиво отворио драму за разматрање елемената и менталитетских црта
овдашњих народа, које су условиле настанак метафоре о вазда експлозивном Балкану. Притом је сачувао
жестину драмског предлошка и глумцима понудио
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могућност да својом енергијом обезбеде сочност сцен
ским збивањима.
Комад Син Мирјане Медојевић, својевремено награђен на јавном читању драмских текстова на Цетињу,
режирао је Мирко Радоњић. Свој редитељски поступак
он заснива на деконструкцији драме у коју уводи сцене реконструкције својевременог јавног читања. Тако
указује на последице протока времена, али и човекову
спремност да релативизује прошлост. Нарочито њене
најдраматичније тренутке. У првом нивоу та је прошлост везана за сценску судбину конкретне драме и
тиче се њене промоције на јавном читању, но у другом
нивоу реминисценције на прошлост указују и на релације између прошлости и садашњости црногорског
друштва. На том нивоу отвара се сложена структура
ове драме. Наизглед безазленим, готово необавезним
присећањима на приватне аспекте живота глумаца који
су некоћ јавно читали комад, а данас у њему играју,
Радоњић неприметно и постепено, али промишљено,
плете фино ткање мраже у коју ће се уловити савест
актера приче, али и многих гледалаца предсаве.

Јер, Медојевићкина драма сведочи о страшним
последицама ратова из деведесетих, пре свега о паклу
на који су осуђене највеће жртве – деца рођена у оно
доба. Син из наслова комада заправо је дете силоване
Муслиманке, момак који на Бадње вече из Сарајева
долази на Цетиње да упозна свог оца који и не зна за
младићево постојање. Време које је протекло од фаталног сусрета црногорског добровољца и мусиманске
девојке – временска дистанца на којој Радоњић од почетка представе инсистира – учинило је да се много
тога промени. Накадашњи добровољац је из рата изашао као инвалид, мада је званично повређен на радном
месту у цетињском “Ободу”, у међувремену је добио
кћерку али је остао без жене и сада дотрајава тонући у
чамотињу и алкохол. Његова кћи је случајно упознала
младића из Сарајева и позвала га у свој дом; она не зна
за очеву ратну прошлост, али дубоко саосећа с његовим патњама, везујући их за мајчину смрт, инвалидитет, очеве финансијске неприлике и његов социјални
статус, јер “Обод” више не постоји. Оквир приче је постављен, а права драма може да почине.
У први мах сусрет ово троје људи има карактер
комедије менталитета и нарави: отац – православац,
нема симпатије према младићу муслимаске вероисповести који се мува око његове кћерке; с друге стране,
младићеву одбојност препознајемо као природну уздржаност младог и надобудног човека према старијој
особи која испољава (очекиване) предрасуде – од родитељских и патријархалних, преко религијских, до
националних. Између њих двојице позиционирана је
кћеркина потреба да не повреди оца, провери властита
осећања према новом познанику, али и да се успротиви патријархалном погледу на свет који је за њу тешко
бреме. Комедија се, међутим, постепено развија у мелодраму којој трагичку димензију даје низ драматуршки
прецизно грађених момената. Један од најснажнијих
је препознавање, односно откривање правих идентитета актера, а ту су и други мотиви карактеристични за
трагедију. На првом месту је мотив трагичке грешке,
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(привидне) приватности и судбине лика који тумачи,
а способан је да својом игром ту границу ни на час не
угрози. Ова екипа у којој су још и Омар Бајрамспахић
у улози Сина те Марија Ђурић као кћи, направила је
узбудљиву, на моменте потресну представу.

* * *

Из представе Буре барута

јер Црногорац није имао лични разлог да се пријави у
добровољце, а силовање муслиманске девојке нимало
није у сагласју с његовим патријархалним назорима. Ту
је затим и мотив наслеђене кривице, евидентан у потреби сина да се освети оцу јер је оптерећен мајчином
грижом савешћу, будући да она никад истински није
волела своје нежељено дете. На концу, списатељица у
причу уплиће и мотив грешке почињене из незнања
и освете, јер су двоје младих у инцестуозној вези. Искупљења али ни казне овде, међутим, нема. Њена драма нема катарзично разрешење јер троје проклетника
настављају заједнички живот, свесни да не могу ништа
да промене те да су у исти мах и жртве и злочинци.
Редитељ се поиграва односом мелодрамске приче и форме трагедије, низом интервенција наговештава будуће токове радње, најављује трагично финале и
промишљено надограђује текст сценским елементима
који откривају дубље токове приче. У томе му помаже
одличан глумачки тим предвођен Срђаном Граховцем
који се суптилно поиграва на самој граници између своје

Настала на трагу Марксовог Капитала, истоимена представа је чврсто утемељена у добро познатој
редитељској поетици Андраша Урбана, који и овим
пројектом наставља да преиспитује најболније тачке овдашње свакодневице. И у Капиталу он ефектно склапа елементе музичко-сценског мозаика који
разоткрива суштину неолибералног капитализма као
глобалног феномена. Овај мозаик Урбан формира од
коцкица црногорске стварности, те показује на које се
начине логика капитала уплића у тамошњу политику,
самим тим и у све аспекте свакодневице.
Урбанова представа почиње провокативно: водитељ најављује глумицу која пева црногорску химну.
Тако је успостављен координатни систем који надаље
детерминише и остале театарске знакове и њихова
значења; генерисан је оквир сценске радње и гледоци
су најдиректније уведени у причу о актуелној ситуацији у Црној Гори. Но, Марксова анализа функционисања капитала не тиче се тек једне државе, нити су се
амбиције и програмски планови Прве интернационале (у чијем је Савету био Маркс), као међународног
удружења радничке класе, ограничавале на раднике
само једне државе. Урбан је пажљиво читао Маркса и
ваљано га је разумео, па сцену с црногорском химном
треба схватити не само као провокацију, јер уместо Ој,
свијетла мајска зоро, у представи је могла да се чује и
било која друга химна. Четворо младих актера – две
глумице и два глумца – пажљиво нас воде кроз сцене
чији је смисао указивање на неуралгичне тачке актуелног друштвено-политичког и економског тренутка
Црне Горе, али уједно те сцене провокативно разобличавају и функционисање капитала чије подмукло
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дејство стоји иза свега што дефинише овакав карактер
не само црногорске свакодневице.
За сваки сегмент друштва разапетог транзицијом
Урбан проналази прецизно одређено место – показаће
се да је та позиција условљена логиком капитала. Тако
стоје ствари и с експанзијом национализма, крвавим
распадом претходне државе, свим аспектима драматично подељеног друштва, братства политике и криминала, систематског потхрањивања тензија које генеришу нове таласе мржње, па и с политикантством
које рађа популизам...
Редитељ гради сценску структуру чија енергија
кулминира призором крајње консеквенце разузданог
конзумеризма, сценом која сурово показује да су у савременом свету напокон избледеле све националне карактерне црте, а да су се људи претворили у незасите и
неумерене потрошаче. Јер капитализам укида нације,
поништава индивидуалности, брише границе и човека претвара у роба. Речју, гледајући Урбанов Капитал,
видимо данашњу Србију, али се у позадини тог “портрета” находи застрашујућа слика савременог света.

* * *
У представи Игора Вука Торбице Крваве свадбе
све почиње наглашено статично: глумци и глумице
седе на сцени и готово механички изговарају текст. У
једном часу гледаоцу се чак може учинити да је интенција редитеља да актере третира попут сценографије.
Ако то и помисли, неће много погрешити, јер Торбица
ову врућу шпанску драму и започиње као давнашњи
догађај који је до нас стигао као и свака легенда. Инси
стирајући на стилизованој атмосфери, форми театра у
театру, осим дистанце, редитељ успоставља и основни
кôд за тумачење примењеног проседеа, сугеришући да
се иза ове легенде крије сурова истина. Поступак позоришта у позоришту заснован је на двострукој игри:
театар је лаж, оно што се пред нама догађа на сцени
није истина – то само глумци приказују причу у коју
гледаоци треба да поверују. Но, театар у театру изврће
и удваја овако постављену почетну ситуацију и указује

Из представе Син

на то да се иза лажи заправо находи истина. Торбица
нас овако постепено уводи у причу о судбини којој није
могуће утећи, јер она је у нашим карактерима, нашем
васпитању и погледу на свет. Јасно је да ће се прича
завршити трагично, а Лорка ће и у Крвавим свадбама,
као и у комадима из циклуса који чине Јерма и Дом
Бернарде Албе, неке од актера третирати као чланове
античког хора, свесно реферишући на античке узоре.
У овој представи нема алузија на актуелне
друштвено-политичке прилике, све остаје у Лоркиној епоси, али с обзиром на успостављену театарску
дистанцу, чини се да је прича смештена у магловите
даљине. Но, пошто нас је увео у причу и представио ликове, редитељ убрзава ритам и усложњава игру. Радња
је ужлебљена у ток неминовности и више је ништа не
може омести на путу ка трагичном финалу. Судбинска матрица преноси се и на најновија поколења, док
прецизно дефинисани карактери драматис персона
само диктирају темпо.
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Сценографски оквир који је креирао Бранко Хојник подржаваће стилизацију, али ће реферисати и на
амбијент Лоркине драме. Осим столица, у дну позорнице је високи зид који асоцира на масивне ограде које
опасују андалузијске куће и штите приватност укућана.
Но, на зиду/тараби су и прорези довољно широки да
се кроз њих може гвирити, што чланови хора/мештани и чине, завирујући у интиму породице која би да
своје тајне, фрустрације и трауме сачува од јавности.
Испоставиће се да то у паланачкој средини није могуће. Јер то је кључни оквир који одређује усуд актера. Када планирана свадба пропадне, а несуђена млада побегне с другим, зид губи смисао јер су све тајне
проваљене. Тада се даске првобитне тарабе претварају
у стабла ретке шуме чија дебла, на андалузијској припеци, не могу да олистају. Музика Владимира Пејковића подржава и атмосферу сваковрсне оскудности
и поетски карактер Лоркиног комада, омогућавајући
глумачкој екипи да драмски текст преточи у поезију.
Торбичина представа је саливена из једног комада, чврстином и прецизношћу она укида дилему о
начину на који Лорка кореспондира са савременом
публиком, а поетичношћу гради свет за себе – стварност узбудљивог и потресног театра.

и на све мање притајене облике побуне тамошње младежи против традиционализма.
Невоља главних актера је, међутим, у томе што
се процес ослобађања традиционалних светоназора у
савременом црногорском друштву понајпре одвија на
плану криминала, а последица је не само економске
беде него, много више, безидејности, бесперспективности и обесмишљеног живота тамошње омладине. Редитељ, смели и за позоришна истраживања спремни
Радоњић, гради фрагментарну сценску структуру на
постдрамским основама, наизглед разбија текст литерарног предлошка привидним излетима ван драме, у
причу уводи и лажне, али ефектне приватне глумачке
коментаре, често глумце враћа у фазу читаћих проба,
сâм излази на позорницу и, уопште, редитељским поступком афирмише театар који открива дубље слојеве
литерарног предлошка, шире сагледава улогу глумаца и отвара просторе жестоко критичког ангажмана.
Проблем настаје када се прича усложњава и у њој се
почну преплитати многи аспекти друштвеног и политичког стања у Црној Гори. Оно што је у почетку била
темељна премиса оквира драмске радње – криминал
као облик побуне – на крају ће потиснути, па и угушити љубавну причу младића.

* * *

* * *

У часу када један од глумаца у представи Собе
наг стане пред публику збијену у скученом простору
староварошке сцене у Подгорици, дакле у позоришту
које се, индикативно, зове “Празан простор” и призива асоцијације на славну истоимену књигу Питера
Брука, па изговори реченицу: “Страшно је бити педер
у Подгорици”, публика не може да буде равнодушна.
Јер мора да препозна очај лика из Ђуровићеве драме,
баш као што мора да препозна и менталитетску скученост духовног амбијента града о којем актер говори. Љубав између њега и његовог пријатеља изненада
је планула, уплашивши обојицу, а писац и редитељ нас
до таквог њиховог односа доводе пажљиво, претходно
нас упознавши с амбијентом Подгорице, али указујући

Овогодишњи Бијенале указао је на разноврсност
редитељских поетика и богатство глумачких и извођачких капацитета црногорског театра (Крик балетске
трупе Ballo), али је показао и да се смена генерација
не мора нужно одвијати кроз сударе различитих сензибилитета и погледа на позориште, него и кроз креативно прожимање различитости. Све ово би, међутим,
било још евидентније да је на Фестивалу приказан и
Шакспиров Хамлет Црногорског народног позоришта
у режији Ане Вукотић. Нажалост, ова предства није
имала фестивалско извођење због болести тумача насловне роле.
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Пише > Жељко Јовановић

Фестивали, фестивали
Фестивалска композиција са возним редом

Т

ема позоришних фестивала у Србији редовно покреће дилему постоји ли у нашем позоришном животу много фестивала или их је недовољно. Да ли
свако место треба да има свој фестивал или фестивалски живот мора да се трансформише и рационализује.
Овој поларизацији на руку иду и “дешавања” која превазилазе позоришне оквире те дају повод злим језицима али и критички расположеној јавности. Узмимо два
најновија догађаја – када на Стеријином позорју нису
додељене награде и случај Фестивала Театар на раскршћу у Нишу, који је угрожен и пре но што је оживео.
Нека од питања која се не постављају често, ако се
уопште и постављају – да ли се (и колико) истих представа понавља на различитим фестивалима, колико се
представа појављује у различитим контекстима, да ли
се (и у којој мери) селекције “мешају”, шта то говори
о фестивалима, њиховим концепцијама и да ли је извођење истих представа на различитим фестивалима

некакав аргумент или знак? Како стоје ствари током
фестивалске 2019. године?
Уобичајена подела прави разлику између фестивала искључиво домаћих продукција и међународних
фестивала на којима учествују и домаће и иностране
представе. Прву групу чине Фестивал професионалних
позоришта “Јоаким Вујић” и Фестивал професионалних позоришта Војводине, док Фестивал брз превода
Ужице, крагујевачки Јоаким интерфест, нишки Тетар
на раскршћу или суботички Дезире припадају другој
групи. Наш најпознатији и најугледнији фестивал Битеф, интернационалног опредељења, скоро редовно у
главни прогам укључује и домаће представе. Вишедеценијски уметнички директор, селектор и један од
оснивача Битефа, Јован Ћирилов, сматрао је да наше
представе које су постигле висок стандард извођења заслужују да буду приказане, нарочито странцима којих
у Београду, у време одржавања Фестивала, има попри-
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лично. Својевремено је на Битефу постојао и програм
show case, посебна селекција домаћих представа које
се приказују странцимa.
Неписано је правило да се театарски живот у Србији одвија у омеђен одржавањем Битефа, па зато овај
преглед учесника “фестивалске композиције” почињемо управо Битефом. Почетком сезоне 2019/20. на Битефу су приказане и две домаће представе – Зашто је
полудео Господон Р Фасбиндера и Фенглера у режији
Бобе Јеличића (ЈДП) и Тартиф, настао по мотивима
Молијерове драме у режији Игора Вука Торбице (НП
Сомбор и СНП Нови Сад).
Ако се, с друге стране, у прегледу представа изведeних на српским фестивалима држимо распореда
који је установио Годишњак позоришта Србије Стеријиног позорја, и уважавамо институцију чијим пописима,
табелама и распореду можемо у потпуности веровати,
морамо се вратити календарској хронологији.
Прво издање Фестивала Театар на раскршћу у
Нишу нашло се на самом почетку 2019. У селекцији
Спасоја Ж. Миловановића, од домаћих продукција изведене су представе Путујуће позориште Шопаловић
Љубомира Симовића, режија Тања Мандић Ригонат
(НП Ниш, ван конкуренције) и Кад би Сомбор био Холивуд Миливоја Млађеновића, режија Кокан Младеновић (НП Сомбор).
На почетку године одржава се и Међународни
позоришни фестивал “Славија”. Основан је 2002. и одвија се у сенци других смотри сличног, интернационалног карактера. Фестивал “Славија” је специфичан јер
окупља позоришта углавном с истока Европе, као што
су театри из Естоније, Казахстана, Бугарске и удаљених
делова Русије, рецимо Ростова или Талина. Фестивал
сличног опредељења и концепције некад је постојао у
Истанбулу, а оснивач занимљивог сусрета позоришта из
удаљених крајева био је сценограф Нурулах Туркџан.
Окупљао је трупе из удаљених делова Европе, махом
из малих земаља, међу којима и из Србије, Босне и

Херцеговине, Црне Горе, Републике Алтаје, наравно
из Турске, али и са Блиског истока (Катар).
Следећи фестивал одржава се у Јагодини. Селектор Небојша Брадић позвао је на 48. Дане комедије
седам представа – из Београда, Суботице и Сомбора –
Ноћну стражу Федора Шилиja, режија Борис Лијешевић (Атеље 212), Кољадин Шупљи камен, режија Тања
Мандић Ригонат (Центар за културу “Вук Караџић”),
Тенор на зајам Кена Лудвига у режији Оље Ђорђевић
(НП Сомбор), Гогољеву Женидбу, режија Милан Караџић (НП Приштина са седиштем у Грачаници), Шек
спирову Укроћену горопад, режија Оља Ђорђeвић (НП
Суботица), Балканског шпијуна Душана Ковачевића,
режија Тања Мандић Ригонат (НП Београд) и Љубав у
Савамали Ивана М. Лалића, режија Даријан Михајловић (Звездара театар Београд).
Након јагодинског фестивала, одржане су Глумачке свечаности “Миливоје Живановић” у Пожаревцу, на
којима је селектор Миливоје Млађеновић, од шест позваних, поновио београдског Балканског шпијуна. Осим
ове, за награде су се такмичилe и представе Врат од
стакла Биљане Србљановић, режија Јагош Марковић
(ЈДП), Петријин венац Драгослава Михаиловића, режија Бобан Скерлић (Атеље 212), Вештице из Салема
Артура Милера, режија Никита Миливојевић (СНП),
Лимунација на селу Душана Ковачевића, режија Небојша Брадић (НП Ниш).
Недуго затим у Шапцу је одржан фестивал неутралног назива Позоришно пролеће, где је селектор
Зоран Карајић поновио Вештице из Салема, Лимунацију на селу и Балканског шпијуна. У Шапцу је прво фестивалско извођење имао Тартиф, режија Игор
Вук Торбица (НП Сомбор и СНП), Чеховљев Ујка Вања,
режија Егон Савин (ЈДП), Хроника паланачког гробља
Исидоре Секулић, режија Иван Вуковић (Крушевачко
позориште) и Корешподенција Борислава Пекића, режија Горчин Стојановић (Звездара театар).
На Фестивалу професионалних позоришта Војводине 2019, селектор Слободан Савић позвао је Било јед-
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ном у Банату (НП “Тоша Јовановић” Зрењанин), Лизи
страту Аристофана, режија Јована Томић (НП Суботица), Симовићеву Хасанагиницу, режија Андраш Урбан
(Новосадско позориште) и две увелико фестивалске
представе – Тартифа и Вештице из Салема (којој је ово
било већ треће учешће на фестивалима).
Нушићеви дани у Смедереву и селектор Брати
слав Петковић поновили су Балканског шпијуна, Шупљи
камен и Ноћну стражу, а групи фестивалских представа придружили су се Ничији син Мате Матишића, режија Марко Мисирача (БДП) и Живи су, није смешно,
по Нушићевим комедијама (Пулс театар Лазаревац и
Регионално позориште Нови Пазар).
На Фестивалу професионалних позоришта Србије
“Јоаким Вујић”, селекторка Анђелка Николић позвала
је седам представа: Михизовог Бановић Страхињу, режија Небојша Брадић (НП Приштина, Анималс Угљеше Шајтинца, режија Снежана Тришић (Крушевачко
позориште), Негри Јоакима Вујића, режија Анђелка
Николић (Књажевско-српски театар Крагујевац), Али
град ме је штитио Тање Шљивар, режија Бојан Ђорђев
(НП Ужице), Триптих о радницима Саре Радојковић,
Страхиње Маџаревића и Тијане Грумић, режија Југ
Ђорђевић (Градско позориште Чачак), Наши преци, једите са нама Горана Миленковића, режија Стеван Бодрожа (Пулс театар Лазаревац и НП “Стерија” Вршац)
и Сумњу Џона Патрика Шенлија, режија Југ Ђорђевић
(Краљевачко позориште). Селекција ослоњена на младе ауторе – писце и редитеље – понудила је представе које дотад нису позиване на фестивале, што је овај
избор учинило превратничким.
У програм најважнијег фестивала домаће продукције, Стеријиног позорја, селектор Светислав Јованов
је од дотад виђених представа на фестивалима, у свој
избор укључио Петријин венац (Атеље 212), Хасанагиницу (Новосадско позориште), али и три представе
чији ће фестивалски живот почети на Позорју – Злу
жену Ј. С. Поповића, режија Ива Милошевић (Народно позориште Nepszinhaz Суботица), М.И.Р.А., режија

Андраш Урбан (Битеф театар) и Боливуд по тексту и у
режији Маје Пелевић (НП Београд).
Први фестивал након Позорја одржава се у Александровцу – Дани Милосава Буце Мирковића, за који
је програм 2019. сачинио селекторски тим. Позвани су
већ редовни учесници фестивала: Петријин венац, Тартиф, али и Режим љубави Тање Шљивар, режија Бојан
Ђорђев (Атеље 212), Јами дистрикт Милене Богавац,
режија Кокан Младеновић (Центар за културу Тиват,
Битеф театар, Асоцијација MASZK Сегедин и Think
Tank Студио) и Мала мађарска порнографија Петера
Естерхазија, режија Никита Миливојевић (Новосадско позориште).
На Позоришном маратону у Сомбору, који је ревијалног карактера, поред осталих, изведен је и фестивалски миљеник Петријин венац Атељеa 212.
Инфант 2019. није имао додирних концепцијских
тачака са другим фестивалима у Србији.
Нови тврђава театар (Вила “Станковић” Чортановци), оснивача и селекторке Виде Огњеновић, представио је Сан о Милени, редитељкe и драматуршкињe
Јелене Богавац, Опсада Венеције, представу из Румуније,
Кавкаски круг кредом Б. Брехта, режија Паоло Мађели
(НП Сарајево), Вентилатор, по Голдонију, режија Јака
Иванц (Гледалишче Копар и Новосадско позориште)
и Жене из Троје по Еурипиду, режија Небојша Брадић
(НП Приштинa и НП Тимочке Крајине “Зоран Радмиловић”). Ни овај фестивал није поновио ни једну представу из програма других фестивала.
Смедеревски фестивал Театар у тврђави је 2019.
био ревијалног карактера, отворен је Женама из Троје.
У Смедереву су изведене и представе Отац Стриндберга, режија Милош Јагодић (НП Лесковац), Лутка,
по тексту Мира Гаврана, режија Бојан Димитријевић
и Невена Вукес (Путујући театар “Вихор”), као и У агонији Мирослава Крлеже, режија Ана Ђорђевић (БеоАрт Београд).
Селектор Слободан Савић је на Јоаким интерфесту
у Крагујевцу, осим премијерног извођења иностраних

> 192

представа, поновио две предстве са других фестивала
–Хасанагиницу и Тартифа.
Селекцију Фестивала у једном дејству у Младеновцу (идентитет селектора је брижљиво скривен од
јавности) чинили су Балкански шпијун, Хасанагиница,
Шупљи камен, Љубав у Савамали и Тартиф, све представе са фестивалским педигреом.
На Међународном фестивалу класике Вршац у
селекцији Ђуре Мрђе изведене су представе које су игране само на овом фестивалу: Ујка Вања Чехова, режија Андреј Носов (НП “Стерија” Вршац и Хартефакт
Београд), Злочин и казна Достојевског, режија Душан
Петровић (НП Републике Српске Бања Лука), Роман о
Лондону Црњанског, режија Ана Ђорђевић (БДП и БеоАрт Београд), Ружа са два мириса Е. Карбаљида, режија
Снежана Удицки (НП “Стерија”, Сцена на румунском
језику) и Нечиста крв Б. Станковића, режија Милан
Нешковић (НП Београд).
На Бориним позоришним данима у Врању минуле
године поновљене су М.И.Р.А, Тартиф, а изведене су и
представе Родољупци Ј. С. Поповића, режија Андраш
Урабан (НП Београд), На дрини ћуприја Иве Андрића,
режија Кокан Младеновић (СНП), Зашто је полудео гоисподин Р, режија Бобо Јелчић (JDP), Нечиста крв Б.
Станковића, режија Југ Ђорђевић (Позориште “Бора
Станковић” Врање).
Прво фестивалско извођење на Данима Зорана
Радмиловића у Зајечару имала је представа Ко се боји
Вирџиније Вулф, режија Ленка Удовички (Казалиште
“Улисис” Загреб и БДП), а поновљене су Жене из Троје
и Петријин венац, још су изведене Петра, по тексту и
у режији Ирфана Менсура, Док нас смрт не растави
Мире Фурлан, режија Мики Манојловић (Радионица
интеграције Београд), Сјећаш ли се Доли Бел Абдулаха
Сидрана, режија Кокан Младеновић (Камерни театар
55 Сарајево), Представа Хамлета у селу Мрдуша Доња
Ива Брешана, режија Никола Пејаковић (НП Републике Српске Бања Лука), Осама – Касаба у Њујорку Владимира Кецмановића, режија Дарко Бајић (Звездара
театар и НП Приштина).

У новембру се одржава Југословенски позоришни
фестивал “Без превода” у Ужицу. Игране су преставе
Нечиста крв, режија М. Нешковић, Де Мисеов Лоренцачо, режија Борис Лијешевић (ЈДП), Врат од стакла,
Сјећаш ли се Доли Бел, Тартиф, Кавкаски круг кредом,
Блу мун Дамира Каракаша, режија Борис Лијешевић
(Казалиште “Керемпух” Загреб).
Фестивал првоизведених представа у Алексинцу, наследник некадашњег Фестивала праизведби у
Параћину, приказао је представе: Анималс, Сликарке
Џорџије О’Киф, режија Стеван Бодрожа (НП Ниш),
Наши дани Жељка Стјепановића, режија Југ Радивојевић (НП Републике Српске Бања Лука), Балава Дуње
Матић, режија Андреј Носов (БеоАрт Београд), Наши
преци једите са нама и Негри.
У селекцију Међународног регионалног фестивала савременог театра “Дезире” Андраш Урбан је увр
стио представе Тартиф и М.И.Р.А.
На театарској мапи Србије, у Тополи, већ десет
година постоји Фестивал дуодраме који се није нашао у Годишњаку, са репертоаром: Судњи дан Нила
Лабјута, режија Јана Маричић (ЈДП), Лутка Театра
“Вихор”, Искушење Драгана Маринковића – Француза, режија Иван Томашевић (Шабачко позориште) и
Керови Кристофера Џ. Џонсона, режија Ерол Кадић
(Академија 28, Београд). На овом фестивалу нема поновљених представа, што је и очекивано с обзиром на
програмску одредницу.
Смотра “Фестивал победника фестивала” у Културном центру Раковица окупља искључиво победничке
представе са других фестивала, те се налази ван теме
овог текста чија је намера била да понуди попис извођених и поновљених представа на фестивалима током 2019. године. Дакле, као полазну основу за будућа
размишљања и евентуалне анализе.

193 >

Пише > Нико Горшич

Југославенска позоришна
алтернатива три пута
МОТ, Међународни позоришни фестивал Млад отворен театар, Скопље, 1976– ФЈАТ,
Фестивал југословенског алтернативног театра, Титоград, 1985–1991.
ФИАТ, Фестивал интернационалног алтернативног театра, Подгорица, 1992–
Међународни фестивал Еуроказ – Фестивал новог казалишта, Загреб, 1987–2013.

К

ако смо ми, позоришни људи, били срећни – поготово од осамдесетих наовамо – када смо у Југославији почели стварати позоришну алтернативу
и истовремено се дружити са свијетом. Била је то права
трпеза чудеса. Свијет нам је био на длану. Ми, Југословени, били смо информиранији од било ког другог. И
у свијету су нас знали. Каква је раскош било дружење
скоро сваке године с алтернативцима на ова три најзначајнија, некада наша, фестивала – од самог почетка!
У Новом Саду је још 1956. године настао утјеца
јан фестивал југословенске драматургије – Стеријино позорје1) – на којем су се сва наша професионална
позоришта такмичила делима старијих и најновијих
драмских писаца. У Београду је 1967. основан свјетски
1) Југословенске позоришне игре био је званичан назив фестивала
који је организовала институција Стеријино позорје.

међународни фестивал на највишем нивоу – Битеф2).
У Љубљани је, на примјер, постојао свјетски познато
графичко бијенале које је било ликовни мост између
Истока и Запада. Међу љетним “туристичким” фестивалима најславнији је био у Дубровнику. Красила га је
позоришна лепеза најбољих југословенских глумаца.
Културни прозори Југославије у свијет! Итд.
А онда је седамдесетих година прошлог столећа
било покушаја да се отвори простор и малим позоришним формама које су, понајвише, биле модерног
карактера. Били су то покушаји кратког даха – у Новој
Горици, у Словенији, и Дани младог театра у Хрватској,
али и у Сарајаву – много више профилирани фестивал Малих и експерименталних сцена, МЕСС, који је
послије у посттитовској Југославији преузео водећу
улогу међу великим фестивалима. Али...
2) Београдски интернационални театарски фестивал.
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Али, недостајао је простор за позоришне алтернативе “регионалних” идентитета и афирмацију театарског експеримента – на југословенској ликовној
сцени већ је постојао перформанс и хепенинг – који се
формирао код нас шездесетих година, посебно посли
је студентских револуција 1968. Тада се догодила озбиљна свјетска револуција младих: с једне стране за
капитализам с људским лицем на Западу, а на истоку
Еуропе, прије свега у Југославији, за социјализам с људским лицем! Повезивали су нас и протест против америчког рата у Вијетнаму, па и музика... Можемо рећи:
година 1968. промијенила је животе младих у свијету.
Студенти су добили свој глас... Свијест је промијенио и

долазак човјека на Мјесец 1969. године, па и концерат
у Вудстоку... Исто тако и већ од 1961. настанак политичког покрета који се залагао за мирољубиву коегзи
стенцију, а у којем се 128 несврстаних земаља залагало
против хладног рата и подијељености свијета. Главна
личност Покрета био је наш предсједник Јосип Броз
Тито... Не смијемо заборавити ни нови југословенски
Устав из 1974. године који је предвиђао и отцјепљење
делова тадашње СФРЈ... То је било вријеме децентрализације. То је било и вријеме за промјену односа и према модерној умјетности. Југославији је тада било стало
да свијету покаже другачије лице Истока иза жељезне
завјесе. Мало ко је у оно вријеме код нас толерирао
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културне експерименте, али, из политичких разлога,
то је сугерирала управо наша ондашња власт... Парадоксално и визионарски! Таква хтијења су нама, младима, стварала осјећај да нам се отвара простор слободе.
Иако у својим почецима само алтернативне слободе.
Занимљива је чињеница да је први такав озбиљан
позоришни организациони подухват успио баш Македонцима с човјеком позитивне енергије, Љубишом
Никодиновским и његовим пријатељима. Популарно
смо га звали надимком Биш. У Дому младих “25. мај”
основао је 1976. Међународни фестивал Младог отвореног театра, МОТ, који је укључивао експерименталну позоришну сцену и модеран плес, а касније и
нове форме циркуса и уличног театра. МОТ у Скопљу
још постоји. Успјешан је. Тада је зачета и македонска
позоришна алтернатива. И наша потрага за тоталним
позориштем. Фестивал је временом постајао све више
међународни. Пуно је било међусобног сурађивања,
на примјер, моје Словенско младинско гледалишче
још и данас, скоро сваке године, одлази на овај фестивал.
А тада наступају невјероватне посттитовске осамдесете године гдје је умјетност добила посве нова крила
и постала значајан елеменат дружења на свим просторима (данас некадашњих) република ондашње Југославије. Ми, умјетници, били смо апсолутно наивни. Били
смо увјерени да тиме што градимо своју различитост
и пријатељство на свим нивоима – градимо слободу
за све. Али, били смо преварени: показало се да су крваве геополитичке идеолошке интриге великих биле
јаче од наших слабости. Наш самоуправни социјализам, који су проучавали највећи свјетски филозофи и
социолози, исхлапио је док смо се приближавали Европи. Као на спас пристали смо на колонизаторски
либерални капитализам у име демократије... Јер смо
се уплашили једни других. Али тада, осамдесетих, још
нисмо били свјесни у какву хуманистичку деконструкцију заправо идемо. Југословенска умјетност је, међутим, тада буктала.

У некадашњем Титограду, 1985. године, Слободан Милатовић је крунисао Фестивал југословенског
алтернативног театра3). То је тада било много више
од театарског догађаја. Био је то празник за младе. И
невјероватна културна интервенција у тадашњем црногорском друштву. Била је то алтернатива с многим
значењима. Какве промјене је доживљавало црногорско
друштво све до свог осамостаљења 2006. године! Сјећам
се њиховог одушевљења већ од првог фестивалског издања, на којем сам најприје судјеловао као глумац, а
касније као режисер и селектор. Јер, култура и језик
су повезивачка снага и основа националне есенције
која успоставља заједницу као политичку, друштвену,
културну, и не на крају, економску суштину. Слободан
Милатовић је дубоко вјеровао у позоришну, културну
и друштвену алтернативу.
У првим годинама својих почетака ФЈАТТ није
био интернационални фестивал, него је то постао тек
по распаду државе, јер је хтио градити – и градио је –
ново црногорско друштво. А, прије свега, био је enfant
terrible црногорског театра! Највеће поштовање, пак,
Милатовић заслужује као режисер интригантних амбијенталних позоришних перформанса и као претеча
постдрамског позоришта, не само у Црној Гори. Био
је одушевљени поборник најрадикалнијих театарских
рјешења из ове некадашње југословенске републике.
Био је заљубљеник у ново. Црногорски Фестивал је нудио најрадикалнију селекцију свега новога на тлу некадашње државе. Године 1989. на ФЈАТ-у смо Јован
Ћирилов и ја инаугурисали иновативан југословенски
постмодерни позоришни тренд! Слободан Милатовић
је у Титоград позвао цвијет младих критичара и театролога наше државе, таквог скупа до данас није било
нигдје! Једноставно: Слободан Милатовић био је првак црногорске културне алтернативе!
Двије године након оснивања, 1987, и двадесет
година послије почетка Битефа, у Загребу је основан
3) Званичан назив ове манифестације био је Фестивал југословенског
алтернативног театра Титоград.
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међународни фестивал Еуроказ4), фестивал новог позоришта с амбициозном Горданом Внук и њеним режисером Бранком Брезовцем. Њихова жеља свакако је
била да премаше Битеф и, барем у својим почецима,
то им је и успјевало. Одмах су повезали наше најиста
кнутије младе, и те како међународно конкурентне ствараоце, и најрадикалније странце из других дијелова
свијета. Фестивал се у континуитету одржавао све до
2013. године, док Хрватска није ушла у Еуропску унију.
У првим годинама постојања Еуроказ је био међу
првим еуропским фестивалима који је стварао платформу за нову генерацију умјетника који су осамдесетих година прошлог стољећа радикално мијењали
крајолик отварајући театар према новим медијима,
технологијама, визуалним умјетностима, плесу и покрету. Њима ће се већ у почетку деведесетих – у контексту феномена post-mainstreama и вертикалног мултикултурализма које артикулира Еуроказ – придружити и умјетници са других континената. Еуроказ се
никада није сматрао само смотром добрих представа
него се, аутентичношћу и промишљеношћу селекције
која се организирала око различитих тематика, бавио
важним казалишним феноменима. Од 2006. Еуроказ се
одмиче од презентације и информативне функције, те
се појављује као продуцент и копродуцент пројеката с
домаћим и интернационалним умјетницима. Сљедећих
година ће се потпуно трансформирати у продукцијску
кућу и даље отворену свим мјенама позоришног и културног простора, организацијским ширинама, стил
ским, жанровским и медијским токовима.
Године 1993. хрватски социолог Дамир Домитровић је у Љубљани, са својим Друштвом Б-51, установио Међународни фестивал сценских умјетности EX
PONTO, који је у почецима био пре свега хуманистичке
природе, као врста помоћи босанским умјетницима у
(не)вријеме југословенских ратова и немира... Тако је

било у почетку, све док EX PONTO није постао најзначајнији међународни позоришни фестивал у Словенији... Али, то је већ друга прича.

* * *
ДУХОВНА ИНТЕРВЕНЦИЈА НОВИХ,
МЛАДИХ СТВАРАЛАЦА ЈУГОСЛАВИЈЕ5)
Убијеђен сам да је егзистенција титоградског
фестивала изванредно значајна за развој мале театарске форме и духовне интервенције младих стваралаца Југославије. Јер, данас је југословенска друштвена,
па и позоришна алтернатива прије свега духовна младост против конзервативне физичке силе као традиционалног балканског аргумента. И његовог пандана
– вулгарног политичког театра, вулгарног због тога
што је то обичан памфлет, али свечани рецитал “правих” идеја. И то такозваних значајних југословенских
драмских писаца. Једноставно: то је курентна роба,
провинцијална и опасна. Свима је познато да је тема
овог Фестивала алтернатива нових, значи нових људи,
нових режисера, драматурга, глумаца на неки начин,
дакле појава нових људи у југословенском позоришту.
Оваквим избором, намјером да у свакој средини пронађем бар једног новог човјека, желио сам, на неки
начин демантирати стално кукање како у Југославији
неке средине, у театарском смислу, стагнирају.

* * *
СВИЈЕТ ДЕВЕДЕСЕТИХ ГОДИНА6)
ПОЗОРИШТЕ СА УСЕЉЕНОМ АЛТЕРНАТИВОМ
Појам алтернативе у данашњем глобалном свијету покушајмо разумјети не као некакав терапеутски
проблем за “подијељене” или “вишеструке личности”
– болести која је данас у 90-тим годинама, у медијима,
5) Селекторска белешка Ника Горшича за 5. ФЈАТ, 1990.

4) Фестивал Еуропско казалиште.

6) Селекторска белешка Ника Горшича за 3. ФИАТ, 1998.
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достигла епидемију хистеричних сметњи, умишљених
болести и под хипнозом изазваних псеудоосјећања –
него као генетски код, којег је потребно уградити у
живо умјетничко ткиво. На начин као што су то радили гемантрични одушевљеници као Дирер, Моцарт,
Плечник, Галус и Бах, који су у своја дјела уз помоћ
математичких шифри уписали тајне кодове.
Алтернатива мора данас бити усељена у саму бит
човјековог дјела, мора бити њен “elan vital”, па и његов коментар. Умјетничко дјело, без ње, једноставно не
постоји. Провјеримо у каквој галерији европског сликарства, у кинотеци, класичној позоришној кући, на
музичком фестивалу... и установићемо да многа дјела која су некада представљала врхунска достигнућа,
више не постоје. Још су само шаблони неке епохе и
најчешће декоративни артикли без уграђеног глобалног кода. Аутоанализа мора данас бити темељитија јер
интуиција не смије бити једина технологија настанка
умјетничког дјела. Глобализација у умјетности у бити
нема захтјева за новим, као што је то диктирао некадашњи модернизам, већ треба да има свијест о констелацији и континуитету свијета. Уноси се нов концепт,
косензибилност и коиндивидуализам јаких личности.
Данас се увелико, посебно у европским прије
стоницама, говори о кризи позоришта, мада то можемо
рећи за позоришне велесиле, које су својом тржишном
усмјереношћу тачно одређених личности, модерног
позоришта, дошле напросто само до геронтолошког
проблема и то зато јер продуценти нису бринули о но-

вим именима. Меинстрим је дошао до својих граница. Рјешење проблема је једноставно: промовисати се
морају нова имена, започети, такорећи од почетка, јер
је континуитет тржишта (Салцбург, Берлин, Хамбург,
Беч, Париз, Лондон, Рим) био прекинут.
Али опасност кризе је могућа, ако се не буду нашле институције које би у најкраћем вријемену успјеле да тачно селекционишу нове продукције. Управо то
је и задатак фестивала. Лако можемо рећи да је позориште, за разлику од осталих умјетничких подручја,
очувало своју виталност управо ради сталног континуитета источноевропског стваралаштва. Ту настаје
данашњи проблем, јер се за то вријеме источноевропски државни систем финансирања културних институција безразложно срушио, под изговором о тржишној
вриједности умјетности, па је тако тај одлучујући сегмент једноставно нестао. Посљедице осјећамо већ сада. У вријемену општег прилагођавања умјетничких
критеријума ради некаквих тржишних интереса, морамо данас говорити о умјетничком позоришту као
алтернативи – умјетничком позоришту са глобалним
кодом, умјетничком позоришту са усељеном алтернативом. Говоримо о позоришту које се мора дотакнути
како гледаоца тако и ствараоца – да их заболи. Јер дошло је вријеме кад се можеш дотакнути свега и све се
може дотакнути тебе. Позориште додира. Говоримо о
вербалном/невербалном позоришту у коме нема непријатељства према апстракцији, као ни непријатељ
ства према фигуралности.

С Ц Е НС К И Д И З А Ј Н
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Пише > Радивоје Динуловић1)

53. Битеф 2019. у Луци Београд

Повратак у будућност 2)

П

Освојити простор казалишта, не у некој рубној допунској проведби, него у цјелини расположивих могућности. 1) 2)
Бранко Матан3)

редставу Мекани бродови на 12. Битефу, 1978. године, “у разним просторима у граду” извело је
загребачко Кугла глумиште, театар који ће “убрзо добити значајке културнога покрета… (где) су све
врсте лажи биле забрањене, а посебно оне умјетничке”4). За мене су документација о овом догађају (коме
нисам присуствовао), и, посебно, Матанов текст (који
сам прочитао готово деценију након што је објављен),
били важни за схватање односа простора и догађаја у
позоришту.
1) Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука, Департман
за архитектуру и урбанизам, Одсек за уметност и дизајн
2) Повратак у Будућност (Back to the Future), наслов је култног филма Роберта Земекиса, Universal Pictures, 1985.
3) Бранко Матан, Алманах Битефа број 12, Београд 1978.
4) https://pescanik.net/mekani-brodovi/, приступљено 20. 1. 2020.

Данас, чини ми се не без основа, основна обележ
ја деловања Кугла глумишта, као што су “просторно
истраживање, карневализација, мултимедијалност у
изведби, приказивање средњевјековног казалишта, тематизирање социјалних проблема те скупно осмишљавање представа”5), препознајем и у дискурзивном
ставу Ивана Меденице, уметничког директора Битефа, да позориште “може да пружи алтернативу актуелним, доминантно опресивним облицима функционисања друштва… Другим речима, самим начином
свог организовања и функционисања, заједница коју
у извођачком сад и овде граде глумци и гледаоци, може да буде алтернатива постојећим заједницама: интеракција уместо доминације, колективни подухват
уместо појединачног успеха, солидарност уместо индивидуализма, сарадња уместо борбе, саосећање уместо
егоцентризма…”6). У оквиру тог дискурса, 53. Битеф
5) https://hr.wikipedia.org/wiki/Kugla_glumi%C5%A1te, приступљено
20. 1. 2020.
6) Иван Меденица, Почнимо љубав испочетка, Каталог 53. Битефа,
уредиле: Јелена Стојановић и Весна Радовановић, Битеф, Београд
2019, стр. 11.
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вратио се једној од својих темељних традиција – откривању, реутилизацији и новом читању амбијенталних сценских простора Београда, и то на начин значајно другачији од оног који су од 1969. развијали Јован
Ћирилов и Тодор Лалицки, на почетку, и уз архитекту
Небојшу Дељу. Тада је, на трећем Битефу, први пут ван
позоришне зграде, тачније, ван Атељеа 212, одиграна
једна фестивалска представа: Ариостов Бесни Орландо, у режији Луке Ронконија и извођењу трупе Teatro
libero, у Хали спортова (данас, Хала “Ранко Жеравица”) на Новом Београду.

Од како је сâм Ронкони изјавио да је Бесног Орланда могуће “играти било где – само не у позоришту”7),
Битеф је постао “истраживачки процес, не само театра,
позоришних облика и средстава, међу којима и сцен
ског простора, већ и … могућности да се амбијенти
сасвим различитих и, свакако, непозоришних намена
употребе за театар”8). Конкретно, то је значило потрагу
7) Алманах Битефа бр. 3, Београд 1969. (без пагинације)
8) Радивоје Динуловић, Амбијенталне позорнице БИТЕФ-а, Зборник
радова Факултета драмских уметности бр. 3, Институт за позориште, филм, радио и телевизију, ФДУ, Београд 1999, стр. 69.
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за оним објектом или просторном ситуацијом, где ће,
за потребе извођења сваке појединачне представе, бити
могуће најтачније рекреирати изворни амбијентални
контекст. Наравно, то су често, из различитих разлога,
бивала позоришта и сценско-гледалишни простори у
институцијама културе, али и објекти који до тада не
само да нису били разматрани као места извођења позоришних представа већ је сама идеја о таквој врсти
коришћења била готово незамислива – од Каменолома
у Раковици и Барутане на Калемегдану, до излога продавнице у Улици Маршала Толбухина или дворишта

сеоске школе у Малом Поповићу. Продукцијска, техничка и финансијска средства којима су ови простори прилагођавани својој новој (привременој, повременој или трајној) намени веома су варирала, али су,
неретко, изискивала изузетне напоре. Прилагођавање
новим околностима често је било веома захтевно за
трупе које су наступале ван конвенционалних дворана. Некада је то схватано као изазов, некада као тешкоћа, а некада и као могућност досезања потпуно нове
вредности (Тројанке, Електра у режији Андреја Шербана и извођењу La MaMa Repertory Company Елен
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Стјуарт на Београдској тврђави, 1975, на пример, или
Звучна догађања Пола Барвела и Бет Хардисти, у извођењу лондонске трупе The Bow Gamelan у Електрани
на Дорћолу). У целини, за више од пола века свог постојања, Битеф је донео огромно искуство у сценском
читању, коришћењу и доживљају града, читаву типологију амбијенталних сценских простора, која представља драгоцено нематеријално наслеђе Београда, што
је чињеница која заслужује посебну пажњу и вредновање.

Ауторски тим 53. Битефа, међутим, изабрао је
другачији приступ с намером изреченом већ у слогану
фестивала – “Почнимо љубав испочетка”9) да, искрено
и са поштовањем посматрајући прошлост фестивала,
успостави нову платформу, између осталог (за мене,
9) Било би, у том смислу, више него занимљиво обратити пажњу и
на текст песме у целини (“Љубав се гаси, ал’ још у нама нада живи, љубав се гаси, ти знаш да обоје смо криви…”), чија је ауторка
и извођачица Благица Бети Ђорђевић, а коју је компоновао Александар Кораћ за фестивал Београдско пролеће 1976.
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на првом месту) у односу према простору, и то не само
простору (или просторима) игре већ и свим просторима који граде доживљај игре, у најширем смислу речи.
Они су у томе постигли изузетан успех, обнављајући
ону вредност коју је Битеф имао када је носио суфикс
212 – идентификацију манифестације са местом. Из
моје тачке гледишта, ово је, уз изванредно селектиран програм, једно од најзначајнијих достигнућа последњег Битефа.
Посебно је, и посебно важно питање, схваћено
конкретно, али и у најширем значењском смислу: које
је то место10)? На ово је Битеф одговорио освајајући,
на десет дана, један од најмонументалнијих и, уједно,
најузбудљивијих просторних комплекса Града – Луку Београд.
Народни одбор Града Београда основао је 11.
марта 1957. Дирекцију за изградњу и уређење обале
Дунава. Задатак ове установе био је “изградња дунавског пристаништа, приступних путева, магацинског и
складишног простора и других пристанишних објеката
и постројења”11). Скупштина Града 1961. основала је
Предузеће пристаништа у Београду, ком је 1989. промењен назив у Друштвено предузеће Лука Београд, да
би “након завршене својинске трансформације” од 21.
фебруара 2002. Лука код Трговинског суда била “регистрована као Акционарско друштво Лука Београд”12).
Сложене и недовољно јасне околности те “својинске
трансформације” нису тема овог текста. Ипак, важно
је да знамо да се “после деценијског спора” Лука Београд “сели на нову локацију код Пупиновог моста”, како кажу у Министарству саобраћаја и инфраструктуре.
Они, такође, кажу, “да њима тренутно није битно шта
ће бити са садашњом локацијом, али ту се предвиђа
развој комерцијалних садржаја. Ко и како ће водити
10) Quishiclocus, quaeregio, quaemundiplaga?, Луције Анеј Сенека, Пролог трагедије Бесни Херкул (Hercules Furens).
11) http://www.lukabeograd.com/ONama/Istorijat.html, преузето 20. 1.
2020.
12) Ibid.

тај пројекат, зависи од решавања спора између Луке
Београд и града Београда… Република се у то не меша”13).
Битеф се, међутим, умешао показујући како, не
само због фестивала већ, у првом реду, због Београда,
јавног простора града и свега оног што у урбанистичком, културалном, социјалном, па и идеолошко-политичком смислу морамо посматрати као јавно добро
и јавни интерес, један фестивал може да активира и
артикулише сценским средствима просторне, архитектонске, амбијенталне, значењске, па и утилитарне
потенцијале комплекса који спада у нашу, не баш посебно богату, “индустријску археологију”. Лука Београд је, тако, постала место фестивала, а лучка складишта места позоришних представа. Сасвим свесно
овде правим разлику између појмова простор и место,
следећи мисао Александре Пештерац да простор претходи месту које настаје “онда када човек са простором
успостави дијалог”14).
У том смислу, на 53. Битефу дијалог је са просто
ром реализован у три чина, или, тачније, у два чина,
са Прологом који је био истовремено и нека врста теме (лајтмотива) читавог фестивала. Представом Београд на даљински немачко-швајцарске трупе Римини
протокол отворен је 53. Битеф 17. септембра, али су
извођења трајала, свакодневно, све до 25. септембра,
на “више локација” у граду, готово као (свесни или не)
омаж свим оним представама које су у више од пола
века историје Битефа трајно, или за тренутак, мењале
просторе свакодневице у места “новог реалитета”15).
Дан касније, фестивал је свечано отворен у Народном
13) https://www.blic.rs/vesti/beograd/luka-beograd-bice-preseljena-nanovu-lokaciju-radovi-krecu-2021/rxd4ppe, преузето 20. 1. 2020.
14) Александра Пештерац, Трансформација простора у место: сталности и промене поетичког дејства места, докторска дисертација,
Факултет техничких наука, Нови Сад 2017, стр. 52.
15) “А што је казалиште него стварање новог реалитета?”, Иво Штивичић, Кремаљски феномен, у: Даринка Николић (ур.), Шекспир у
Кремљу, програм позоришне представе, СНП, Нови Сад и Ulysses,
Бриони, Хрватска, 2013, стр. 6.
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позоришту, а потом су представе игране и у Југословенском драмском, Атељеу 212 и у Позоришту на Теразијама.
Од 22. до 26. септембра, у три хангара и под циркуским шатором, све представе су изведене у Луци
Београд.
Посебно важном сматрам одлуку да потрага за
специфичним амбијенталним просторима Београда буде
замењена изградњом специфичних амбијената у складиштима Луке Београд. Ово није само продукцијско,
а, поготово, није само техничко питање. Реч је о новој стратегији односа према простору игре, простору
представе и простору фестивала у целини. Ова три
просторна, истовремено и значењска нивоа, интегрисана су на 53. Битефу, и то видим као револуционарну
промену. Складишта, наиме, не само да својим димензијама и техничким карактеристикама омогућавају
успостављање сваке замисливе сценско-гледалишне
структуре, већ носе моћан амбијентални, архитектонски, па и значењски претекст који свему што у простор
бива унето даје потпуно нови карактер и снагу.
У контексту односа према простору и просторним
средствима, две су представе за мене посебно важне:
Неморалне приче – 1. део: Кућа Мајка у продукцији
Компаније Non Nova из Нанта и Али: страх једе душу,
Словенског народног гледалишча Љубљана.
У првој, Фија Менар дословно успоставља про
стор игре, да би га, одмах потом, разорила. У представи “од огромног картона она гради дуже од сат времена, и потпуно сама, један објекат у готово природној
величини, а који ћемо на крају идентификовати као
антички храм. Чим га заврши, обилна киша почиње
да потапа храм”16), и то је, заправо, све што се догађа.
Начин на који то ауторка чини је упечатљив, њено тело, покрети и радње су веома изражајни, а дејство које
постиже креће се у широком поетичком распону. Све
ово дешава се у, условно говорећи, конвенционалној

поставци сценско-гледалишног простора. Технички,
представа је, иако веома захтевна, изведена готово
беспрекорно. Са феноменолошког становишта, рад
Фије Менар и њених сарадника недвосмислено је показао до које мере су данас упитне и непоуздане границе између позоришта, перформанса и уметничких
пракси сценског дизајна, “који је успоставио сопствену логику и одвојио се од изворне апликативне природе”17). Зависно од тачке гледишта, њен рад могао би
бити сврстан у било коју од ове три уметничке категорије. Поставља се питање да ли је то данас уопште
битно, и да ли би такво, формално, одређење имало
било какву сврху. Битеф је, без сумње, место за разговор и о овим темама.
На сасвим другачији начин третиран је простор
игре у представи Словенског народног гледалишча
Љубљана. У првом делу представе, дуго, линеарно гледалиште супротстављено је истој таквој позорници. Редитељ Себастијан Хорват, драматург Милан Марковић
Матис и сценограф Игор Васиљев креирали су сценску
ситуацију која показује моћ глумачке игре у контексту
специфичних просторних околности. Потом, у паузи,
извођачи (уметници и техничари), у сарадњи са гледаоцима, радикално трансформишу простор у заједничку,
густо насељену сценску територију на којој се одвијају
паралелне радње у непосредном контакту са публиком.
Упркос изузетним вредностима ове представе, бројна
техничко-технолошка питања остају отворена, што се у
првом реду односи на проблем квалитетне перцепције
свих сценских радњи, који је последица драматуршког
и редитељског приступа, иначе изузетно узбудљивој,
инспиративној и делотворној организацији и артикулацији сценског простора.
Ово, међутим, покреће и конкретније проблемске теме важне за Битеф. Планирање, пројектовање и
реализација сценских простора и сценских догађаја,
посебно када су они неуобичајени по било ком кон-

16) Иван Меденица, Реч селектора, Каталог 53. Битефа, Београд 2019,
стр. 78.

17) Татјана Дадић Динуловић, Сценски дизајн као уметност, Клио,
Београд и СЦен, Нови Сад 2017, стр. 283.
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цепцијском или техничком основу, морају бити разматрани озбиљно, одговорно и доследно, имајући на
уму и различите формално-правне аспекте (безбедност,
заштита од пожара, поштовање свих закона, норматива
и стандарда), колико год то неумесно могло да звучи у
контексту манифестације каква је Битеф.
Након много година, Битеф је својом енергијом
испунио конкретан, и то велики простор, свим активностима и догађајима који чине озбиљну, амбициозну
и значајну манифестацију. У Луци Београд се пуних седам дана одвијао Cirkobalkana, фестивал савременог циркуса у циркуском шатору, али и око њега, укључујући
и Циркуску уметничку лабораторију Круг креативности, окупљајући уметнике и едукујући нове, једнако као што је привлачио, градио и едуковао публику.
Истовремено, Лука је била место Битеф библиотеке и
представљања нових ауторских дела, као и конференције Дејства и домети савремених имерзивних пракси. Не треба заборавити догађаје који су се одвијали у
другим просторима, и то не само у Београду – од Битеф театра и Центра за културну деконтаминацију, до
Основне школе “Влада Обрадовић Камени” на Лединама, или у аутобусу на путу Београд–Шабац и у шабачким институцијама културе. У оквиру програма PQ
на Битефу представљен је, у Музеју примењене уметности, пројекат Само(из)градња којим је Србија наступила на прошлогодишњем, 13. Прашком квадријеналу, најзначајнијој светској манифестацији посвећеној

сценском дизајну и сценском простору. Дан касније, у
холу железничке станице у Новом Саду, изведен је рад
Ова зграда говори истину, у продукцији Музеја Града
Скопља и Организације за уметност и културу Факултет за ствари које се не могу научити (FR~U), за који
је Северна Македонија награђена Златном тригом,
главном наградом Квадријенала.
Битеф је био, и треба да буде, полигон за испитивање граница и суочавање са свим врстама изазова.
Иван Меденица је, као уметнички директор фестивала, већ раније нагласио “да је мисија Битефа и да јасно
мапира оне уметничке феномене савременог театра
и извођачких уметности који су (и даље) радикални,
субверзивни и полемични, као и да храбро указује на
одговарајуће, турбулентне и узнемирујуће друштвене
феномене савременог света. Битеф постоји да би нас
узнемиравао и уметнички и политички, покретао да
мислимо, осећамо и деламо”18). Прошлогодишњи, 53.
Битеф, био је још један значајан корак учињен у истом
правцу, у сваком смислу – уметничком, продукциј
ском, културалном, друштвеном, па и урбанистичком.
Сада треба наставити даље, а сачувати све оно што је
већ освојено, што неће бити ни лако ни једноставно. У
том контексту, однос према простору никако није на
последњем месту.
18) http://52.bitef.rs/52BITEF18/621/Rec-umetnickog-direktora.shtml,
преузето 29. 1. 2020.
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20 година рада инклузивне умјетничке групе окупљене у Пер.Арту

Умјетност као јавно добро

Д

ПИСМО ОХРАБРЕЊА, ИЛИ ПРОТИВ СТРАХА
ОД СМРТИ ХИЉАДУ РЕЗОВА

раги умјетници и умјетнице којима је (још) стало до особе поред вас!
Видим да су многе наше колеге и колегице већ
постали саучесници креативне индустрије и да су наметнуте свеопште мјере штедње схватили као фаталност. Неки од њих нису били свјесни када се то догодило. Неки још увијек нису... Неки су забринути, уплашени и стрепе... Неки су љути, а неки разочарани.
Неки су потпуно заборавили да постоји и неко други
поред њих… Тек је неколицина задовољних, јер мисле
да су имали срећу да буду изабрани.
Што се мене тиче, могу вам рећи да се и даље
сваког дана током посљедњих 20 година присјећам
тренутака из малене собе у приземљу зграде у Гагариновој улици у Новом Саду. Соба је била премала, али
довољна – за Наталију, Кристину, Горана, Јелену, Иго
ра, Маиду, Медину, Младена, Васила, Мићу, Синишу,
Бојана, Тању, Рајка, Милана, Дамира, Илију, Тамару,
Дејана... за неке од родитеља који су били у пратњи
оних којима је била потребна подршка... и за Драгану, Тању, Тамару, Ивану, Зорицу, Милицу, Александра
и мене. Нисмо тада могли ни замислити симболичку

везу с називом улице у којој је био тај наш мали свијет
и из којег смо се винули у орбиту јавности.
Имао сам тада 22 године. Колико сте ви имали
година 1999? Сјећате ли се како је изгледао живот у
Србији у то вријеме? Да ли се сјећате зашто су људи
тада стварали умјетност?
Себе доживљавам као другу генерацију младих
независних умјетника у Србији и Новом Саду након
распада социјалистичке Југославије. Деведесетих година прошлог вијека бити независан у Србији, за нашу
генерацију, значило је свјесно заузимање критичког
става и опирање државном режиму и институцијама
које су му служиле – укључујући и институције културе
и образовања. То је био јасан политички став. Морали
смо у исто вријеме да створимо јавност и обратимо јој
се у сфери која није била под контролом државе, често
користећи улице, тргове и паркове као мјеста акције,
док су се припреме ових акција и састанци одвијали у
дневним собама, клубовима, на клупама у парку, јавном превозу и гдје год је друго било могуће састати
се. У том контексту – догодила се и ова малена соба,
иначе скрајнута, с вратима на која је ријетко ко куцао
осим родитеља и њихове дјеце с инвалидитетом, али
то што се ова соба догодила нама, за мене је значило
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да она сада постаје мјесто које тражи свој пут ка јавности. Био је то важан састанак младих с инвалидитетом и без инвалидитета који су имали снажну визију
бољег друштва и много љубави, стрпљења и бриге једних за друге.
Моји пријатељи с инвалидитетом тада нису имали позоришног и уопште умјетничког искуства. Почео
сам с њима дијелити оно мало искуства које сам имао.
На једном од наших састанака питао сам присутне шта
је то позориште и какво би оно требало да буде. Наталија Владисављевић, моја пријатељица и колегиница
с Дауновим синдромом, рекла је, између осталог, “Ако
би публика затражила достојанство од глумаца, могла
би сама да оцени какво би позориште требало да буде.
А имитирање живота није ни културно ни лепо”. Ова
изјава означила је тренутак када је наша група консолидована око идеје позоришта и нашег разумијевања
његове улоге у друштву. Од тада па до данас, за нас је то
позориште које не прихвата репрезентовање постојећег
и познатог, него у рансијеровском смислу тражи (естетску и политичну) прерасподјелу чулног и стварање
нових друштвених субјеката, садржаја и односа.
Од тог тренутка направили смо 11 представа, 7
изложби, 1 кратки документарни филм, 3 видео рада,
објавили 2 књиге, остварили небројено радионица, презентација, дискусија, сусрета и гостовања у Србији и
иностранству – а све то кроз самоорганизовање, солидарност, ентузијазам, међусобно повјерење и поштовање различитости, и с врло мало, а често и без финансијске подршке. Од почетка смо знали да морамо
узети све у своје руке; не бисмо постојали да смо чекали да систем или неко други то уради за нас. У том
нашем уради сам охрабрила нас је Славица Марковић
и учинила да (упркос свему!) у ШОСО “Милан Петровић” увијек имамо мјесто.
Снажно сам вјеровао да би наше колеге1) с инвалидитетом требало да имају могућности да стварају
1) За све термине написане у мушком роду важе и термини у женском рoду.

своју умјетност и да би требало да буду равноправни
на локалној културној сцени. У томе ме је подржала Оливера Ковачевић Црњански, а придружила нам
се и Наташа Мурге Савић, тако да смо се заједно још
снажније заузели за стварање услова у којима би наша група могла да ради и развија се. Из ове позиције
наставили смо да позивамо и укључујемо и друге колеге без инвалидитета, који су обогатили наш рад и
придружили се групи као стални чланови: Фросина
Димовска, Дуња Црњански, Татјана Туцић, Драгана Б.
Стевановић и Драгана Галовић. Затим смо наставили да
проширујемо круг сарадника и пријатеља, укључујући
у рад раднике у култури, управнике културних институција с којима је дијалог по први пут био могућ
и политички прихватљив као стратегија за промјене.
Полако смо оформили мрежу појединаца – од техничара и продавача карата до умјетничких директора и
управника, од новинара, школских наставника и професора на универзитету до студената и омладинских
радника – који би, путем својих различитих позиција
у установама, неформалним удружењима и невладиним организацијама заговарали нашу идеју о инклузији. Овај модел смо озваничили тиме што смо као
Пер.Арт 2005. покренули мрежу институција културе за промоцију инклузије у Новом Саду. У стварању
ове јединствене мреже изузетну подршку добили смо
од Александра Милосављевића, Бранке Кулић и Тијане Палковљевић Бугарски, који су препознали шири
културни и друштвени значај наше умјетничке праксе
и који су у установе културе од националног значаја,
попут Српског народног позоришта и Галерије Матице
српске, с пуним повјерењем и професионалним уважавањем увели наш модел инклузивног рада. Важно
је истакнути да се то десило више него деценију прије
но што се било шта слично појавило на широј европској сцени у области инклузије у култури и disability
arts-a. Инклузија је и даље релативно нов појам у нашем друштвеном, културном и политичком контексту.
За нас у Пер.Арту инклузија је принцип и истовре-
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мено живи процес стварања инклузивног друштва за
које се залажемо. Свјесни смо да такво друштво још
(увијек) (већински) не постоји. Али, кад говоримо о
инклузији у Пер.Арту, говоримо о областима у којима
је то друштво у зачетку и гдје се активно и константно
дешава: кад видимо да се наше колеге с инвалидитетом у Пер.Арту развијају као аутори и остварују своје
умјетничке идеје, кад видимо да наше колеге с инвалидитетом самостално користе јавни превоз и долазе
у градска позоришта на пробу њихове представе која
ће се касније одржати на истом мјесту; кад објавимо
књигу, коју је написала наша колегица с Дауновим
синдромом, са предговором вишеструко награђиване
драмске списатељице и позоришне редитељке и промовишемо је у националној галерији; кад се наше колеге
у медијима појављују као умјетници с инвалидитетом
и говоре о свом умјетничком раду; кад видимо којом
се брзином вијест о новој представи, изложби или неком другом догађају шири друштвеним медијима, кад
угледни филозофи, драматурзи, пјесници, критичари,
архитекте и педагози пишу о умјетности наших колега с инвалидитетом и о нашем свеукупном раду, кад
наше колеге с инвалидитетом пролазници препознају
на улици или у градском превозу по њиховом умјетничком раду и искрено им честитају... и, наравно, кад
видимо како наш рад утиче на лични развој наших колега и њихових породица, знамо да смо на добром путу
ка успостављању друштва у којем желимо да живимо и
дјелујемо као умјетници и грађани. “Овако има смисла да живим овако” – Наталија Владисављевић каже
у једној од својих пјесама.
Далибор Шандор, наш колега с инвалидитетом
којег занима епска фантастика, видео игре и друштвена стварност особа с инвалидитетом у Србији, вјерује
да треба храбро наступити у јавности и да је то једини начин за подстицање друштвених промјена: “Кад
изађем на позорницу пред публику, често се питам
каква ће бити публика, да ли ће аплаудирати, како ће
реаговати, да ли ће све добро проћи, да ли ће се неко

успаничити... Могли бисмо то упоредити с причама епске фантастике, јер да бисте изашли на бину потребна
вам је храброст... Као и јунацима у тим причама… Сви
морамо бити храбри, јер ако неко није храбар, ако се
плаши на бини, то може створити хаос. Поготово – али
сумњам да би се то могло догодити – да се сви истовремено обесхрабре, био би то прави хаос.”
Каква је друштвена стварност у којој се Далибор
и његових седамнаест колега с инвалидитетом, и сви
ми заједно с њима, сусрећемо са публиком? Каква је та
наша друштвена стварност коју дијелимо, и због чега је
битна та храброст о којој Далибор говори? Нажалост,
чињеница је да су, по релевантним истраживањима,
дискриминација и корупција двије главне карактеристике савременог друштва у Србији. Ако би се разгледнице израђивале на основу извјештаја о људским
правима у Србији, или на основу индекса корупције у
јавном сектору, индекса сиромаштва, статистикама о
економским миграцијама или разним облицима насиља над бројним социјално угроженим групама становништва, онда, вјерујем да бисмо се сви сложили, те
разгледнице о стварности у Србији не би уопште биле
лијепе. Међу тим сликама – а поврх свега, под силом
структура режима којем оне припадају и под њиховим
разарајућим дејством на основну друштвену структуру, као и на тијело и дух сваког од нас – одвија се наша стална борба за достојанствен живот и рад у Србији.
Чак и када смо на тренутке обесхрабрени и кад
нам се учини да је хаос, на који Далибор упозорава,
превелик, па се не виде основне људске вриједности и
не осјећа се поредак који их поштује, никада не оду
стајемо, не из ината, него из љубави. Социјална кореографија какву замишљамо, као група умјетника са
инвалидитетом и без њега, и коју остварујемо у свом
умјетничком раду испитује друштво које укида процесе
доминације и маргинализације, не користи само један
параметар за успостављање односа, нити примјењује
исте норме на све људе и ситуације, него полазећи од
специфичности тих конкретних људи, отвара могућ-
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ност формирања друштвене заједнице. Сарадња на којој
почива наш рад одређена је оним што неки филозофи
називају асиметричним реципроцитетом, односом који
карактерише великодушност, узајамно поштовање,
прихватање различитости и жеља за заједништвом.
На једном од наших гостовања у иностранству,
Далибор Шандор и ја смо слушали умјетника и активисту Џејмса Лидбитера који је говорио о ономе што он
назива “ратом против особа са инвалидитетом” и АТОС
активностима у Великој Британији, које представљају
реформу државног програма социјалне заштите. Читав
поступак одузимања права особама с инвалидитетом у
Великој Бритањи изгледа тако застрашујуће за Далибора као особу с инвалидитетом да га је у једном разговору упоредио с обесправљеношћу у систему ропства.
Неолиберална економија штедње има поражавајући
утицај на јавни сектор и на живот не само у Великој
Британији него и Србији – и, наравно, не само за особе
с инвалидитетом. Ово нам је (глобално) заједничко.
У Пер.Арту вјерујемо у умјетност која још увијек
брани идеју о умјетности као јавном добру – умјетности
која НИЈЕ само категорија унутар креативних инду
стрија, него умјетност која ствара нове друштвене чи
њенице и која дјелује у јавној сфери тако што преиспитује начине на које постојимо као друштвени субјекти.
Многи од нас осјећају да је ова наша умјетност
суочена са смрћу хиљаду резова.
Свјесни да је будућност неизвесна кроз нашу естетику одговорности, такође вјерујемо да ће бити онаква каквом је ми направимо. Поетика и политика нашег
рада су инспирисани Наталијиним стиховима, а један
од кључних за неопходну снагу и оптимизам у раду
свих ових 20 година засигурно је и: “Знај остатак живота је твоја срећа”.

* * *
Малена соба која је прерасла у локалну заједницу: Наталија, Јелена, Снежана, Горан, Марина, Бојана, Далибор, Марко, Вук, Маријана, Дејан, Михаило,
Беата, Ђорђе, Макс, Снежана, Ања, Нина, Срђан, Дра-

гутин, Дејан, Љубица, Даца, Душанка, Маја, Милан,
Саша, Боса, Драган, Јовица, Јована, Јадранка, Мира,
Драган, Богданка, Млађана, Јан, Нада, Зоран, Никола, Естика, Андреја, Наташа, Оливера, Фросина, Дуња,
Александар, Драгана, Татјана, Саша, Драгана, Брани
слав, Александра, Вишња, Ласло, Предраг, Тихомир,
Борис, Славица, Виолета, Нела, Драгана, Милица,
Јелена, Драгана, Александар, Тијана, Драган, Миња,
Ибоjа, Вишња, Љиља, Наташа, Снежа, Игор, Весна,
Жељка, Ина, Јелена…
Желимо издржати резове иако су болни и остављају многе од нас исцрпљеним, разочараним и истрошеним од силне борбе за преживљавањем.
Желимо да наставимо да стварамо нове друштвене чињенице које ће бити наш допринос друштву солидарности и инклузије.
Желимо да постојимо и даље, барем онолико
колико смо постојали до овог тренутка, јер трајање и
удубљивање постају данас ријетка стања у умјетности,
стваралаштву, размишљању и друштвености.
Желимо да наставимо да стварамо нове начине
за очување идеје и праксе умјетности као јавног добра
у окружењу које фаворизује тржишно оријентисани
модел умјетности.
Желимо да наставимо борбу за истраживањем
у умјетности и стварањем нових и непредвиђених
ситуација наспрам доминантних захтјева за контролом и тржишно мјерљивим исходима рада у култури
и умјетности.
Желимо да се боримо за умјетничко и политичко вредновање колективних напора и осјећаја заједништва у систему који глорификује успјех појединца.
“Да ли говорим узалуд?”, гласно виче Снежана
Булатовић, једна од наших колегица с инвалидитетом,
у завршној сцени представе Мала журка пропуштеног плеса.
Она зна да не говори узалуд.
Знамо и ми.

215 >

Из представе Dis_Sylphide, фото: Ања Баутлер
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Пише > Саша Асентић

Пер.Арт кроз податке

П

ЕР.АРТ је организација која делује у области савремених извођачких уметности и инклузије у
култури. Група окупљена у Пер.Арту, од 1999,
у сарадњи с различитим организацијама, реализује
пројекте у Србији и иностранству, а 2005. региструје
се као удружење грађана у Новом Саду.
Активности Пер.Арт спроводи кроз програме:
Уметност и инклузија – програм за стваралаштво,
слободно време и инклузију особа са интелектуалном
ометеношћу
Савремени плес – програм истраживачко-уметничких плесних пројеката за развој сцене савременог плеса
и перформанса у Србији и међународно умрежавање
Програм Уметност и инклузија
Својим пројектима Пер.Арт настоји да артикулише и промовише стваралачке потенцијале особа с
интелектуалном ометеношћу, на равноправној основи
унутар домаће савремене уметничке сцене, да уклони предрасуде о особама с интелектуалном ометеношћу, развија процесе њиховог активног укључивања
у друштвену заједницу, подстиче вршњачку сарадњу,

комуникацију, креативно изражавање и друштвену интеракцију различитих друштвених група.
Пер.Арт окупља особе с интелектуалном ометеношћу, њихове родитеље и чланове породица, професионалне уметнике у области позоришне, плесне и
визуелне уметности, дефектологе и друге стручно или
волонтерски укључене особе.
Пер.Арт је 2005. покренуо Мрежу институција
културе за промоцију инклузије у циљу повећања видљивости и присуства ове популације у јавности, путем
континуираних посета програмима институција културе и представљања уметности коју стварају особе с
интелектуалном ометеношћу.
Мрежу институција за промоцију инклузије у
Новом Саду чине: ШОСО “Милан Петровић”, Галерија
Матице српске, Српско народно позориште (до септембра 2017), Новосадско позориште, Позориште младих,
Музеј Војводине, Музеј Града Новог Сада, Позоришни
музеј Војводине, Музеј савремене уметности Војводине,
Галерија СУЛУВ, Центар за визуелну културу Златно
око, Арена Cineplex, Друштво дефектолога Војводине,
Друштво за помоћ особама са Дауновим синдромом.
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Група окупљена око Пер.Арта је од 1999. остварила многе уметничке пројекте:
Europe Beyond Access (EBA) 2018–2022
Пер.Арт, заједно са још шест водећих европских позоришних и плесних центара, Holland Dance
Festival, Onassis Stegi, British Council, Kampnagel, Skånes
Dansteater, Oriente Occidente, уз подршку Creative
Europe, угледног програма за културу у ЕУ, реализоваће
четворогодишњи пројекат Europe Beyond Access (EBA).
Europe Beyond Access има циљ да пружи подршку уметницима са инвалидитетом у рушењу баријера у
позоришту и плесу. Заједно с партнерима радиће још
више на укључивању уметника са инвалидитетом у
главне токове савременог плеса на европској културној сцени. Пер.Арт ће у оквиру пројекта реализовати
нове представе чији су аутори уметници са интелектуалном ометеношћу, а угостиће неке од најзначајнијих
кореографа чије представе померају границе савременог плеса. Поред Новог Сада, Пер.Арт ће бити присутан и у другим градовима широм Европе, што ће пре
свега помоћи уметницима с инвалидитетом да стичу исуства у размени са колегама у најразличитијим
уметничким и културним контекстима, али и да њихов особен уметнички рад буде у континуитету присутан на међународној сцени савременог плеса током
наредне четири године.
Кроз EBA ће широм Европе бити остварено: 14
нових представа уметника са инвалидитетом, 20 уметничких резиденција које ће окупити уметнике из различитих земаља, 5 међународних плесних лабораторија у којима ће уметници с инвалидитетом развијати и преносити учесницима своје јединствене поетике
и начине рада, као и 21 фестивал на којимм ће бити
приказани плесни радови највишег домета настали на
најразличитијим културним сценама широм Европе.

ПРЕДСТАВЕ
Ми нисмо чудовишта (2019) – представа
Идеја: Далибор Шандор
Уметничко вођство: Гзавије Ле Роа, Скарлет Ју,
Александре Ашур, Оливера Ковачевић Црњански, Далибор Шандор, Саша Асентић
Уметничка сарадња: Фросина Димовска, Дуња
Црњански, Марсел Бугил
Изводе: Саша Асентић, Александре Ашур, Марко
Башица, Снежана Булатовић, Дуња Црњански, Фросина
Димовска, Ђорђе Хрубења, Снежана Коларић, Оливера Ковачевић Црњански, Александра Марковић, Беата Перге, Михаило Петровић, Марко Рошулов, Гзавије
Ле Роа, Марина Сремачки, Јелена Стефаноска, Далибор Шандор, Наталија Владисављевић, Ања Вучевић
Извршна продукција: Наташа Мурге Савић
Kопродукција: Пер.Арт и асоцијација Le Kwatt
Партнер: Галерија Матице српске
Подршка: Creative Europe Programme of the
European Union, Europe Beyond Access
Фондација “Нови Сад 2021 – Европска престоница културе”
Управа за културу – Град Нови Сад
Dis_Sylphide (2017) – представа
Концепт и уметничко вођство: Саша Асентић
Уметничка сарадња и кореографија: Наталија
Владисављевић, Алеxандре Ашур, Оливера Ковачевић Црњански
Извођење: Наталија Владисављевић, Јелена Стефаноска, Снежана Булатовић, Далибор Шандор, Марко
Башица, Фросина Димовска, Дуња Црњански, Алеxандре
Ашур, Оливера Ковачевић Црњански, Саша Асентић
Либрето за “Вештичији плес” и песме: Наталија
Владисављевић
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Драматуршке консултације: Марсел Бугил
Уметничка асистенција: Фросина Димовска
Сарадница за костимографију: Марина Сремац
Извршна продукција у Новом Саду: Наташа Мурге Савић
Копродукција: Kampnagel (Хамбург), Künstlerhaus
Mousonturm (Франкфурт), MIKUB e.V. (Берлин) и Пер.
Арт (Нови Сад)
Подршка: Aktion Mensch, NPN Coproduction –
Fund for Dance
Мала журка пропуштеног плеса (2016) – представа и циклус радионица
Концепт и уметничко вођство: Саша Асентић
Текст: Наталија Владисављевић, Снежана Булатовић, Бојана Стојановић, Саша Асентић
Уметничка сарадња: Оливера Ковачевић Црњански, Фросина Димовска
Извођачи: Наталија Владисављевић, Снежана Булатовић, Бојана Стојановић, Марина Сремачки, Марко Башица, Далибор Шандор, Вук Вуковић, Михаило
Петровић, Беата Перге, Јелена Стефаноска, Горан Гостојић, Маријана Шугић, Оливера Ковачевић Црњански,
Фросина Димовска, Дуња Црњански, Наташа Мурге
Савић, Саша Асентић
Извршна продукција: Наташа Мурге Савић
Звук: Душан Јовановић, Предраг Петрушевски
Светло: Тихомир Бороја
Партнери: ШОСО “Милан Петровић”, Ерсте банка
Празан глас (2012/2013) – представа и циклус
радионица
Концепт: Саша Асентић
Режија: Саша Асентић, Оливера Ковачевић
Црњански
Асистенткиња режије: Фросина Димовска

Извођачи: Наталија Владисављевић, Горан Гостојић, Маријана Шугић, Снежана Булатовић, Дејан Шуљан, Марина Сремачки, Марко Башица, Вук Вуковић,
Беата Перге, Бојана Стојановић, Михаило Петровић,
Далибор Шандор, Дуња Црњански, Фросина Димовска,
Андреј Ненадов, Саша Асентић
Сценски простор и костим: Наташа Мурге Савић
Дизајн светла: Тихомир Бороја
Мајстор тона: Душан Јовановић
Сарадници: Татјана Туцић, Дуња Црњански,
Андреј Ненадов
Тонски сарадник: Предраг Петрушевски
Партнери: Српско народно позориште, ШОСО
“Милан Петровић”, Ерсте банка
Као да живот има почетак и крај (2011) – представа и циклус радионица
Концепт: Саша Асентић
Редитељи: Саша Асентић, Оливера Ковачевић
Црњански
Аутор текста: Наталија Владисављевић и чланови и чланице извођачке групе
Извођачи: Јелена Стефановска, Наталија Владисављевић, Снежана Булатовић, Марина Сремачки, Беата Перге, Маријана Шугић, Бојана Стојановић, Фросина Димовска, Татјана Туцић, Горан Гостојић, Дејан
Шуљан, Вук Вуковић, Марко Башица, Михајло Петровић, Саша Асентић
Асистенткиња редитеља: Фросина Димовска
Костимографкиња и сценографкиња: Наташа
Мурге Савић
Асистенткиња костимографкиње: Татјана Туцић
Дизајн светла: Оливера Ковачевић Црњански,
Тихомир Бороја
Тонски реализатор: Предраг Петрушевски
Партнери: ШОСО “Милан Петровић”, Ерсте банка
Подршка: Српско народно позориште и Град Нови Сад
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Прелепи снови имају наду (2009) – представа и
циклус радионица
Извођачи: Јелена Стефановска, Наталија Владисављевић, Снежана Булатовић, Марина Сремачки, Беата Перге, Маријана Шугић, Бојана Стојановић, Фросина Димовска, Татјана Туцић, Горан Гостојић, Дејан
Шуљан, Вук Вуковић, Марко Башица, Михајло Петровић, Саша Асентић
Водитељи радионица: Оливера Ковачевић Црњански, Саша Асентић
Асистенткиње: Фросина Димовска, Татјана Туцић, Наташа Мурге Савић
Стручна сарадница: Драгана Галовић
Аутор пројекта: Саша Асентић
Генерални покровитељ представе: Ерсте банка
Представу подржала: Градска управа за културу
Новог Сада
5 принцеза и 4 принца (2007) – представа и циклус радионица
Потражи ме (2006) – представа и циклус радионица
Извођачи: Наталија Владисављевић, Јелена Стефановска, Кристина Берењи, Маријана Шугић, Снежана Булатовић, Горан Гостојић, Дејан Шуљан.
Премијера: 9. април 2006. / Српско народно позориште – Хинтербина
Представа је изведена у Новом Саду, Београду,
Сремској Митровици, Крагујевцу и Нишу.
Аутор пројекта: Саша Асентић
Водитељи: Наташа Мурге, визуелна уметница,
Саша Асентић, перформер
Стручна сарадница: Драгана Галовић, дефектолошкиња

Асистенткиње: Оливера Ковачевић Црњански, кореографкиња, Драгана Б. Стевановић, визуелна уметница, Слађана Екрес Пешевић, дизајнерка
Текст: Наталија Владисављевић – избор из књиге
Овако има смисла да живим овако
Представу посвећујемо Игору Бањцу и Јулијани Берењи.
Једро (2003/2004) – представа и циклус радионица
Гатка (2002/2003) – представа и циклус радионица
Хлебне приче (2000/2001) – представа и циклус
радионица
Хуманитарни театар Кишобран (1999/2000)
– циклус радионица

ИЗЛОЖБЕ
“Без назива”, видео рад – аутор Дејан Шуљан
Самостална изложба (2016) – аутор Михаило
Петровић
“Мој снимак” и “Ауто”, видео радови – аутор
Дејан Шуљан
Призори блискости II (2014) – изложба фотографија
Уметност и инклузија (2013) – инклузивне ликовне радионице у Галерији Матице српске
Призори блискости I (2010) – групна изложба
фотографија
Нешто лепо у теби (2010) – ретроспективна изложба ликовних радова
Веома важна особа (2009) – групна изложба и
циклус радионица
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Трешња Лешник Ловор Зова Дуд (2008) – групна
изложба и циклус радионица
Ликови (2007) – групна изложба и циклус радионица
Преписивање текста (2006) – изложба ауторки
Наталије Владисављевић и Јелене Стефановске

ИЗДАВАШТВО
Сунце на вагону – књига кратких комада ауторке
Наталије Владисављевић (2014)
Овако има смисла да живим овако – књига кратких прича и песама ауторке Наталије Владисављевић
(2005)

ФИЛМ
Горан – кратки документарни филм (2012)
Пројекти за јачање програма у области културе,
слободног времена и друштвеног живота особа са инвалидитетом:
Фестивал 20 година рада (2019)

Europe Beyond Access (2018–2022)
Конференција 15 година рада (2014)
Презентација рада Blaumeier-Atelier Bremen
(2012)
Видео презентација и предавање о европској савременој сцени позоришта и плеса уметника са инвалидитетом (2012)
Конференција АРТикулација различитости
(2010)
Конференција Уметност и инклузија (2009)
Семинар Активна улога особа са инвалидитетом у осмишљавању и спровођењу програмских активности (2008)
Трибина Приступачност институција културе особама са инвалидитетом (2007)
Међународна конференција ...право на учешће...
– култура, уметност и особе са нвалидитетом (2007)
Интердисциплинарни пројекат Видимо се у граду (2006)
Међународна трибина Антидискриминација
(2006)
Презентација програма у области културе, уметности и слободног времена за особе са инвалидитетом
у Великој Британији (2005)
Међународна конференција Слободно време,
осамостаљивање и видљивост у друштву особа ментално ометених у друштву (2005).
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Из представе Мала журка пропуштеног плеса, фото: Александар Рамадановић

Из представе Празан глас, фото: Александар Рамадановић
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Пише > Милена Богавац

Поводом јубилеја Пер.Арта

Привремена аутономна
зона равноправности

Н

езахвално је давати коментаре на рад појединаца
и група који се баве уметноћу и инклузијом. Сваки рад на овом пољу је добар, јер креће из добре
намере и стреми ка добром циљу. Акценат је обично
на активизму, хуманости и борби за боље, отвореније
друштво и квалитетнији живот, за све. Ту нема места за стручне, драматуршке коментаре, замерке или
опаске да је у уметничком смислу нешто могло бити
боље. Треба нагласити и да у традиционалном позоришном образовању нема елемената или предмета који
би нам помогли да боље схватимо шта тачно подразумева уметнички рад који укључује особе с инвалидитетом. Због тога ми, такозвани позоришни професионалци, обично остајемо уздржани и неми кад нам се
укаже прилика да видимо представу чији су аутори и
извођачи лица с инвалидитетом. Кажемо: све је добро,
јер смо свесни да најјача страна ових представа долази
из области парапозоришног, да уметнички домет није
крајњи и једини циљ, и да би свако инсистирање на заокружености форме или театарске граматике значило
да смо промашили тему. У случају инклузивних представа важност процеса надилази питања уметничког

дојма крајњег резултата и не треба бити посебно мудар
или емпатичан да би се та истина утврдила.
Рад групе Пер.Арт у овоме је изузетак. Уметничко и естетско код њих није у другом плану, него
је изједначено с друштвеним, политичким, активи
стичким или хуманим. У свету позоришне уметности
њихове представе успевају да се изборе за оно за шта
се ова група залаже у широј, друштвеној сфери – равноправан третман. Јер, без обзира на чињеницу да ове
представе укључују људе с инвалидитетом, и као ауторе и као извођаче, то јесу представе изразито савременог сензибилитета – иновативне у својој театарској
форми, ослобођене конвенција драмског позоришта,
необичне и зачудне у третману језика, лишене патетике, али не и правог патоса. То су представе препуне
референци на савремену уметност и теорију, представе чија уметничка и естетска заокруженост не оставља
места за дискриминацију, па чак ни ону друштвено
прихватљиву, такорећи позитивну. Чињеница да иза
њих стоји поштен, озбиљан и крајње очигледан рад на
пољу уметничке и извођачке едукације припадника и
припадница специфичне друштвене групе, без фор-

223 >

малних знања о позоришту и уметности, овде није једина, него додатна вредност. Зато се прави значај рада
групе Пер.Арт може разумети тек када се везник “и” у
наслову њиховог програма Уметност и инклузија замени знаком једнакости. Уметност = инклузија.
Последњих петнаест година пратим рад групе
Пер.Арт и исто толико дуго трудим се да схватим како
им ово успева. Једно је очигледно: групу су основали и
две деценије је успешно воде, аутори, ауторке, плесачи, плесачице, музичари... и други уметници и уметнице с интергитетом и међународним реномеом. Нема
сумње да су у питању људи са много талента, али још
мање сумње има да њихов таленат иде заједно с озбиљним и посвећеним радом на пољу театра и савременог
плеса, а посебно у оној “граничној области” (crossover)
где се позоришно и плесно сусрећу и укрштају. Чини
се логичним да ће добри уметници добро радити и када у своје процесе укључе особе с инвалидитетом, али
– ако ову тезу некритички прихватимо као логичну –
поставља се питање: због чега, онда, нема више група
као што је Пер.Арт?!
Зашто неки други доказано вредни позоришни
аутори, не праве подједнако квалитетне инклузивне
представе, и откуд то да је рад групе Пер.Арт, и после
две деценције континуитета, на нашим просторима
остао не само пионирски и не само изузетан, него и
апсолутно усамљен, односно – апартан?
На ово питање немам спреман, рационални одговор. Немам други одговор но што је – љубав, а овај
појам чини се претерано широк и апстрактан. Зато
осећам потребу да посегнем за неколико чињеница и
анегдота, које ће мој покушај да објасним љубав коју
Пер.Арт држи на окупу – учинити мање патетичним.
Пре свега, важно је знати да се специфична естетика и политичност Пер.Арта развијала кроз године.
Њихове ране продукције биле су сновите, нежне
и у извесној мери апстрактне. Бавећи се имагинарним
световима, маштом и осећањима својих сарадника са
инвалидитетом, перартовци су публици приказивали

оно што су – у том периоду – вероватно и сами откривали. То је чињеница да су сва људска бића изнутра
много сличнија но што то делује споља. Ове представе су нам откривале да особе с Дауновим синдромом,
или неком другом врстом интелектуалних потешкоћа,
могу да маштају, мисле, смишљају и измишљају, као и
сви други људи. Да могу да воле, радују се или да брину, не само исто, но и снажније или искреније, од нас
– просечних, навикнутих на иронију, скепсу и различите облике релативизације осећања, којима нас савремено друштво, оптерећено идејом успеха, учи да
се служимо да бисмо били прихваћени.
Почетком прве деценије XXI века у Србији, откриће ових чињеница било је много револуционарније но што то данас делује. Политичка коректност у
језику тада је била у самом повоју... и многи стручни,
медицински термини, у свакодневном говору, нашли
су своје место међу ружним и увредљивим речима.
Скромно и ненаметљиво, у наш језик почела је да улази фраза “особе са посебним потребама”, а представе групе Пер.Арт већ су нас упозоравале да овај израз
није адекватан. Потребе су нам исте!
Њихове ране представе као да су биле базиране
на тој идеји. Будиле су емпатију и нежност, позивајући
нас да препознамо страшну неправду у чињеници да
за нека дивна, нежна, топла и безопасна људска бића
нема места у јавном простору само због тога што се
разликују од већине.
У наредној фази рада Пер.Арт је отишао корак
даље постављајући питање: због чега је то тако? Њихове
представе више нису имале за циљ само да нас упознају
с унутрашњим световима људи који се разликују, него
и да нам поставе питање: шта смо, као друштво или
појединци, учинили да исправимо ову неправду, и посебно: шта смо пропустили да учинимо и – зашто?!
У овој фази која је, усудићу се да кажем, отпочела представом Празан глас, Пер.Арт постаје оно по
чему су данас препознатљиви. То је уметничка група
која окупља ауторе и извођаче са инвалидитетом и
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без инвалидитета, а чије представе могу подједнако
добро да прате гледаоци из обе групације. Друштвени ангажман њихових представа, у овој фази, постао
је значајно експлицитнији, јер акценат више није био
на нашим унутарњим сличностима, него на различитим позицијама моћи у друштву у коме привилеговани нису свесни својих привилегија, а депривилеговани не добијају простор и прилику да им их објасне. У
својим представама Пер.Арт одлучује да креира такав
простор. Њихове изведбе функионишу као “привремена аутономна зона” у којој важе правила другачија
но у друштву.
Тако, на пример, на почетку представе Мала журка пропуштеног плеса, као припадник већинске популације бивате изложени критичким погледима извођача с инвалидитетом. Они коментаришу ваш изглед и одевање, па без обзира на чињеницу да нису ни
приближно сурови – као што већинска популација то
зна да буде према њима – у вама се развија осећај непријатности и стида. Не зато што изгледате лоше или
немате довољно свечану одећу, него јер вам је јасно
да чланови групе Пер.Арт подражавају понашање оног
дела популације којој и ви припадате. У очима особа с
инвалидитетом гледате се као у огледалу које истиче
све ваше мане, па кад се представа, у следећој етапи,
развије у колективну, инклузивну сцену плеса, оно што
се у вама догађа, истински је катарзично. Срећни сте
што сте примљени у друштво оних које можда никада нисте примили у своје, док се истовремено стидите
због тога што знате да нисте учинили довољно да се
ова неправда исправи.
У представи Dis_Sylphide, рад групе Пер.Арт поново је кренуо у неочекиваном правцу. Апстракција с
почетка њиховог опуса, овде се сједињује са каснијим
друштвеним ангажманом кроз бројне референце на
историју савременог плеса. Меги Вигам, Пина Бауш,
Гзавијер ле Руа... Ово није представа чије је гледање
препоручљиво за лица с интелектуалном ометеношћу.
Мрачна је, узнемирујућа и интензивна, а њено разу

мевање тражи публику с високим степеном познавања извођачких уметности. Али, оно што плени и у
великој мери фасцинира, јесте чињеница да су аутори представе упарво лица са интелектуалном ометеношћу која историју извођачких уметности очигледно познају нешто боље од просечних гледалаца. То су
лица с интелектуалном ометеношћу спремна да, без
видног напора, изнесу изведбу у којој има елемената
мрачног, архетипског и ритуалног. Изведбу која би се
могла сматрати захтевном за било који светски, пле
сни ансамбл.
Оно што, овим примерима, покушавам да докажем, јесте чињеница да је Пер.Арт растао. Да се њихов израз, са годинама мењао и постајао сложенији и
амбициознији, што не би било могуће без огромне количине стрпљења и међусобног поверења које влада у
овој групи. Оснивачи групе Пер.Арт успели су у својој
мисији: да позоришту науче лица са потешкоћама у
учењу, а да нико из њиховог тима нема ниједну другу
експертизу, осим уметничке. За овај феномен једино
објашњење је љубав.
Ту љубав, у смислу топлине, поверења и подстицајне атмосфере, могла сам да осетим увек када су ми
омогућили привилегију да завирим у њихов процес и
будем део њиховог тима. У неколико наврата, позивали су ме да осмислим и водим радионице за њихове
извођаче. Позиве сам, у почетку, прихватала, као што
се прихвата изазов: не без треме и не без страха да
нисам дорасла овом задатку те да позоришне игре и
вежбе које практикујем, нису прилагођене специфичностима ове групе.
Убрзо сам схватила ослобађајућу чињеницу да
у раду с Пер.Артом ништа не може да пође у погре
шном правцу. Пре свега, зато што су сви чланови групе
у радном простору, потпуно слободни да изразе своја
осећања. Ако предложите игру која им се не допада,
то ће вам јасно ставити до знања, одбијањем да учествују. Уколико имате вежбу која им није одмах разумљива, неће се правити да су вас разумели. Заустављаће и
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постављати питања све док свима не буде јасно шта је
смисао задатка... а ако се деси да се, током рада, неко
узнемири, ту је увек неко ко ће му пружити руку, одвести га на страну и поразговарати, све док се ускоро
обоје не врате групи, с осмесима на лицу. Нема морања, нема присиле, нема критике и нема страха од
грешке. Има нежности, пажње, разумевања и подршке.
Има много питања и потпитања, уз конвенцију да се
сви одговори третирају као тачни. Дакле, нема осуде.
Има правог и искреног другарства; исто као што има
и атмосфере која влада у срећним породицама: сви се
међусобно воле и сви се веома добро познају. Сукоби
се завршавају и пре него што почну, па вам, као неко-

ме ко их посматра са стране, изгледа као да међусобно
комуницирају погледом, на неки посебан начин, који
вам остаје недокучив.
Јасно је, међутим, да се ова врста поверења није
развијала само у пробној сали, и само током рада на
конкретним представама. Већ двадесет година ова група заједно живи. Они једни о другима брину, не само
на сцени, и познају се много боље него што се међусобно познају колеге из било ког другог позоришта, у
чијем сам раду имала прилике да учествујем.
Уместо експертизе из дефектологије, уметници и
уметнице, оснивачи Пер.Арта, користе се својим људским квалитетима: емпатијом, уважавањем и пошто-
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вањем међусобних разлика. То су ствари које се не уче
на уметничким академијама, што не значи да их није
могуће научити.
Пут којим се група Пер.Арт развијала и расла,
доказује да су у свом раду непрекидно учили, и да
је тај процес био двосмеран. Није као да су једни давали лекције које су други усвајали, него се чини да
су кроз двадесет година рада, заједнички истраживали и откривали начине како да се што боље разумеју.
Склад који њихове представе доносе на сцену, одраз
је склада који су успели да остваре у својој групи. У
групи чија је уметност – инклузија и чије је естетско
једнако етичком.

АНЕГДОТА ПРВА.
На премијери представе Мала журка пропуштеног плеса гледам Наталију Владисављевић како плеше
уз музику балета Лабудово језеро. Њено тело није тело
балерине, али њени покрети су тачни, прецизни и повезани. Јасно је да игра праву, балетску кореографију,
прилагођену њеним физичким могућностима. Повремено застане и погледа у даљину, а затим настави да
плеше где је стала. Пратим правац Наталијиног погледа
и, у углу сале, угледам Фросину Димовску, плесачицу
и наставницу из Балетске школе. Приметим да Фросина “суфлира” кореографију, тако што минималним
покретима сигнализира следећу фигуру. Насмејем се.
Годину дана и много извођења касније, поново
гледам исту представу на Битеф Полифонији. Када
на ред дође Наталијина балетска тачка, у углу сале
потражим Фросину. Тамо је нема... Поново погледам
Наталију и видим да плеше сигурније и сувереније но
пре. Суфлерка јој више није неопходна. Научила је
кореографију.
Питам се колико би времена мени било потребно за такав подухват?
Одговор не знам, али сумњам да бих икад до
стигла Наталијину спретност и прецизност.

АНЕГДОТА ДРУГА.
Пре неколико година, на радионици у Српском
народном позоришту, предложила сам члановима и
чланицама Пер.Арта да причамо приче на задате теме. Теме су биле исписане на папирићима, које смо
извлачили с гомилице, а ја сам била довољно мудра
да ову вежбу снимим. Касније сам преслушала снимак
и направила транскрипт. Тако је настала ова предивна поезија… или можда изведбени текст за неку нову
представу.
ЧОВЕК КОЈИ ПРИЧА СА БИЛБОРДОМ
Тај човек је застао испред билборда.
Билборде, зашто ти светлиш?
Зато што нудим најбоље рекламе, за женску
популацију.
И мушку популацију.
Пена за бријање. Па купка. Па да перу косу.
Па пену за косу.
Па прамен уврте. Па узму пеглу. Па се дотерују.
Па се шминкају.
Па се увуку у миниће, на штиклице се набију…
И онда: овако шетају, по граду.
И тако човек прича с билбордом. Ето, тако је то.
Снежа
ВОЛИМ НОВИ САД
Волим Нови Сад зато што сам овде рођена.
Имам леп стан и три комшинице, које су мало
даље од мене.
Волим да сам срећна, паметна и добра, а моје
три комшинице:
Наташа, Оља и Марина – воле ме и пазе,
поготово Наташа.
Волим да пишем о Новом Саду.
Волим да шетам по Новом Саду.
Да берем цвеће, да мислим на једну особу, пошто
тренутно није ту,
Јер је у Ченеју и бави се цвећарством.
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Нови Сад има мост Дугу,
Сунце и кишу, аутобусе,
Децу која се радују што је стигло пролеће.
Ту живим зато што сам Војвођанка
И мислим на своју будућност и срећу
Мислим на своју другарицу Снежу
И с њом се дружим, када дође код мене.
Наталија

НЕДОСТАЈАЊЕ
Где ми је кева, где ми је Јована и ко још? …
Сале Асентић!
Чули смо се преко Скајпа. Шта он ради?
Конструише!
Недостаје ми да одем у Париз и да ми онда ви
недостајете.
Када ти неко недостаје можеш да га замишљаш.
Можеш да га замолиш да дође да те види.

> 228

Можемо да причамо преко Скајпа и да зовемо
телефоном.
Можемо неког и да сањамо, ко што сам ја сањао
друга свог.
Вуле

ПЛАШИМ СЕ
Немам појма чега се плашим,
Али не плашим се мрака.
Плашим се кад мачка скаче по тавану: не могу
да спавам!
Бојим се кад грми и кад пада киша.
И сетићу се после још нечега.
Снежа се плаши кад неко гужва новине.
Ја се плашим кад видим миша да пролази.
Плашим се миша. Ничег се не плашим!
Беата
КОРЊАЧА
Сад да л сам имао играчку, у животу?
Највише сам волео у Црвенки деведесетих
Да се играм са играчком: лего коцке,
Волео сам компјутер и видео игре,
Које су се тада још изнајмљивале.
Скупљали смо лего коцке у колекцију.
Сачували смо је у животу.
И када сада мислим на играчке, ја мислим
на моју драгу.
Ја ћу њој мојој драгој поклонити лутку.
Једну велику лутку корњачу!
Ти си једна велика корњача!
Бети, у животу нисам то чуо. Много ти хвала!
Марко
СРЕЋА, СРЕЋА, РАДОСТ
Људи ме чине срећним.
Да ми буде боље.
Волим шампањац.
Волим Нову годину
И волим календаре.
Календари ме чине срећним.

Има још нешто: да се направи Жежељев мост!
Официрац – плажа. Да се оженим.
Да идем у Париз, авионом.
И да путујем у Котор, Италију и Берлин.
То ме чини срећним.
Вуле

ДА ТИ КАЖЕМ ТАЈНУ
Ја немам тајну. Ништа не кријем.
Знам само да чувам туђе тајне.
Срећна сам кад чувам туђе тајне,
Јер сам ту и јер ми неко каже.
Срећна сам зато што је моја другарица с момком,
И заљубљивање. Кад неко каже да има тајну,
Ја одмах помислим на заљубљивање.
Марина
ОМИЉЕНА ИГРАЧКА
Омиљене играчке су ми биле Барбике,
Чувам их и данас, за успомену.
Више се не играм њима, сад сам права девојка
и риба.
Престала сам од малена, од кад сам имала 12 година.
Ко је боља риба: ја или Барбика?
Глупо питање. Ја.
Бојана
ЈА САМ ЗВЕЗДА
Ја сам певач.
Звезда сам кад представљам Србију,
Као певач, као глумац, као пријатељ целог света.
Када волим моју драгу, хвала богу да је имам,
Имам драгу и волећу је до краја живота.
Звезда сам када глумим, ја знам текст да памтим.
Звезда сам кад с цуром гледам звезде, Месец.
Постоји Млечни пут, то знам.
Звезда сам сваки пут кад се заљубим у моју драгу!
Марко

IN MEMORIAM
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Пише > Александар Милосављевић

Одлазак једног од Прометеја
Слободан Милатовић

(Никшић, 1952 – Подгорица, 2019)

У

сада већ прадавна времена, када разлику између
алтернативног и аматерског театра није било
могуће (увек) прецизно одредити, a најмање помоћу критеријума које дефинише новац, и када се у
позориште одлазило да би енергија стицана гледањем
представа на Битефу некако преживела до следећег
издања овог фестивала, на театарском небу ондашње
Југославије било је неколико имена у то доба младих
театарских стваралаца који су, ко зна одакле, извлачили снагу и правили необично смеле представе. У Црног Гори су такво позориште неговали и промишљали Слободан Милатовић, Љубомир Ђурковић и Џони
Хоџић. И не само да су радили представе, често у сваком смислу сулуде, него су, управо на битефовском
трагу, у Титограду покренули и Фестивал алтернативног театра (ФЈАТ), који је за тили час постао једна од
најзначајнијих истраживачких театарских манифестација тадашње Државе.
Поменута тројка је својом енергијом у главном
граду Црне Горе тада окупљала домаће позоришне
снаге – редитеље, драмске писце, глумце, сценографе,
костимографе, кореографе, али и критичаре и театрологе – за које су слутили (више но што су у оно време

могли баш да буду сигурни) да ће на адекватан начин
кореспондирати са естетикама и поетикама, с редитељским, глумачким или плесним поступцима, које је
афирмисао њихов фестивал. Наизглед је тешко са сигурношћу данас установити шта је у овом случају старије – кока или јаје, односно одговорити на питање да
ли су Прометеји црногорске театарске авангарде прво
били “инфицирани” новим позоришним тенденцијама,
па их промовисали у својој средини, или су се “заразили” на тамошњем фестивалу. Ипак, непобитна је истина да су Милатовић, Ђурковић и Хоџић, али и други
црногорски театарски ствараоци, увелико креирали по
много чему провокативне, храбре пројекте и пре оснивања ФЈАТ-а, а да је Фестивал њиховом раду поставио адекватан оквир, одредио прецизнији контекст и
обезбедио им нарочиту снагу и пробојност. Извесно је
и да је ФЈАТ, доцније, по распаду Југославије, преименован у ФИАТ (Фестивал интернационалног алтернативног театра), постао расадник “вируса” који, ево, до
данас утиче на “крвну слику” црногорског позоришта,
често дајући боју и такозваном главном току тамошње
театарске продукције.
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Љубо Ђурковић је, вођен својим немирима, одлазио и враћао се у Црну Гору, Џони Хоџић је, истина,
наставио да режира, али се све више окретао продуцентским пословима, а Слобо Милатовић је истрајно
настављао да прави представе – конципира пројекте,
пише драмске текстове, адаптације, драматизације,
режира, али и да ствара филмске сценарије и снима
филмове. Постојано је, све до последњег дана свог живота, био на бранику онога што чини есенцију црногор
ских позоришних истраживања; неуморно је окупљао
ствараоце, нарочито оне млађе, храбрио оне који би
посустали, отварао нове и ревитализовао старе про
сторе за рад... Остао је на том бранику и када се увелико етаблирао као једна од најзначајнијих личности
тамошњег и регионалног театра, па и пошто је стекао
статус заслужног ствараоца Црне Горе те постао лауреат најзначајнијег државног признања – Тринае
стојулске награде.

Укратко, Милатовићева радна биографија изгледа овако: режирао је више од 70 представа, оснивач је
позоришта Додест у којем је 25 година био уметнички
директор. Режирао је у Додесту (Марко Краљевић Суперстар, Оковани Прометеј, Госпођица Јулија, Одјељење
за колективну психотерапију, Горски вијенац, Хамлет,
Вечерњи акт код Казимира С. Маљевича, Магбет у Његошевом парку, Модна Ревија, Луча Микрокозма, Вучји
до, Ђетићи у парламенту, Бициклистички устанак, Тобелије, Јаквинта краљица Дукљанска, Beckett Dream…),
Црногорском народном позоришту (Жене у народној
скупштини, Гости, Мокра шума, Емигранти, Чекајући
Годоа...), Зетском дому, Културном центру Котор, Градском позоришту Подгорица, Никшићком позоришту,
Р. Д. театру, на Барском љетопису, у београдским позориштима – Култ театру, СКЦ-у (Политика као судбина, чије извођење је забрањено), “Душку Радовићу”
(Шок и Забрањено претицање), као и међународне ко
продукције (Жабе, Пројекат 5, Теута и Касандра), аутор је више од 30 позоришних адаптација и драматизација, написао драме Марко Краљевић Суперстар, Др
Вукашин Марковић, Модна ревија, Одјељење за колективну психотерапију, био косценариста филма Чудо
невиђено и сценариста ТВ филма Горски вијенац, а режирао је око 30 радио драма. Осим ФЈАТ-а и ФИАТ-а,
утемељио је и фестивале Барски љетопис, Подгоричко
љето, Фестивал глумца у Никшићу, Фестивал новог античког театра – Теута у Котору, оснивач је и председник фондације Монтенегро Мобил Арт, учествовао је
на међународним и регионалним фестивалима и добитник је неколико међународних позоришних награда.
Када ме је последњи пут позвао телефоном знао
сам да је озбиљно болестан. Муцајући сам му се јавио,
а он ми је промуклим гласом причао о – позоришту. У
једном часу питао сам га како се осећа. Одговорио је
кратко – добро и наставио беседу о театру. И тако, вероватно, до самог краја. А њега, као што знамо, у случају Прометеја нема.

КЊИГЕ

Пише > Марина Миливојевић Мађарев

Сабирање искуства

Марта Фрајнд
ПЕСНИЦИ У ПОЗОРИШТУ
(Погледи на српску међуратну драму)
Службени гласник, Београд 2019.

М
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арта Фрајнд се дуги низ година бави изучавањем
драмских дела наших писаца између два светска рата и збирка есеја Песници у позоритшу је
резултат тог рада. Прве верзије ових есеја већ су раније биле објављиване у зборницима и монографијама
(изузетак су есеји о Манојловићу и Винаверу). Међутим, такви радови, научно релевантни и квалитетни,
доступни су уском круга читалаца – да би дошли до
шире публике, неопходно их је било објавити у књизи
што се, захваљујући Службеном гласнику, и догодило.
Тиме је заокружено вишедеценијско залагања ове теоретичарке за теоријску и позоришну ревалоризацију наше међуратне драме. У овој књизи можете читати есеје
о драмама Тодора Манојловића, Александра Илића,
Станислава Винавера, Милоша Црњанског, Момчила
Настасијевића, Растка Петровића и Радета Драинца.
Ово издање посебно је значајно зато што наша позоришта, од све наше међуратне драме, играју готово
искључиво Нушића, а ови писци ретко су или никако
на репертоару. Од свих наведених писаца на “даскама које живот значе” присутнији су Милош Црњански
и његова драма Маска, Момчило Настасијевић и Код
“Вечите славине” (врло ретко Међулушко благо), ту и
тамо Центрифугални играч Тодора Манојловића, док
су драмска дела Александра Илића, Станислава Винавера, Растка Петровића и Радета Драинца непозната нашим позоришним кућама. Управо из тог разлога
ову књигу неизоставно би морали да прочитају управници наших позоришта и редитељи. Мара Фрајнд, иако о међуратној драми пише као теоретичар књижевности, увек има у виду да се драме пишу пре свега за
позориште, и уз сваку драму разматра њен позоришни
потенцијал. Она се строго клони болећивости према
ауторима о којима пише. Отворено и без увијања ра
справља о позоришним потенцијалима одређених писаца указујући на вредности, али не скривајући ни њихове мане. Уз сваког писца ауторка наводи где и кад
је извођен у позоришту – то је најчешће врло кратак
списак. Марта Фрајнд педантно наводи и дела других
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српских театролога и теоретичара књижевности који
су писали о овим писцима па се њена књига може
посматрати и као увид у то ко је, када, и како писао о
међуратној драми.
Први есеј у књизи посвећен је Тодору Манојловићу – Драмски кругови Тодора Манојловића. На почетку Марта Фрајнд наводи кратак списак позоришних поставки драмских дела овог писца и то од прве поставке Центрифугалног играча, 1930. године, до
данас. Цео “списак” стаје на једну страницу. Његове
драме ауторка дели на три групе: Посвећене свету савремености – Центрифугални играч, Катинкини снови и Сан зимске ноћи; Окренуте ренесансној комедији
– Пјеро надреалиста или свадба на месецу и Commedia
dell’ arte; Посвећене прошлости и легенди – Опчињени
краљ и Наход Симеон. Посебну пажњу посвећује драмама које никада нису изведене, а које, по њој, имају
посебан позоришни потенцијал – драме инспирисане
традицијом италијанске комедије. Ова два текста су на
почетку и на крају Манојловићевог рада и имају потенцијал за стварање модерне представе по узору commedia
dell’ arte. У овом есеју ауторка доста пажње посвећује
и другим активностима Тодора Манојловића (преводи, есеји…) захваљујући којима је он заслужио посебно место у историји српског театра и српске модерне.
Док је Манојловић нашао начин да буде део позоришног миљеа, Александар Илић је имао мање среће.
Након успешног почетка са драматизацијом романа
Јакова Игњатовића Вечити младожења, његова наредна, комплекснија, али и хаотичнија драма Кабарет код
“Две хемисфере” није наишла на разумевање и није изведена. Марта Фрајнд сматра да за то постоје бар два
разлога – један је сама структура комада, други је тај
што се Илић критички односио према онима који су у
српском друштву профитирали током Првог светског
рата. Будући да су ти профитери (како то већ у историји бива), након рата постали значајна сила у друштву,
Илићево виђење никако није могло да буде добродошло. Ипак, као и Манојловић, и Александар Илић ос-

тао је везан за позориште посредством својих написа у
новинама и есејима све до краја Другог светског рата.
Након Другог светског рата, неснађен у друштвеним
променама које су наступиле, покушао је да побегне
преко границе и допао затвора, а кад је изашао, извршио је самоубиство. Његов театарски рад који се сав
састојао од покушаја да у наше позориште и драму уведе онда савремене, авангардне (углавном експресиони
стичке) тенденције, остао је по страни од главног тока.
За разлику од претходна два писца, Станислав
Винавер је највише пажње посветио радију који је тада био нов медиј и писцу нудио велики простор за ек
сперимент. Уреднице и сараднице драмског програма Радио Београда (Весна Језеркић, Мелина Пота и
Весна Перић) наново враћају у живот радио-драмско
стваралаштво овог писца. Кад се говори о позоришту,
Марта Фрајнд истиче драму Благо цара Радована, и наводи је као пример урнебесне комике која се изругује
културној чаршији, појединим појавама у књижевном
животу, бирократији, сукобу епском и примитивном
и старом и новом менталитету. У циљу постизања што
јачег ефекта, Винавер се служи сонговима, стрипом,
народном песмом… Искрено се надамо да ће овај комад ускоро угледати светлост позорнице.
У савременој српској театрологији сматра се да
драма Маска Милоша Црњанског стоји на почетку српске модерне у драми. Ово дело први пут је објављено
још 1919, али је изведено тек постхумно. Прави позоришни живот Маске почиње тек деведесетих година
двадесетог века, чувеном поставком Никите Миливојевића у Народном позоришту Београд. Конак и Тесла у
позоришту су углавном пролазили неславно. У великом есеју посвећеном драмском говору код Милоша
Црњанског, Марта Фрајнд даје увид у целокупно драмско дело овог писца и стога је овај есеј незаобилазан
за све оне који желе да се баве изучавањем драмског
опуса Милоша Црњанског.
Када пише о Настасијевићевим драмама, ауторка фокусира појам доброте, за који налази да је веома
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важан за овог писца. Лепота за Настасијевића је пре
свега духовна и у себи садржи појам жртве (спремност да се на своја плећа преузму греси других) и љубав према ближњима. О Настасијевићевом драмском
стваралаштву пре свега се пише у односу на његово
песничко дело, те је овај увид у његове етичке вредности драгоцен допринос разумевању уваженог, али не
баш успешно извођеног драмског писца.
Драинац је читавог живота био страсно заљубљен
у позоришну уметност. Као сасвим млад, без много успеха покушао је да буде глумац. Окушао се, такође без
успеха, у драмском писању. На крају су критике биле једина његова веза са позориштем. У њима је било
доста личног једа и незадовољства текућим животом
у култури (па и сопственог места у њему). Драинчева
невоља била је у томе што је желео да се бави позориштем, али по својим правилима и на свој начин, који
су, пак, били далеко до законитости тадашњег театра
и начина како су театар разумевали у тадашњим позоришним институцијама.
Ова књига може се читати и као посредно обја
шњење како и зашто српска међуратна драма модерне није заживела у театру. Српско позориште између
два рата било је базично окренуто успеху код публике,

а успех су доносиле Нушићеве комедије (чак ни Нушићеве драме нису имале баш пуно успеха). У уском
и сиромашном културном простору није било места за
посебне “ложе” у којима би се континуирано неговала српска авангарда. Резултат је јасан. Већина од њих
је написала једну, можда две драме у духу модерне са
делимичним или никаквим успехом. Обесхрабрени
неуспехом, брзо су губили ентузијазам и окретали се
другим облицима писања (есеји, критике…), што им је
омогућавало опстанак на друштвеној и културној сцени. Финални ударац модерни у српској драматургији
задала је социјалистичка револуција која је из културе и друштва хтела одлучно да збрише све назнаке
грађанског и буржоаског. На удару “револуционарне
метле” наши су се писци модернисти, иако су по својој
естетици и тежњама били чиста опозиција владајућој
позоришној естетици између два светска рата, као и
тврдим идејама социјалистичког реализма. Естетика
нове власти нашла је у Нушићевим комедијама своју
узорну литературу. Тако се догодило да дела која су
била најуспешнија у претходном систему постану репрезенти новог друштва. То је један од занимљивих
парадокса наше културне историје.

> 236
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Бајчетић о позоришту и глуми

Предраг Бајчетић
БЕСЕДА У ЋУТАЊУ; ХИСТРИОНИКА
Фондација “Предраг Бајчетић”, Београд 2019.

Н

едавно преминули Предраг Бајчетић, дугогодишњи
угледни професор глуме, током своје богате каријере објављивао је повремено у периодици и
зборницима чланке, студије и критике о позоришној
уметности, представама и фестивалима, историји позоришта, али највише у области теорије и анализе
феномена глуме. Знали смо да је и, поред објављених
текстова, током целог живота студиозно записивао
резултате својих истраживања и да је после његове
смрти сигурно остала хрпа текстова на хартији или у
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електронском облику, неких сређених за објављивање,
али и неких недовршених и скицираних. У нашој неславној традицији догађало се понекад да после смрти
виђених интелектуалаца њихова писана заоставштина,
као и њихове библиотеке, буду растурени и нетрагом
нестану. Овај пут догодило се друкчије.
Заслуга за то припада наследници његових ауторских права Бојани Вујадиновић, која је после његове смрти основала Фондацију “Предраг Бајчетић” с
циљем објављивања његових сабраних дела. Пред нама
су прве две књиге. Не мањи део заслуге има и Немања
Савковић, дугогодишњи Бајчетићев сарадник (као Гетеов Екерман), који је помагао у сређивању његових
текстова, провери научне апаратуре, понекад записивао његова усмена излагања, а после Бајчетићеве смрти брижљиво уредио прве две књиге. Његов допринос
је зато већи од стандардног уредничког посла, па је
зато Бајчетић још за живота одредио да се Савковић
у објављеним књигама именује као “стручни сарадник аутора”.
Наслов прве књиге Беседа у ћутању инспирисан
је византијским монашким покретом исихаста из 14.
века, који је имао своје следбенике и у Србији, где су
називани “млчалници” (ћутљивци). Њихова девиза била
је “Речи су нејаке ако нису молитва”. И у нашим временима, како каже Бајчетић, треба поштовати снагу
ћутања и нужност одрицања. Књига је склопљена од
чланака, огледа и записа, насталих између 1961. и 1979.
године, објављиваних у дневним новинама, позоришним и другим часописима, публикацијама Стеријиног
позорја, Зборницима Факултета драмских уметности.
Међу првим текстовима у књизи су они посвећени врхунским мајсторима наше позоришне режије
Бранку Гавели и Бојану Ступици. Написани с много
Свенкаали
Савић,
Жарко Миленковић
и Мирјана
Матић,
љубави,
и аналитичности,
ови
текстови
могу се
Футура
публикације
и
Удружење
“Женске
студије
и ис‑
разумети и као својеврсни омаж великим бардовитраживања”
Нови
Сад
ма. “Гавелин монолог” настао је из бележнице у којој
је млади Бајчетић, 1957. године, као помоћни редитељ на представи Војновићеве Дубровачке трилогије

у Југословенском драмском позоришту, записивао и
тумачио Гавелине исказе на пробама. Текст о Бојану
Ступици бележи неправедне кампање којима је редитељ у Београду често бивао изложен и које Бајчетић
аргументовано, с индигнацијом одбацује.
Режији је посвећено и следеће поглавље књиге
у коме се Бајчетић посвећује својој омиљеној теми –
совјетском Позоришном октобру и његовим контроверзама, фокусирајући се пре свега на Мејерхољда,
Луначарског и Михаила Чехова. Пример невероватног
научничког разлагања је стављање под увеличавајуће
стакло три издања Мејерхољдових текстова на три језика – француски превод и редакцију Нине Гурфинкел,
совјетско издање у редакцији А. В. Февраљског и Нолитово издање у избору и преводу Огњенке Милићевић.
Упоређујући ове три верзије до најситнијих детаља, уз
оправдане похвале, Бајчетић детективски проналази и
непоуздане, можда и тенденциозне преводе, сумњива
изостављања појединих делова текстова и разлике у
интерпретацијама.
Прве године Битефа подстакле су текстове у посебном поглављу. Док с једне стране Бајчетић скоро
егзалтирано поручује да никад београдска позоришна
сезона није почела тако богато, да је први Битеф довео
и до преиспитивања нашег позоришног оцењивања и
до повишавања наших критеријума, дотле с друге стране упућује замерке Округлом столу и његовој произвољности, често и бесплодности. Бајчетић као врхунце издваја Гротовског, Крејчу, Бергмана. Он закључује
да ће овакав фестивал у нашој средини штетити “академизираној осредњости, шаблонским представама,
лажном авангардизму”.
Није чудо што је професор глуме усмерио своју
пажњу на феномен глумачког сценског постојања. Дубинским сагледавањем уметничког бића глумачких
величина, као што су Тадеуш Ломњицки и Инокентиј Смоктуновски, Бајчетић у њима проналази своју
идеалну слику глумачке несвакидашње и узбудљиве
уметности. Ипак, издвајају се текстови “Огледало или
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Speculum” и “Поступак, или анђео седи на камену”, у
којима Бајчетић, код нас незабележо, структурно промишља и разлаже глумачки аналитички процес и загонетку претварања обичне физичке радње, поступка,
у уметнички, метафизички чин.
Друга књига Бајчетићевих сабраних дела, Хистрионика, и данас је капитални Бајчетићев допринос
промишљању о уметности глуме. Тајанствена је, а опет
луцидна, флуидна, а опет конкретна, као и сам толико анализирани, а опет недокучиви феномен глуме.
У том смислу дубина Бајчетићевог сагледавања глуме
и глумовања недосегнута је у нашој позоришној литератури и тешко би јој било наћи подобни пример и у
ширим размерама.
Бајчетић полази од основног значења термина
који су делатницима ове уметности (и у етимолошком
смислу вештине) кроз историју надевани: мим (подражавалац), хипокритес (тумач, тумач снова), хистрион
(играч, приказивач), глумац (забављач, шаљивџија),
актер (чинилац, делатник). Као основу свих ових термина он изводи феномен приказивања, односно игре,
хистрионског чина, било ког стилског и жанровског
обликовања, у нужном процесу комуникације, рецепције, супротно оним чистунцима који су овај мост из-

међу сцене и гледалишта запостављали. Зато је и ову
књигу, као и уопште промишљање глуме, насловио
Хистрионика.
Посебну вредност ове књиге представља свест
о непостојању дефинитивних одговора. Бајчетић, уз
подробно истраживање мишљења о глуми у списима
филозофа, песника и ретора од антике до класицизма,
о свакој од изложених теза додаје и лични коментар,
примедбе и сумње. Ипак, како сам каже, “Нисам оспоравао ставове других: премало сам замерао другима, и
нисам тврдио да су у нечему погрешили. Зато што знам
да и ја грешим, и да су сви судови о уметности и привремени, и случајни – зависе од човека који их изриче.”
Упркос Бајчетићевој скепси према теоријском
приступу уметности глуме, Хистрионика има нужне
особине научне студије, укључујући обимно и скрупулозно истраживање тешко доступних извора и детаљну научну апаратуру. Она јесте и теорија, али је и
историја, и дијалошка расправа, и речник, и оглед, па
и потенцијални приручник, нарочито за педагоге глуме. Зато с нестрпљењем и радозналошћу ишчекујемо
даље томове Хистрионике, које амбициозна Фондација
Бајчетићевог имена најављује.

Пише > Горан Ибрајтер

Књига без шминке

ЛИЦА БЕЗ ШМИНКЕ.
Разговори са ствараоцима на Фестивалу ПИП
Центар за културу и уметност Алексинац, 2019.

Ф
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естивал првоизведених представа ПИП Алексинац током осам година истрајавања стекао је довољно грађе за занимљиву издавачку делатност
као његову пропратну манифестацију. Након зборника
Првих пет, у којем су заступљени победнички текстови
са првих пет фестивала, Центар за културу и уметност
Алексинац, организатор ПИП-а, појавио се са новим
издањем које је своју промоцију имало на 8. фестивалу 2019. У питању је књига интервјуа Лица без шминке групе аутора, алексиначких новинара Нинослава
Миљковића, Јелене Радовановић, Адриане Бранковић,
Зорана Живковића и Марка Радића.
Књигу чини седамнаест разговора са глумцима,
редитељима, драмским писцима, управницима позоришта (Аница Добра, Драган Петровић – Пеле, Ирфан Менсур, Предраг Ејдус, Саша Торлаковић, Ивана
В. Јовановић, Мирјана Карановић, Кристина Пајкић,
Слободан Ћустић, Нинослав Ђорђевић, Вида Огњеновић, Александар Михаиловић, Кокан Младеновић –
два интервјуа, Драган Јаковљевић, Зијах Соколовић,
Мирјам Дрновшчек), учесницима Фестивала првоизведених представа. Већину интервјуа чине два сегмента, један који се односи на оно актуелно (коментари
о одиграним представама, оцене о Фестивалу, или о
публици), те други који обухвата опсервације позоришних стваралаца о нашој друштвеној збиљи, положају позоришта и уметности уопште, о односу према
професији. Управо овај други сегмент оправдава наслов књиге Лица без шминке, будући да нам ствараоце,
нарочито глумце, показује мимо њихових улога, као
људе који са нама деле свакидашње, али и егзистенцијалне бриге и дилеме.
Иако условљени околностима, краткоћом времена (већина их је вођена непосредно пре или после
одигране представе), разговори су све само не површни. То истиче и др Миливоје Млађеновић у својој рецензији: “Концепцијом питања аутори су показали
врхунско журналистичко умеће, не само у професионалном, ‘занатском’ приступу саговорницима, него су
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уверљиво доказали и да су изванредно обавештени о
специфичним питањима позоришне теорије и праксе.
Потврдило се још једном да вредност интервјуа зависи
од вештине вођења разговора, да добро припремљен
и заинтересован новинар уме да инспирише и наводи
саговорника да изговори најискреније ставове, мисли
па и осећања која одражавају суштину одабране проблематике.” У књизи плени и изостанак било каквог
облика аутоцензуре. Често оштри коментари на рачун
наше стварности, власти и њеног односа према култури, али и коментари о промени програма 7. фестивала у последњи час, пренети су без икакве задршке,
што документарну вредност књиге диже на виши ниво.
Издвојићемо овде и два промишљања о нашој актуелној позоришној реалности. “Организација наших
позоришта је, нажалост, потпуно превазиђена. Ми смо
давно морали да уведемо један другачији систем који
свуда у свету постоји, а то је да се потпуно укине тзв.
стални радни однос у театрима, јер то је нешто што
укида компетенцију. Дакле, овај начин сталног радног односа у уметничким институцијама, посебно позориштима, доводи врло често до тога да су ансамбли
прегломазни, да имате једну велику дискрепанцу оних
који раде и оних који не раде, једно велико изједначавање талента и неталента, рада и нерада и то је погубно за позориште”, каже Предраг Ејдус у разговору
насловљеном Никада нисам био депресивнији.
Кокан Младеновић у интервјуу под насловом Као
кукавице доприносимо да зло буде веће истиче: “Театар
који се не реферише на стварност, театар који окреће
главу од стварности, театар који неће да призна да ми

као грађани кукавице и као уметници кукавице доприносимо да ово зло буде тако свеприсутно у нашем животу. Не можемо да аболирамо себе од сваке одговорности, а онда говоримо о неким општим феноменима
кривице медија, породице и свега осталог...”
Замерка која се може упути књизи је недовољно присуство драмских писаца у њој, изузетак су Вида Огњеновић и два глумца која се овде појављују као
аутори текстова предства изведених на Фестивалу
(Нинослав Ђорђевић и Александар Михаиловић), будући да је ПИП осмишљен управо њима у част. Но, ова
примедба пре иде на рачун организатора, него аутора књиге, с обзиром на то да из личног искуства знам
да су драмски писци ретко у пратњи ансамбала који
наступају на алексиначком фестивалу.
Богатству књиге, пре свега визуелном, доприносе портрети саговорника. Аутори ових одличних фотографија су Хаџи Миодраг Миладиновић (чија је изложба “Портрети стваралаца” редовни претећи програм ПИП-а), Марко Миладиновић, Милан Влајић и
Зоран Живковић.
Лица без шминке значај ће првенствено имати за
будуће изстраживаче Фестивала првоизведених представа, нарочито ако алексиначки Центар за културу и
уметност одржи континуитет приређивања оваквих
издања. Но, због ширине захваћених тема и њиховог
третмана, књига може бити и те како драгоцен извор
театролозима и историчарима нашег позоришта, али
и занимљиво штиво за најширу позоришну и читалачку публику.

Пише > Јелена Кајго

Лујо Давичо, фрагменти сећања

Саша Брајовић
ЛУЈО ДАВИЧО. ФРАГМЕНТИ ЖИВОТА
Clio, Београд 2019.

К
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ада се помене име Луја Давича, прва асоцијација је државна балетска школа у Београду, која
носи његово име, али иза имена школе, о самом
уметнику Лују Давичу, готово се не зна ништа. Изненађујућа доза незнања приметна је чак и код уметника
који се баве овом уметничком области, јер су сви подаци о њему штури и тешко доступни. Када сам била
ученица балетске школе, питала сам своје професоре
ко је био човек по коме наша школа носи име, али увек
сам добијала само кратке одговоре – он је био играч
у периоду пре Другог светског рата, током којег је и
погинуо. Донедавно, тридесет година касније, нисмо
сазнали више од тога. Али сада је овог значајног уметника од тишине и заборава отргла ауторка Саша Брајовић, написавши исцрпно документовану и потресну
биографију о његовом животу и делу. Књига носи наслов Лујо Давичо. Фрагменти живота у издању издавачке куће Клио.
Саша Брајовић је историчарка уметности и редовни професор на Одељењу за историју уметности
Филозофског факултета у Београду, где предаје историју европске уметности од петнаестог до двадесетог
века. Да би осветлила лик младог уметника Луја Давича, ауторка се упушта у студиозно истраживање његове породичне историје, чиме нас на почетку књиге
уводи у живот и дух Београда последњих година деветнаестог века. Наиме, Лујо Давичо био је потомак
породице Хајима Давича, човека који је био пословни
сарадник кнеза Михаила, а његови синови и унуци били су трговци, посвећени развоју јеврејске заједнице у
Србији. Последњих деценија деветнаестог века чланови породице Давичо постају угледни адвокати и интелектуалци. Лујов стриц Хајим Давичо био је правник,
дипломата Краљевине Србије и писац са којим почиње модерна књижевност јеврејских писаца на српском језику. Лујов отац, Бенко, такође правник, био је и
преводилац са шпанског језика, а страдао је у Другом
балканском рату. Лујова мајка Стеја Леви, била је пак
припадница угледне, старе сефардске породице, жена
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изузетне лепоте и рафинмана, која је имала три сина,
а у Холокаусту је изгубила све чланове своје породице.
Лујо је детињство са мајком и браћом провео у
Женеви, где је касније похађао школу чувеног Емила
Жака Далкроза, швајцарског композитора који је развио оригинални систем учења музике и плеса, и чија
је ученица била и Марија Мага Магазиновић. Након
повратка у Београд, Лујо Давичо похађа Прву мушку
гимназију, али постаје и ђак Магине Школе за ритмику и пластику, са којом је често наступао. Вратио се у
Швајцарску, где је након три године студија дипломирао на Далкрозовом Институту 1930. године.
Давичо је у Београду наступао и као самостални
уметник , о чему постоје сведочења у тадашњој штампи. Ти текстови истичу његов таленат, осећајност, лепоту тела и покрета, а његови савременици и сарадници сведоче да ја био тих и повучен уметник, чврстог
карактера и посебног уметничког сензибилитета. То је
време када се у Београду развија истинска авангардна
плесна сцена, скромна, али како сведочи Рудолф фон
Лабан, чувени немачки играч и кореограф, пријатељ
и сарадник Маге Магазиновић, плесна сцена на завидно високом новоу. Томе су највише допринели управо Марија Магазиновић и Лујо Давичо, као директни
преносиоци нових тенденција у плесу и позоришту, од
Далкроза и Рајнхарта, до стила игре Исидоре Данкан
која им је била узор. Они су тежили да покрету врате природност и снагу, да га ослободе чврстих стега и
механицистичке напетости својствене класичном балету, и да га обогате филозофским, мисаоним аспектом. Плес је за ове уметнике више од забаве, више од
телесне сензације, технике и виртуозности. Плес је за
њих комуникација, друштвени ангажман, уметничка
слобода и иновативност.
Давичо на новооснованој Музичкој академији и у
Средњој музичкој школи “Станковић”, постаје професор за “ритмичку гимнастику” 1937. године. Ту сарађује
са Војиславом Вучковићем, композитором и једним од
најистакнутијих представника интелектуалног и умет-

ничког живота Београда. Са Веселином Маслешом и
Павлом Стефановићем оснива хор “Абрашевић”, који
је имао осамдесет чланова, од којих је више од седамдесет погинуло и страдало током Другог светског рата. Хор реализује значајно дело “Ој кули!” на музику
Јосипа Славенског, за које Давичо ради кореографију.
У годинама пред избијање Другог светског рата, Давичо се повезује са члановима Народног фронта и СКОЈ-а. Предосећајући године пакла и великих
страдања, по сећању Мирјане Коџић, он каже, “Време
као да се сузило... готово да не постоји, јер ће нестати
слобода за нас Јевреје”.
Књига Саше Брајевић потресно је сведочанство
о страдању јеврејске заједнице у Београду, сведочанство о мучком истребљењу, о затирању читавих породица у бројним логорима. Давичо успева да напусти
Београд и оде у Црну Гору, али уместо да се притаји и
некако дочека крај рата, он бира херојски отпор, спроводи терористички акт против групе италијанских фашиста у Никшићу, током кога, или непосредно после
тога, и сам страда.
У сећање на Луја Давича постављена је спомен-плоча на Првој београдској гимназији, као и на
згради у којој је био Хотел “Никшић”, у Никшићу, а
од 1960. балетска школа у Београду, која је основана
1947, носи његово име. Данас школа има три одсека,
поред одсека за Класичан балет ту су и одсек за Народну игру и одсек за Савремену игру, који негује баш
оне уметничке постулате за које се Давичо залагао –
слободу, мисаоност, иновативност, креативност.
На крају, уз све похвале Саши Брајовић за овај
драгоцен ауторски подухват, морамо овом приликом
скренути пажњу на изузетно важан допринос издавачке куће Клио области уметничке игре. Бројна су значајна издања која је ова кућа објавила, која су осветлила једну, код нас, маргинализовану уметничку област. Подсетићемо на књиге Милице Јовановић Балет,
од игре до сценске уметности, Милице Зајцев У част
Терпсихори, на књигу Модерна тела Џулије Фолкс, која
нас води у доба америчког модернизма у плесу, ту је и
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дело Сузан Ау Балет и модерна игра, издато у сарадњи
са Удружењем балетских уметника Србије, као и непроцењиво значајна аутобиографија Марије Маге Магазиновић Мој живот, која нам је осветлила управо тај
значајни период рађања модернизма у плесу у Србији.

Пише > Милан Мађарев

Сада је пред нама књига о Лују Давичу, подједнако важна и као историјски документ о једном суровом времену, и као прича о племенитом, таленованом и храбром уметнику, који заслужује наше сећање
и поштовање.

Позориште и драмска педагогија у Хрватској до краја II светског рата

К

њига Казалиште и педагогија/Идеје, концепти
и схваћања одгојних функција казалишног/драмског медија у хрватској култури и педагогији 19. и
20. столећа до завршетка Другога свјетског рата Владимира Крушића, коју су 2018. објавили Издавачка
кућа Диспут и Хрватски центар за драмски одгој, заоставштина је за будућност и путоказ за све оне који
се баве или ће се бавити драмском педагогијом. Др
Владимир Крушић (1948) је завршио компаративну
књижевност и енглески језик на Филозофском факултету у Загребу, позоришну режију и радиофонију на
Академији драмске умјетности у Загребу, одбранио је
докторску дисертацију о историјском развоју драмске
педагогије у Хрватској у XIX и XX веку на Филозофском факултету и предаје на Учитељском факултету
Свеучилишта у Загребу – Одсек у Чаковцу. Крушић је
писао критике, есеје, сарађивао је у часописима Пролог и Нови пролог и бавио се критичким вредновањем
алтернативног театра у аматеризму. Са Сејом Ђулићем
из Мостара и Љубицом Бељански Ристић из Београда
један је од главних промотера драмске педагогије на
простору бивше Југославије. Хрватски центар за драм-

Владимир Крушић
КАЗАЛИШТЕ И ПЕДАГОГИЈА
Издавачка кућа Диспут и
Хрватски центар за драмски одгој, Загреб 2018.
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ски одгој, који је основао 1996, не само да је анимирао
и образовао генерације драмских педагога већ је и издавач књига Аугуста Боала (Игре за глумце и неглумце и
Нових 100+идеја за драму), Не расправљај играј!, приручника форум позоришта групе аутора, као и књига
практикума за вођење разредне наставе – Играм се а
учим или драмске методе за примену на часовима хрватског језика – Замисли, доживи, изрази., издања која
су од велике користи и почетницима и онима који се
већ баве драмском педагогијом.
Владимир Крушић је своју књигу поделио на две
велике целине: Истраживања и Документи. У уводној
речи првe целине аутор излаже основну хипотезу “да
драмска педагогија у Хрватској има своју историју, ра
звој, протагонисте и своје парадигме”, коју ће касније
успешно одбранити. На крају уводне речи указује да
се развој савремене драмске педагогије мора наслонити на (не)заборављене претходнике. Крушић наводи да су казалиште (позориште) и драма основни појмови које је потребно разумети да би књига могла да
се чита. Ако је позориште пре свега намењено комуникацији са публиком, онда је драма одређена искуством учесника, без обзира да ли се у неком тренутку
успоставља комуникација са публиком. Следствено томе, у драмској педагогији драма постаје термин који
у себи садржи и позориште, за разлику од устаљеног
става шта су драма и позориште. Драмска педагогија
се, дакле, може користити као васпитно и образовно
средство током припреме сценског извођења или као
средство које омогућава бољи рад у школским или
ваншколским условима. Аутор наводи различите драмско-педагошке методе, као што су креативна драматика Винифред Вард у САД, дечја драма Брајана Веја и
Петера Слејда у Енглеској, затим драма за учење, позориште за васпитање извођача, које се обично примењује у школском позоришту, позориште за развој и
промену за одраслу публику.
Претечу драмске педагогије у Хрватској аутор налази у Јурију Дијанићу (1753–1799), учитељу, професо-

ру и управнику загребачке архигимназије, који је под
утицајем немачког просветитељства припремио, али
није успео да објави кајкавски превод немачког часописа за децу Der Kinderfreund (Дечји пријатељ), писца и
уредника Кристијана Феликса Вајса. Касније, Дијанић
покушава поново да штампа овај текст мењајући наслов у Хижна књижица, која има предговор, наративни
део и игроказ Нарођени дан или “шалноигру” како је
он назива. У првом драмском тексту за децу на хрватском језику дечак Тончек добија као рођендански поклон кућно позориште с луткама и марионетама које
анимирају одрасли. Титуш Брезовачки (1757–1805) је
после студија теологије имао амбицију да буде учитељ
у загребачкој гимназији, у чему није успео. Његов поучни драмски текст Матијаш грабанцијаш дијак изведен је 1804. године у градечком Племићком конвикту.
У овом комаду Брезовачки проводи свој главни лик
кроз различите ситуације да би афирмисао врлине и
жигосао људске мане.
Крушић у каснијем периоду истиче илирски покрет, који се залагао за хрватски књижевни језик и
оснаживање националне самосвести. До шездесетих
година XIX века велика пажња се посвећивала развоју аматерског позоришта, а када је формиран ХНК
у Загребу пажња се посвећује раду у просвети. Матица
хрватских казалишних добровољаца са Александром
Фројденрајхом на челу, своју је делатност (1926–1945)
развијала од удружења грађана, преко сарадње са ХНК,
где је Фројденрајх био интендант, све до укључивања у
државни просветни рад. Казалиште Сељачке слоге је у
два периода свог деловања, 1925–1929. и 1936–1941.
било средство за едукацију и еманципацију сељака,
а касније постаје део политичког утицаја Хрватске
сељачке странке.
На другој страни, веома утицајан био је покрет
“школе рада” са сличним васпитним моделима какви
су “активна школа” Адолфа Феријера, школа Марије
Монтесори, искуствена педагогија Џона Дјуија, инклузивни метод рада Овидеа Декролија и Далтонов систем
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индивидуалне наставе. Принципе нове школе можемо
препознати и у деловању младог учитеља Петра Савића
(1911–1993), који је почео да их примењује од 1932.
Савић је свој иновативни метод рада систематизовао
и објавио у књизи Нова школа, која је до данас имала
више издања. Истакнути представници “школе рада” у
Хрватској су били Анте Дефранчески (1849–1949), који
1925. објављује практикум Дjечји саморад (Практична
предавања) са примерима како се различите наставне
јединице могу обрадити на овај начин. Свакако треба споменути и Мату Ловрака (1899–1974), познатог
писца за децу који се током свог учитељевања бавио
театрализацијом наставе и школским позориштем, али
и теоријским промишљањем о драмској педагогији у
различитим часописима.

У другом делу књиге Документи, Владимир Крушић даје увид у текстове теоретичара и практичара
драмске педагогије (Јуриј Дијанић, Титуш Брезовачки, Фридрих Шилер, Даворин Трстењак, Мато Ловрак,
Златко Шпољар, Александар Фројденрајх и Младен
Широла), који омогућавају да и сами завиримо у архивску грађу аутора која често остаје само назначена
у литератури. На овај начин аутор отвара простор за
нове истраживаче и за оне који су спремни да анализирају период развоја драмске педагогије од Другог
светског рата до данас. Објављивање књиге Казалиште
и педагогија Владимира Крушића не само да буди интерес читаоца за наставак развоја драмске педагогије у
Хрватској после Другог светског рата, већ и за књигом
која би се бавила развојем драмске педагогије у Србији.
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