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РЕЧ УРЕДНИКА

О

во је последњи број који потписујем као главни и
одговорни уредник. У жељи да се опростим онако
како доликује, приредио сам неколико тематских
блокова. Инспирацију за њих добио сам у Азербејџану. У новембру 2016. био сам на Међународној позоришној конференцији у Бакуу. Већину учесника ове
конференције слушао сам током њихових излагања,
потом се са њима упознавао на паузама за чај или кафу. Поред неких од њих седео сам на доручку у хотелу, или за истим столом у неком од ресторана где смо
ручавали. С некима од учесника прошетао сам градом
кога зову и “Источни Париз”. С једном колегиницом
дошетао сам и до обале Каспијског језера, како бих
се уверио зашто овај град зову и “Капија ветрова”. На
крају конференције сви смо заједно вечерали у некадашњем хану (национална јела, уз изворну музику и
оријентални плес и песму). Остале су успомене, визит-карте, мејлови и текстови. Неки од њих су предочени у тематским блоковима који следе.
Најпре, ПОЗОРИШТЕ У XXI ВЕКУ: ИЗАЗОВИ И
КРИЗЕ. Представићу ауторе прилога: Ељчин Џафаров
је педагог, предаје на Азербејџанском државном универзитету културе и уметности; Асли Кислал је главна редитељка и оснивачица позоришне лабораторије
“diverCITYLAB” у Бечу (ова лабораторија представља
синтезу уметничког пројекта и практичног центра за
обуку, с циљем да отворе позориште за све чланове постмиграционог друштва). Сауљус Варнас је главни редитељ у Могиљовском драмском позоришту у истоименом белоруском граду; Димо Димов је бугарски драмски
уметник (рођен 1978. године, завршио је позоришни
колеџ “Љубен Гројс”, у класи проф. Елене Баеве). Амин
Хејдари је редитељ, писац и истраживач у иранском
националном центру ASSITEJ. Фатима Фаридан и др

Симин Амириан су редитељке и писци, представнице
националног центра ASSITEJ у Ирану. Манели Вафадари је сарадник Иранског центра за драмске уметности.
Јуко Нобе Сајто је аспиранткиња на Токијском уметничком универзитету. Лига Улберте је доценткиња на
Летонској академији културе. Алексеј Ушаков је професор на Тјуменском државном институту за културу,
води тзв. експериментални шекспировски театар. Ина
Афанасјева ради у Савезу позоришних радника Руске
Федерације, магистар је наука, истраживач у култури,
редакторка веб-контента. Борис Дауса-Пастор је перформер, редитељ, позоришни научник из Барселоне.
Активан у позоришту у Барселони и иностранству,
члан управе Међународне федерације за позоришна
истраживања. Др Мерсе Саумељ је професор и директор Позоришног института у Барселони.
Обиман је тематски блок ПОЗОРИШТЕ И МУЛТИКУЛТУРАЛНОСТ. Његови аутори су: Маријам Ализаде, проректорка Азербејџанског државног универзитета културе и уметности; Зураб Пхакадзе је главни
редитељ Кутаиског позоришта младих, Грузија. Ермиле
Месхија је ректор Батумског државног универзитета
уметности, Грузија. Абдел Ал Хамиси је египатски писац, сценариста и преводилац. Арун Наик је позоришни критичар из Индије, члан Међународне асоцијације
позоришних критичара. Ашиш Гош је представник индијског ASSITEJ-а. Пријанка Чатерџи је професорица
у Бенгалској школи уметности у Калкути, Индија. Тапати Гупта је професор на Универзитету у Калкути.
Ахмед Ал Маџид је драматург и новинар из Ирака,
запослен у Позоришној асоцијацији УАЕ (Уједињени Арапски Емирати). Мехрдад Рајани-Махсус ради
у Иранском центру драмских уметности, као директор за међународне односе. Јошида Шунтаро је док-
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торанд на Токијском универзитету уметности. Анар
Јеркебај је научна сарадница одељења за позориште и
филм при Институту књижевности и уметности у Казахстану. Гуљнар Жумасејтова је доценткиња на истом
Институту. Санија Кабдијева је запослена у Казахској
националној академији уметности у Алмати, руководилац је одељења за историју и теорију позоришта.
Кристела Насар предаје на универзитету Нотр Дам
у Бејруту, Либан. Азалија Балгазина је директорица
Позоришног музеја у Уфи, при Башкирском академском драмском позоришту. Мурад Гаџијев је заменик
министра Министарства културе Републике Дагестан.
Фарида Исмахилова је директорица Алметјевског театарског државног драмског позоришта, Република
Татарстан. Темур Рашидов је доцент на Узбекистанском државном институту уметности и културе. Варуна
Алахакун је заменик директора одељења за образовање
у области драме и позоришта, при Министарству образовања Шри Ланке.
Блок ПОЗОРИШТЕ И ФЕСТИВАЛИ започиње
истоименим текстом Ајдина Талибзадеа, професора
Азербејџанског државног универзитета културе и уметности, шефа катедре за позоришну науку. Следи текст
Ане Куринаје, доценткиње на Харковској државној
академији културе (Украјина), о функцији фестивалске форме у савременом позоришном искуству. Милош Латиновић, директор Битефа, члан уредништва
Сцене, пише о новој концепцији Стеријиног позорја.
Следи блок посвећен Милану Рихтеру, словачком писцу, председнику словачког ПЕН-а (интервју,
потом превод његове драме Кратак, несрећни живот
Мерилин Монро, као и драматуршка белешка). Блок је
приредила и превела Зденка Валент-Белић.

У ТЕОРИЈСКОЈ СЦЕНИ објављујемо прилог словачког театролога, редитеља и професора Михала Бабјака, “Позориште као метафора краја историје”. Потом
прилог колеге из Црне Горе, Зорана Копривице, посвећен Шекспиру, као првом филмском сценаристи.
Следи део из докторске дисертације Зорана Максимовића посвећене Ибзеновој Хеди Габлер (коју ће Стеријино позорје до краја године објавити као књигу).
У блоку ПОЗОРИШТЕ И ОБРАЗОВАЊЕ, који је
приредила уредница Марина Миливојевић Мађарев,
три су прилога посвећенa примењеном позоришту. Ауторка првог је Христина Муратиду, глумица и драмски
педагог, гостујућа професорка на мастер студију Примењено позориште на Академији уметности у Новом
Саду. Други прилог потписује Весна Ждрња, редовна
професорка Академије уметности у Новом Саду и креаторка студијског програма. Трећи прилог потписује
Јелена Здравковић, професорка разредне наставе, васпитачица у предшколском васпитању и образовању и
студенткиња мастера из Примењеног позоришта.
Следи редовна рубрика посвећена сценском дизајну и прилози Драгане Вилотић, Милице Стојшић,
Дејана Тодоровића и Даринке Михајловић. Потом
КЊИГЕ – Монографија 60 година Стеријиног позорја,
антологија Савремена украјинска драма, књиге Сибиле
Петлевски, Ивана Меденице, Дарка Лукића, Алмира
Башовића, Сузан Ау и Марине Миливојевић Мађарев.
У блоку НОВА ДРАМА објављујемо драму Шећер
Данице Николић Николић.

Приредио и превео > Зоран Ђерић

ПОЗОРИШТЕ У XXI ВЕКУ: ИЗАЗОВИ И КРИЗЕ
Из представе Нигде мира. Антигона, diverCITYLAB, фото: Рајнер Берсон
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Ељчин Џафаров (Elçin Cɘfɘrov, Азербејџан)

Позориште “Југ” – западни
парадокс на Истоку

А

зербејџанско државно позориште “Југ”, основано
је на Истоку, има корене у источној култури, тако
да је, у том смислу, савремено источњачко позориште, али је по суштини и намени западно позориште,
као и по свом оснивачу, Вагифу Ибрахимоглу. Знам да
ово звучи помало парадоксално. Ствар је у томе што се
парадокс јавља као најтачнија тачка виђења за разумевање позоришта “Југ” и Вагифа Ибрахимогла1). Свако
ко више или мање познаје позориште “Југ”2), разумеће
мој прилаз том питању. А они који нису упознати са
њим, добиће јаснију слику о томе после мог текста.
1) Вагиф Ибрахимоглу (азерб. Vaqif İbrahimoğlu (Həsənov); 1949, Мардакјан–2011, Баку), совјетски азербејџански глумац, редитељ, оснивач театра “Йуг” (позориште “Југ”); заслужни уметник Азербејџана – прим. прев.
2) Позориште “Југ” је позориште са необичним концептом и стилом.
У свом колективу маестро Ибрахимоглу је окупио талентоване,
мислеће младе уметнике који осећају потребу да кажу наглас оно
што мучи њихову струку, да би се чули и разумели. Ибрахимоглу
им је створио све услове. Позориште “Југ” је постојало више од
двадесет година, представило је јавности 60 нових продукција, у
којима Вагиф Ибрахимоглу није наступао као редитељ, него као
руководилац пројеката, а они су у “Југу” увек били амбициозни и
филозофски поучни, не само за публику већ и за ауторе – младе
писце, редитеље, глумце – приметила је Галина Микеладзе у свом
тексту “С правом на сопствено мишљење” (С правом на собственное мнение – Очерк, 13. 5. 2011. 20:25; БАКУ, 13 май – 1NEWS.
AZ) – напомена приређивача.

Најпре се подсетимо значења речи парадокс
(грч. παράδοξος, парадоксос = немогућ; пара- = супротан, докса = мишљење): истинита тврдња или група тврдњи која води до контрадикције или ситуације која пркоси интуицији. Овај појам се такође користи за очигледну контрадикцију која у ствари изражава не-двојну
природу истине. Користи се и да опише ситуације које
су ироничне. Говори о томе да тврдње у њему у ствари нису све истините, или не могу обе, заједно, бити
истините. Појам парадокса најбоље описује реченица
“наизглед апсурдно, али ипак истинито”.
Сам појам Исток-Запад или Запад-Исток је парадоксалан. Неки постављају питања као “Исток и Запад”, “Запад и Исток”, “Запад или Исток”, “Исток или
Запад”, “Запад-Исток”, “Исток-Запад”, “Запад>Исток”,
“Исток>Запад”, чак и “Исток+Запад”, “Запад+Исток”.
Вековима се води непрестана борба између евроцентризма и истокоцентризма. Ако уђемо у суштину, Исток
је Запад, а Запад је Исток. Исток је обрнута страна Запада. Између Истока и Запада постоји својеврсна кон-
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фронтација, али постоје и тенденције и конвергенције.
У основи, Исток и Запад су као две стране једне медаље.
Ако прилазимо стваралаштву позоришта “Југ” са
поменуте равни, парадокс, односно оно што је чудно,
апсурдно и противречно на први поглед, схватање, положај, догађај, одмах ће се објаснити.
Није случајно професор М. Ализаде назвао свој
оглед о оснивачу и руководиоцу Позоришта “Југ” Вагифу Ибрахимоглу као “Парадокс о редитељу”. Овај
назив, изабран као посвета књизи Д. Дидроа Парадокс о глумцу, изванредно је полазиште за разоткривање
стваралачке личности В. Ибрахимоглуа.
Професор пише о парадоксу Исток-Запад у стваралаштву В. Ибрахимоглуа: “Он није с Истока, није
ни са Запада, али је за човека са Запада он са Истока,
а за источњака он је са Запада, за житеље ‘свог дома’
он је ‘домаћи’, а када је сам са собом, чини ми се да
је ‘космополита’. Тај парадоксалан положај видљив је
у његовим представама: на пример, Физулија он ‘открива’ западним кључевима, а Кафку представља као
источног човека.”
Настављајући идеју М. Ализадеа, може се рећи
да се редитељ (на пример у представи Васл, из пројекта
“Ја, Мухамед Физули...”, коју је инсценирао на основу дела Мухамеда Физулија, истакнуте личности источњачке поезије), користио праксом синопсиса, која
се јавља као једно од последњих достигнућа западног
позоришта. Он се одрекао драматуршке основе и припремио је представу као акцију, перформанс, карактеристичан за западно позориште.
У представи Поздрав од Кафке (која је постављена на основу дела Франца Кафке, а она су један од
највећих домета европске књижевности), редитељ се
одлучио за шамански ритуал призивања духова, познат
као “југлама”. Ова представа је, на тај начин, источна
југлама западног Кафке. За В. Ибрахимоглуа Физули
је Кафка, а Кафка је Физули. Зато што су њих двојица
генијални, без обзира што је један од њих са Истока, а
други са Запада, ни растојање од четири века, ни језик,

ни религија, ни етичка припадност, ни погледи на свет,
не могу да угрозе њихову генијалност.
Кључни фактор који карактерише позориште
“Југ” је у томе што се оно обраћа националној идеји
уметничког мишљења, традицији позоришта које се
надахњује на народној култури игара и вешто обједињује те традиције са авангардним огледима светског
позоришног процеса. У свим представама које се играју на овој сцени могу да се препознају елементи народне културе игре. Сам назив овог позоришта такође
је битан за разумевање кључних делова његовог стваралаштва. “Југ” је један од најдревнијих обреда Туркменаца3), који се препознаје у свим представама-играма овог позоришта као модел. “Југ” је био погребни
обред древних Туркменаца, шамана. Много пре ислама, у Азербејџану током обреда оплакивања великих
војника и хероја наступали су борци са сабљама, музичари, певачи, групе које плачу. “Југе” су се присећале
и хвалиле покојнике, приказивале одломке из њихових живота. Филозофија обреда “југ” може се схватити
као изазивање смрти, наступ против смрти. Као што
се може наћи у неким изворима, људска бављења на
гробљима, током сахране умрлога, прихватана су као
намера да се ослаби апсолутна, разорна сила смрти
стварањем новог живота.
Израз “азербејџански редитељ” не обухвата у
потпуности феномен В. Ибрахимоглуа. Зато што је
он по својој природи и стваралаштву био маргинални
мајстор. Његова редитељско стваралаштво, креативна личност, уметничка идеја били су тесно преплетени са источним размишљањем и западним погледом
на свет. У позоришном размишљању В. Ибрахимоглуа
западни прагматизам се преливао са источном духовношћу. Нису без разлога страни позоришни експерти
и гледаоци увек високо оцењивали његов редитељски
3) Туркијски народи. Историјски и језички се повезују са народима
које су Кинези називали Ту-чих (T’u-chüeh), а чије се царство у 6.
веку простирало од Монголије и северних граница Кине до Црног
мора – прим. прев.
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рад. За В. Ибрахимоглуа, који је био добро упознат са
најновијим достигнућима светске културе, нису постојала никаква географска ограничења.
У основу позоришне поетике (“психозоф”), на
коју се Ибрахимоглу ослањао, смештао се људски дух,
захваљујући коме је редитељско стваралаштво добило
универзалност. Позоришна поетика, на коју се у свом
стварању ослањало позориште “југ”, које је основао
и водио Ибрахимоглу, назива се поетиком “Психозофа”. У преводу са грчког језика та реч означава “мудрост духа”.
У поетици психозофа основну методику рада с
глумцем чини психотехника. Сагласно идеји “система Станиславског” (пут кроз осмишљену /сазнајну/
психотехнику ка непојмљивом стваралаштву природе), истински живот (психе) “људске душе” може да се
обезбеди само у условима манифестације архетипова
(Јунг). А архетипове може да “преради homo ludens”
(Хујзинга), то јест глумац-медијатор, који савлада
одређену методу.
Основу методике В. Ибрахимоглуа у раду са глумцима чини “Теорија фазе скупова” (Лутфи Заде)4).
Та основа у контексту поетике ПСИХОЗОФА одређује
време и простор, циљ и задатак, могућности и забране метода и средстава постојања медијатора (глумца).
У основи глумачког процеса садржан је следећи
постулат “Теорије фазе скупова” (Лутфи Заде): “Између Нуле и Јединице налази се десет хиљада информационих јединица, које се састоје од нијанси”. Овај
4) Лутфи или Лотфи Заде (енгл. Lotfi Askar Zadeh, азерб. Lütfi Za
də – Лютфи Заде, рођен 1921. у Новхани, Азербејџанска ССР),
амерички математичар и логичар, оснивач теорије фазе скупова и
фазе логике, а касније и теорије софт рачунарства (soft computing)
и теорије вербалног рачунања и перцепције (computing with words
and perceptions) – прим. прев.

постулат у контексту позоришне поетике Психозоф
може да тумачи на следећи начин: могуће је преносити
гледаоцима значења која се налазе у нијансама између
садржајних (психолошких) средстава изражавања и безсадржајних (психичких) средстава изражавања. Глумац
(медијатор), који преноси (транслитерује) садржајну
информацију традиционалним позоришним средствима, моделира психолошку ситуацију и, користећи се
њом, демонстрира смисаоне нијансе које егзистирају
између Смисла (сазнања) и Бесмисла (немогућности
сазнања). Овај процес оживотворује се уз помоћ психотехнике. При коришћењу психотехничких елемената
долази до предаје психоделичне енергије глумцима и
као резултат добијамо манифестацију. Истовремено,
глумац се јавља као носилац енергије, а сцена се завршава еманацијом.
Позоришна поетика Психозофа савремена је и
актуелна и зато што је далеко од канонизације и догматизма, отворена за сваки напредак и сваку интерпретацију. Поетика о којој је реч оријентисана је на
актуелна питања времена, коњуктурне теме, као и на
вишу, најуниверзалнију дефиницију, на људску душу.
А душа нема ни узраст, ни националност, ни трајање.
У том смислу, ова поетика може да се преобрати у део
универзума светске културе. Захваљујући овој универзалности, позоришна поетика психозофа стиче дуговечност и потенцијал за ширење у већем ареалу схватања и прихватања. Као основни материјал поетике
В. Ибрахимоглуа јавља се људска душа која је вратна
артерија редитељског стваралаштва. По његовим речима, главни циљ позоришне уметности је могућност
дејствовања на људску душу, да се дословно ступи у
духовни контакт са аудиторијумом, подсећајући је на
виђену душу, и допустити јој да уђе у састав душевне
релаксације. А души је непознат и Исток и Запад.

> 12

Асли Кислал (Asli Kislal, Аустрија)

Ч

Позоришна лабораторија:
Divercitylab

овек излази на сцену.1) Ко је тај човек? Какве приче он прича? У којој форми их презентује? За кога
их прича, и ко га слуша? Савремена позоришна
уметност мора да одговори на ова питања, реагујући
на промену стварности у којој постоји.
Одлучан, знатижељан, спреман на компромисе,
разговор, животно неопходан за регулисање односа у
мултикултуралном друштву, нарочито у условима све
присутнијег страховања и свакодневног повећавања
опозиције. Значи, није могуће да се одреди културно
јединство у концепцији националног друштва, култура се формира под утицајем миграције.
“Уколико чврста културна веза, трајно функционална у организму сваке нације, није никада ни у једном друштву постојала, професионални агенти сећања
морају се нарочито потрудити да је пронађу”.2)
Потребне су нам нове стратегије за формирање
националне идентичности, која се базира на прихватању културне разноликости, а не на страху од разноликости. Термин “постемигрант” описује реалност
људи који настоје да саграде ново друштво без подела
на своје и туђе.
Давно се у немачкој позоришној пракси зачео
процес који је тесно повезан, како теоријски, тако и
стваралачки, са новим реалијама нашег (западног)

друштва. Однедавно, после повећаног броја избеглица,
и аустријска позоришна сцена такође се прикључила
теми етничке разноликости. Недавно је била одржана
серија предавања под називом “Избеглиштво, Миграција, Позориште”, у Бечком универзитету науке о театру, филму и медијима, под руководством Асли Кислал и других предавача. Придошлице (новопристигли
имигранти) ступају на слободну мултикултурну сцену
у Бечу, и њихове приче остављају неизбрисив траг. Тај
феномен оличава скоро заборављен обједињавајући
карактер уметности. Не може свако ко изађе на сцену
да буде артист, али, тим пре, свако има право да узме
учешће у представи на арт-сцени града, као гледалац,
или као учесник, односно као артиста.
На текућој експерименталној етапи у позоришној
уметности, наша лабораторија лицем у лице суочава
се са горе поменутим уметничким и културнополитичким проблемима. “diverCITYLAB”3) настоји да пронађе
логичан, разуман и увиђаван начин њиховог решења
и да пронађе приступ повезивања са артистима, при
том стално подвргавајући проверама традиционалне
приступе и методе.
Врло важно је дати шансу онима који повезују
своју будућност са уметношћу. То је оно што провоцира кардиналне промене у позоришту, а оне су, са своје
стране, неопходне за изградњу уметности, адаптиране
под друштвеним променама.

1) Сценска напомена Семјуела Бекета.
2) Шломо Занда, “Ко је и како пронашао јеврејски народ”.

3) www.divercitylab.at
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Наш оглед с пројектом “Помози ми да се улијем”
(Pimp My Integration)4) показао је да у Бечу за артисте-мигранте једва да има некакве професионалне
перспективе у уметности и позоришту у 2011. години.
Због борбе с том неправедношћу организовали смо
позоришну лабораторију “diverCITYLAB”, заједнички
арт-пројекат и организацију, усмерену на практичну
обуку. Поставили смо себи циљ: направити позоришну сцену, доступну свим члановима постмигрантског
друштва. Ми дајемо савете и подржавамо наше студенте у њиховим настојањима да постану професионални
и независни артисти.
4) Било је припремљено много пројеката на тему “постмиграције”,
под руководством “daskunst” (Асли Кисал и Каролин Вилколер) и
GARAGE X (Али М. Абдулах и Харолд Пош). Основна пажња била
је фокусирана на стварно оснивање независне сцене у Бечу, 2011.
године.

Из представе Нигде мира. Антигона, diverCITYLAB, фото: Рајнер Берсон

“diverCITYLAB” је резултат узајамности између
учесника и обезбеђује неопходне радне услове за независне артисте, што се може сматрати основним потребама за креативан рад. За одржавање ових услова,
непрестано разматрамо и мењамо наше методе рада
са доласком сваког новог студента. Ми, такође, стално прилагођавамо наш наставни програм са ученицима, уносећи њихова интересовања, потребе и подстицајне идеје.
С тим у вези, “diverCITYLAB” се може сматрати вртлогом сазнања за студенте, који се састоји од
опширног позоришног огледа наших педагога, њихових артистичких и педагошких искустава. Вртлог сазнања укључује како теоретска знања тако и помоћ у
организацији, драматургији и објашњењу различитих
техника. У ретким случајевима, када увидимо да немамо довољно компетенција, усмеравамо наше студенте
на друге пројекте и установе.
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Сауљус Варнас (Саулюс Антанас Варнас, Белорусија)

Позориште
и кризе вере
човека у XXI веку

П

остоји оваква молитва: Нека људи који су зли
постану добри, а они који су постали добри нека
пронађу спокој, а они који су пронашли спокој,
нека стекну слободу, а они који су стекли слободу нека помогну другима да је стекну.
У свакој епохи ми проналазимо исказе који нам
потврђују да је најважније током нашег пребивања на
овој земљи наше непрестано кретање ка самом себи
– непрестано настојање на путу самосавршенства –
непрестано грађење свог духовног храма... Лепо је то
речено код Достојевског: “Док тражимо истину, живи
смо, а кад престанемо да је тражимо, онда наступа
смрт.” Карл Јасперс је говорио: “Чим пронађемо одговор у тражењу наше истине, морамо да га прекрижимо и одмах кренемо у поновно тражење.” Пол Валери је приметио: “Док човек не пожели да буде Бог,
он је и даље Човек.” Сви ти искази иду у истом правцу
да сва наша стремљења треба да буду усмерена ка нашем уједињењу са божанским силама, како би уз по-

моћ божанских сила надјачали нашу земљину тежу –
ослободивши се од свих наших земних веза.
Још увек нису цењени и искоришћени потенцијали позоришта које може да утиче на људску природу.
Позориште, као ни једна друга уметност, може
да изгради могућност да се загњури у сопствену тишину, у којој је једино и могуће пронаћи одговор на наше
пребивање на земљи.
Још у ХХ веку човечанство је изгубило веру у
човека.
Криза вере у људима.
Изгубили су се идеали, порушиле се вредности.
Разочараност у евроцентризам.
У људе је посејан вирус самоуништења.
Како се вратити свету идеала?
Како позоришна уметност може да утиче на живот – како она може да хуманизује живот?
Како подићи позориште до религиозног мишљења?
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Позориште трага за сопственим језиком, помоћу
кога би достигло до суштине људске природе.
Божански језик превести на људски.
Глумци дају смисао. Глумац мора да има своју
мантру – свој лични оглед.
Позориште је уметност која не лечи, али помаже излечење.
Одговоре не треба тражити само у речима – како
је то рекао Хулио Кортасар – “Речи – то су црне кучке,
које нам никада неће рећи истину”.
У представу може да се смести цео свет.
Магија позоришта – то је крилата материја –
енергија која никада није привезана за место свог настанка – она излази далеко изван зидова позоришта...
Вечне теме оглашавају се на представама... и главни јунак – увек је човек са својим страстима, несрећама, проблемима и маштаријама... при том је код сваког човека друкчије – такав је и исход, увек различит.
Мени је занимљиво позориште које егзистира
изнад рационалних пространстава, интересује се за
метафизику и даје могућност проширења наше перцепције, познања.
За мене је позориште тајна, као и сам живот, значи да се представа не завршава иза зидова позоришта.
Унета је у њу енергија, која се шири и изван зидова.
Све то добро знају већ хиљадама година духовни центри који су специјализовани за медитацију – за прочишћење и заштиту свог краја, своје територије, своје
домовине, планете, васељене. Позориште има сличну
функцију – да акумулира и преда трансцендентну информацију, која прочишћава средину, припрема је за
рађање нових идеја.

Представа је својеврсна молитва, покушај да се
сачини поезија у простору.
Позориште мора да буде увек у покрету, у живом трагању.
Речи су изгубиле своју тежину... Ми смо запрљали речи...
Одвикли смо се да живимо у тишини, а само у
тишини долазе решења сложених проблема.
Позориште може и мора да одведе гледаоца до
његове Тишине.
Враћајући гледаоца у тишину, позориште враћа
гледаоца самом себи.
Језик позоришта мора да помогне гледаоцу да
уђе у другу димензију, где се рађа, порађа првобитна
истина битисања.
Три нивоа:
– вербални ниво представе,
– кретање на сцени боје и светлости,
– покретање форми.
Циљеви и задаци државних и приватних (комерцијалних) позоришта.
Стваралаштво – његова веза са колективним пољем
информација земље – са нашим седмим чулом. Уметник се јавља као проводник божанских инфомација,
које се кроз њега формулишу овде на земљи.
Пробудити стваралачку искру у гледаоцима...
“Блажен је онај који људску завист може љубављу
да победи,
Ко у невољи не страда, него свето верује у други живот”.
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Димо Димов (Бугарска)

“Методологија узајамног
деловања” у позоришном наслеђу
Љубена Гројса

Љ

убен Гројс се родио 9. марта 1934. године у
граду Русе. Његов отац био је репресиран, а
потом и ликвидиран од народне власти. Та
чињеница је, по много чему, одредила његову судбину.
Било му је онемогућено да стекне високо образовање,
а када су на националној смотри аматерске уметности
запазили његове способности, укинули су ту забрану.
Касније, током тзв. мађарских догађаја, он је био искључен из позоришне школе, остала му је још једна година. Он је увек сматрао “Великог брата” као непријатеља народа. Али комунистичка диктатура није могла
да га задржи. Године 1960. успео је да заврши режију
у класи професора Г. Костова, у Националној позоришној академији. Гројс је сарађивао са позориштима у Смољану, Варни, Пловдиву, са Централним позориштем лутака и позориштем “Сузе и смех”.
Љ. Гројс је био члан Вајмарског Шекспировог
друштва.
Умро је 4. фебруара 1982. у Софији.
За 22 године, Љубен Гројс је поставио више од
60 представа, међу којима су најзапаженије Ромео и
Јулија, Отело В. Шекспира; Умишљени болесник, Тартиф и Мизантроп Молијера; Нора Ибзена; Вампир

Антона Страшимирова и Албена Јордана Јовкова. Он
је један од најбољих инсценатора Шекспира на бугарским сценама. Као први бугарски редитељ, Љубен
Гројс је био позван на Единбуршки позоришни фестивал са луткарском представом Мизантроп. Био је
познат и као песник, новинар, позоришни критичар,
аутор есеја о бугарским глумцима, нарочито оних који
нису припадали официјелној позоришној елити. То је
била реткост 1960–70. година.
Рукописно наслеђе Љубена Гројса, као позоришног истраживача и теоретичара, садржи више од 1000
страна које је сам аутор поделио у 30 фасцикли. Његови радови уопштавају двадесетогодишња истраживања у позоришту, с јасно одређеним циљем, заснована
на изградњи сопственог метода који је призван да би
“помирио” два доминирајућа позоришна система ХХ
века – Станиславског и Брехта.
Део његовог архива назива се “Рад – то је моја
скупа слобода”. Овде Љубен Гројс у најкраћој форми
излаже своје погледе. Он је развијао теорију вечно живог театра, актуелну и данас. Његов раскошни таленат, посвећен позоришту, тера нас да видимо у њему
великог уметника. Ерудиција Љубена Гројса, његова
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озбиљна истраживања и данас су потребни у бугарском позоришту.
“Прво што треба да зна редитељ у својој професији
јесте то да његова професија не може да буде савладана једном и заувек, редитељска професија није занат.
Неопходно је разумети стварност и повећавати своје
могућности. Редитељ мора да истражује осећање стида и кривице, ако жели да партиципира у стварности.
Хитрост се састоји од тога да иновације не буду елитне, већ демократске. Позоришна представа не може да
очекује признања на дужи рок, када позориште више
не може да учествује. Све друге врсте уметности више
су наклоњене тим односима”, писао је Гројс. Његове
анализе и уопштавање емпиријских истраживања односе се на конкретне поставке у другој половини 1960их година. Током наредних 15 година он продубљује и
проширује своје захтеве, постепено формирајући идеју
“узајамног дејства методологија”.
Гројс се ослањао на филозофску базу Платона и
Аристотела, као првих теоретичара позоришта. Он је
разматрао Брехтово неаристотеловско позориште (пошто је и сам Брехт свој метод означио као неаристотеловски) и метод Станиславског (аристотеловске
катарзе), као основне методе сугестије и утицаја на
аудиторијум, као непомирљиве основе два позоришна патријарха. Принципијелно значење метода Станиславског не изазива сумњу. С друге стране, Платон
је посматрао земни свет као одраз божанског света, а
уметност као одраз одраза. Божански Платонов свет
(Платон осуђује “театар смрти”) – то је свет идеје која
се развија до њеног осмишљавања. На основу тога ми
можемо да поставимо хипотезу да Брехтово неаристотеловско позориште предлаже својеврсни скок у Платонов свет идеја.
У том смислу можемо да издвојимо три типа
позоришта који происходе из тога колико оно, као и
уметност у целини, одражава живот:
– Позориште које показује живот не онакав какав он јесте, него идеализујући га, једноставно

због задовољства, или излаза из идеолошких,
политичких, економских и других поозоришних разлога (вредности овог позоришта нећемо
осуђивати);
– Позориште које показује живот такав какав је он
заиста – то је стварни, “живи театар”, који проистиче из проблема савремености, која наступа
у улози редитеља;
– Позориште које показује живот какав би он
требао да буде – то је позориште које хрли ка
вишим идејама, које стоје у основи друштвеног
развитка, позориште које је способно да прогнозира будући развој човечанства и његова
сазнања.
Оно што происходи из ових теза, убеђен сам, да
метод Станиславског пружа “основу”, а захваљујући
Брехту ми можемо да довршимо хипер-скок у свет
идеја и да се поново вратимо на “земљу” Станиславског, а захваљујући Мејерхољду (Гројсов трећи методолошки елеменат) и показати се у “Театру театра”. Све
то чини театар театром. Происходећи из тога, Гројс
је разрађивао своју “узајамноделатну методологију”.
Његова главна стваралачка лабораторија је била
Шекспирова драматургија, која му је пружала неисцрпне теме и слике, актуелне за свако време.
Интересантно је његово размишљање о структури драмског жанра и карактеристика рада с тачне гледишта “методологије узајамног деловања”.
На жалост, прерана смрт Гројса није му дозволила да заврши разрађивање свог метода, тако да сада ми
можемо да претпостављамо о њему, на основу рукописног наслеђа редитеља, текстова његових наступа
(нарочито после 1969. године), као и сећања глумаца
с којима је радио.
Гројсов метод узајамног дејства сврстава га међу
најзначајније делатнике европског позоришта друге половине ХХ века. Његова прерана смрт није му допустила да доврши свој рад а, поред тога, комунистички
систем није му дозволио да прошири свој метод и да га
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популарише у свету. Зато је Љубен Гројс познат само
уском кругу стручњака у Бугарској. После пада комунистичког режима, било је покушаја да се свет упозна
са Гројсовим стваралачким и образовним огледима, да
се укаже на социјални значај његове делатности. Његовим именом је назван позоришни колеџ, објављен
двотомни зборник његових дела, глумци, који су ради-

ли са њим постали су водећи професори позоришних
школа у Бугарској.
“Методологија узајамног деловања” је аналитички
и практични редитељски метод, разумљив онима који
су већ усвојили законитости система Станиславског и
Брехтовог позоришта.

Амин Хејдари (Amin Heydari, Иран)

Приказ могућности смајлија за
формирање визуелног
позоришног језика

Р

ечници који су објављени у серији Oxford Dictionares1) дају дефиницију речи “смајли” као лице
са радосним сузама.2) Тако како се 2015. године
реч појавила као новина у дисциплини писаних речи,
понавило се у систему визуелних речи, после хиљаду
1) http://www.dictionary.com/browse/emoji
2) Смајли (енгл. smiley, од речи smile = осмех) или смешко (такође
и деминутиви: смајлић, односно смешкић) је стилизована слика
насмејаног људског лица, уобичајено представљена као жуто дугме
са две црне тачке које представљају очи и полукругом који представља (☺). На Интернету и у другим видовима комуникације, овај
емотикон често има облик у виду двотачке и заграде, формирајући
на тај начин секвенце као што су::), :-), :^) или (: које подсећају на
насмејано или ведро лице окренуто за 90 степени – прим. прев.

година разраде једноставног алфабета и искључивања
древних фигура. Неспорну улогу у томе одиграле су
виртуалне мреже. Оне су повратиле ове фигуре у обичај, у језик, сачиниле их простим у писању и изградиле
методу примена међу корисницима. Како су многе од
ових нових речи приказане уз помоћ делова људског
тела, позориште би могло да их искористи и да говори
на општом, универзалном језику.
У процесу развијања компјутера и текстуалног
општења, настали су следећи проблеми: мање невербалан језик; “тако као што се електронски језик јавља
као писани текст, он је одвојен од покрета, мимике и
прозодичних карактеристика” (Амагнобели, 2012: 348).
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На самом примеру истраживања показује се “када се
корисници Интернета сударају са чистим текстом,
који не садржи смајлије, већина њих не може да усвоји правилан емоционалан фон и намере, засноване
на пажњи” (Чжу, 2015: 33).
Године 1982. Скот Фалман је смислио решење,
направивши три притиска на клавијатури :-) назвавши
то “шаљивим маркером” (Kennedi, 2012: SM20). Број
тих ознака, прозваних “смајли”, временом се увећавао.
Ми такође користимо смајлије који се појављују као
“невелики бројни прикази или ликовни симболи, који
представљају сами по себи ствар, осећање, поимање
итд., користимо их у текстовима саопштења и другим
електронским средствима везе, и обично се појављују
као део стандарне опреме”.3) Овде не разликујемо врсте смајлија, јер им је функција једна иста.
Постоји категорија (http://emojipedia.org) у којој је
обједињено шест група смајлија. Једна од најважнијих

и често коришћених група – осмеси и људи. Унутар ове
групе има много смајлија, повезаних са људским телом;
нарочито оних који одговарају за израз лица. Ми тачно
знамо да се ти смајлији, на пример, не појављују као
истински израз људске мимике, али ми такође знамо
да се они појављују са неким обележјима која указују
на њих, и зато се они тако често користе. Изрази лица
појављују се као “осећања изражена на људском лицу”4). Ови модели јављају се инстинктивно и природно, и “постају основно средство преношења социјалне
информације међу људима”.5)
Смајлији су већ прешли све границе и постали
уобичајени за језик, као и за речи. На тај начин они
могу да пошаљу и приме широку зону симбола. Најдрскија граница између написаних и визуелних и гласовних речи завршава се у томе да они припадају друштву,
4) http://thefreedictionary.com/facial+expression

3) http://www.dictionary.com/browse/emoji

5) http://eng.wikipedia.org/wiki//facial_expression
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ограниченом територијалном припадношћу, а користи
их врло широк и универзалан аудиторијум.
Ови мултизнаци јављају се као спој два људска
инстинкта: имитације и фантазије. Имитација представља сама по себи имитациони модел, који допушта
човеку да схвати феномен своје средине: “Данас се
имитација схвата као сложена, генеративна и вишеаспектна појава, у чијој је основи оно што нас чини
људима” (Garrels 2011: 1).
Људски мозак, по правилу, тера ум да се бави фантазијама и, на тај начин, наслађује се уметношћу и књижевношћу у здравом смислу. Посредством фантазије,
могу да буду формиране више игриве и свакодневне
концепције. Цртеж конкретно тужног човека, на пример, често се ограничава у предаји тужног расположења тог конкретног човека. Али у случају смајлија,
израз лица човека није ограничен ознакама. Они могу
да демонстрирају здрави смисао првобитног расположења. На тај начин, с једне стране, имамо много савремених речи које се изражавају помоћу људских тела,
а с друге стране, људско тело се појављује као једно
од најважнијих и најизражајнијих аспеката савременог позоришта. Глумац / глумица може да покаже та
преувеличавања уз помоћ свог тела и, на тај начин, да
говори неким универзалним језиком.
Важност тог језика није само у представљеној
визуалности, већ и у његовом вредновању од стране
људског мозга. Данас ученици знају да су “смајлији
нови језик, који мења наш мозак”.6) Из разговора са
доктором Оуеном Черчисом (ABC Science), представником факултета психологије, Флиндерс универзитета
(Аделаида, Аустралија), проистиче да је тај нови језик
заснован на новом коду, и наш мозак се напреже како
би га раскодирао. На тај начин, “произвели смо нови
тип можданих напора”.7) Посредством истраживања у
области електрофизиологије било је откривено да “у то
време, кад активност мозда изазива појављивање ре-

алних лица, и у вертикалном, и у обрнутом положају,
она је била изазвана само уз помоћ смајлија, када је он
био представљен у обичној конфигурацији :-).8)
На сличан начин, руководећи се одговарајућим
чињеницама, можемо да користимо смајлије у савременом позоришту:
они представљају сами по себи изразе лица, које
постаје инстинктивно и универзално за човека;
они се јављају као плод имитација и фантазија,
које, с једне стране, представљају два уметничка инстинкта човека, а, с друге стране, чине генеришућу ознаку, пријатну за ум и постају опште употребљивани.
За перцепцију смајлија мозак чини процену, и
зато за препознавање смајлија сада постоји сопствени модел мозга.

Цитати:
• Amaghlobeli, N. (2012). “Linguistic features of typographic
emotions in SMS discource”, Theory and Practice in Language
Studies, Vol. 2, pp. 348–354.
• Кеннеди, Паган. (25 ноября 2012 г.) “Кто это изобрел
☺“. The New York Times, с алфавитным указателем. стр.
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• Чжу, Х. (2015). “Исследование выражения символизма
в текстов сообщении” (№ заказа 1601885). ProQuest
Dissertacions & Theses Global. (1733989515). http://search.
proquest.com/docview/1733989515?accountid=4416
• Гаррелс, Скот Р. (ред.) “Мимикрия и наука: эмпирические
исследования по имитации и теории культуры
мимикрии и религии”. Ист Лансинг Издательство
при Университета штата Мичиган. (31 окт. 2011)

6) http://www.abc.net.au/science/articles/2014/02/06/3938772.htm
7) Исто.

8) Исто.
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Фатима Фаридан, др Симин Амириан (Fatemeh Fɘridan, dr Simin Əmirian, Иран)

Непоузданост текста у
дигиталном позоришту

П

Појава дигиталног позоришта

о посебним изворима који садрже одредницу
“дигитални биоскоп” и говоре о формирању његових метода, може се пратити појава овог новог
вида уметности. У периоду распростирања интернета и наглог увећавања количине веб-сајтова 1990-их
година, такви мајстори као Скот (Scott) почели су да
уносе новаторске технологије у позоришне колективе
старог типа1). Џорџ Коутс (George Coates)2) са својим
представама или Гертруда Стајн (Gertrude Stain)3) са
1) В. Е. Скот позориште (The W. E. Scott Theatre) било је домаћин
великом броју позоришних догађаја, компанија и личности – прим.
приређивача.
2) Џорџ Коутс (рођен 19. марта 1952) је амерички позоришни редитељ
највише познат по свом раду са George Coates Performance Works
(GCPW), који је основан 1977. године у Сан Франциску, Калифорнија.
Имао је преко двадесет мултимедијалних живих наступа, у распону
од 25 година, освојивши мноштво награда за своје међународне
наступе, у Азији, Европи и Јужној Америци. Један од првих који је
уградио дигиталне пројекције екрана са перформансама у живом
позоришту, у раним 1990-им. С времена на време даје публици
3-Д наочаре. Коутс је познат као пионир експерименталног театра
уживо – прим. приређивача.
3) Гертруда Стајн (Gertrude Stein, 1874–1946) је била америчка књижевница која је знатно допринела развоју модерне уметности и
књижевности. Већи део живота провела је у Француској. Током
20-их у салону који је држала у Улици цвећа, са зидовима прекри-

својим репертоаром, а такође и компаније попут “Peer
Software”,4) које су производиле техничку опрему за
позоришта, нису оклевале да уведу новаторске промене и на тај начин дале су подстицај за појаву новог вида позоришног стваралаштва. Потребно је испратити
активност истраживача који су пробијали нове путеве у сценској пракси, таквих као што су Дејвид Салц
(David Salz) и Клаудија Пнјанз (Claudia Pnyanz)5), из
лабораторије интерактивног позоришта при универзитету Џорџија, или редитељ Марк Рејни (Mark Rainey),
из позоришне лабораторије Виртуалног универзитета Канзаса6).
веним авангардним сликама, окупљали су се познати уметници и
писци тог доба, као што су Ернест Хемингвеј, Езра Паунд, Анри
Матис, Торнтон Вајлдер, Шервуд Андерсон, Гијом Аполинер –
прим. прев.
4) Види: http://www.peersoftware.com/
5) Више о томе: http://www.wireworldcable.com/innovative-technology.
html
6) Марк Рејни је професор на Катедри за позориште на Универзитету
у Канзасу. Добитник је националних и међународних награда за
сценски дизајн и пионирство у коришћењу компјутерске графике у позоришном дизајну. Марк је тренутно директор Института
за истраживање виртуалних стварности, истраживачке групе која
активно истражује везе између реалног времена компјутерске симулације и позоришне представе. Његова оригинална ВР технологија и дизајн освојили су међународна признања и пажњу и по-
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Почевши од 1990. године, па до данас, у лабораторијама се врше експерименти с извођачким могућностима сценских програма, врше се испитивања
видео-технике, 3D анимације и других изражајних
средстава уметничког одражавања виртуалне реалности. Али први примери примене нових технологија
у сценској делатности примећени су још на почетку
ХХ века у радовима Бертолда Брехта (Bertolt Brecht)
и футуристичким поставкама Јозефа Асбудија (Joseph
Asbudi). Од тада, тенденције спајања реалног деловања
са виртуалном реалношћу (симулација) непрекидно
расту, формирају нову форму уметничког стваралаштва – дигитално позориште.
Заиста, може се закључити да је дигитално позориште таква форма сценске уметности где се стварни глумци одражавају у преламању виртуалног света
симулације, или пак виртуални глумци представљају
пред гледаоцима у реалном простору.
Дигиталне технологије налазе примену у различитим изражајним средствима. Постоје такви методи
као преобраћање сцене у свет анимације, демонстрација радње на дводимензионалном екрану или пак у
форми тродимензионалног биоскопа, сложено преплитање форми у виду кибернетског позоришта. Међу тим
могућностима је и она када камере прате сваки покрет.
Уз помоћ сензора, закачених за глумце, дигитално се
снимају њихови покрети иза сцене, а затим тај снимак
може да се пребаци у потребну симулативну форму и
презентује гледаоцима у савршено неочекиваном виду.
Видео-запис се производи с уделом анатомских карактеристика и пластике људског тела. Носилац улоге за
видео-записе налази се иза сцене, а слика на којој се
налази демонстрира се уз помоћ пројектора на сцени,
истовремено са глумцима који излазе на сцену, размештају се, одлазе на потребну страну, демонстрирају
пред гледаоцима своју вештину.
зоришта и театролога широм света. Видети више: http://theatre.
ku.edu/mark-reaney

Робер Лепаж:
дигитална имагинација и смелост
Редитељи, драматурзи, сценографи и критичари,
који су окупљени у “Nine Creative” сматрају да је први руководилац дигиталног позоришта у савременој
историји био Робер Лепаж (Robert Lepage)7). Године
1984. је по целој Канади гостовала његова представа
Окретање (Circulation). Потом је уследила поставка
Трилогије о змају (The Dragons’ Trilogy, 1986–1990);
1994. године Лепаж је основао “Ex Machina”, мултидисциплинарну продукцијску кућу, њен је уметнички
директор; 2000. године настала је чувена предства (а
три године касније и истоимени филм) – Друга страна месеца (The Far of the Moon).
Ево како је говорио сам Лепаж:
“Мој метод састоји се од примене елемената који
наступају као подухват и, у основном, коришћени су
први пут. По мери наступа, ми дотерујемо један за другим све аспекте који су укључени у спектакл новина.”
У то време, Лепаж се заинтересовао и за узајамни утицај различитих видова уметности једне на другу.
Као резултат спајања та два истраживања тенденција
успео је да оформи схватање најприкладније савремене технолошке инфраструктуре, то јест опреме коришћене у позоришту и биоскопске уређаје.
О свом односу према технологијама, Лепаж каже:
“Ја се не клањам технологијама, једноставно, желим да схватим реалност. Поздрављам техничка достигнућа. Настојим да идем у корак са технологијом,
ослушкујући њен глас. Највећа потешкоћа садржана
је у неопходности одабирања одговарајућег технолошког средства за тачно одражавање жанровске припадности производа – да ли је то драма, или љубавна
прича. Хоџ (Hodge) је у својим постављеним драмама, објављеним и у књизи, приметио да свака слика
памти одређеним поступком, својим решењем, коме
7) Роберт Лепаж (1957) је драматург, глумац, позоришни и филмски
редитељ, један од канадских најцењенијих позоришних уметника
– прим. прев.
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је он приступио без дугих усмених расправа. То јест,
не покретима, не радњом, него поступком. Ето зашто
у представама Френсиса Хоџа глумачки рад привлачи
пажњу гледалаца, а демонстрирана пластика поседује
већу изражајност, него изговорене речи. Као резултат,
јунацима представе полази за руком да потпуно пренесу гледаоцима своје мишљење, не очекујући помоћ
од речи – довољно је искористити прикладно кретање.”
Дигитално позориште допушта редитељу-инсценатору да отвори свет гледаочеве имагинације, да увуче гледаоца у сценску радњу, дословно да га упрегне
у своје таљиге.
Велик значај за укорењивање развитка дигиталног позоришта имају сусрети и дружења после представе и размена мишљења са публиком.

Литература:
• Френсис Ходж, Постановка пьес (анализ светового
взаимодействия), 1962, перевод: М. Брагими, Али-Акбар
Ализаде. Первое издание, Тегеран, издательство “Samt”
(Hodge, Francis, Directed plays (analysis of the relationship of
light), translation: M. Brahimi, Ali Akbar Alizad, First Edition,
Tehran, publisher of the Samt). Оригинално издање: Play
Directing: Analysis, Communication, and Style by Michael
McLain and Francis Hodge (2004, Hardcover, Revised, first
edition in 1971).
• F. M. forks literature, theater wearing, trust, No. 3318, the
ninth year, 1971.
• www.digitaltheatre.com
• http://wikipedia.org/w/index.php
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Манели Вафадари (Maneli Vɘfadari, Иран)

Утицај позоришта на прихватање
имиграната с тачке виђења
културе земље домаћина

И

миграција може да се посматра као мноштво социјалних процеса с различитим аспектима, који
могу да имају потврдне и одречне последице.
Што се тиче концепције културе, одбацујем негативне
културне последице имиграције на културу земље домаћина, а за решење и преобраћање жарких културних спорова, имам намеру да искористим позориште.
Осим забавних аспеката, позориште може да има
образовне и медицинске аспекте. Одговарајућа представа може да предупреди многа социјална и културна
растројства, која се појављују као резултат имиграције.
Упознавање имиграната са културом земље домаћина
видим као велику подршку, како за имигранте, тако и
за општине.
Имиграција је реч која се користи за сваки вид
масовних кретања између територија, што доводи до
сталних или привремених промена места пребивања.
С експертске тачке гледишта, имиграција се сматра
најважнијим типом људских кретања.
Ролан Персат (1985) сматра да се имиграција може окарактерисати као кретање људи или група, које се
окончава трајном, савременом променом места боравка.

Може се рећи да је имиграција миграција или
премештај из једног града у други, како би се дошло
до посла, користили објекти соцкултуре, после ратова
или других опасности.
Миграција ван граница домовине назива се
иностраном или међународном имиграцијом, у позитивне или негативне последице такве врсте емиграције укључују се такође и друге државе. С једне
стране, међународна имиграција подлеже јасним и
конкретним околностима у свакој развијеној или неразвијеној држави.
Имајући у виду чињеницу да су имигранти носиоци различитих култура, у поређењу са културом земље
која их је примила, они могу бити увучени у жестоке
спорове једни са другима.
Признање културне различитости у једном истом
месту може да буде сложено за имигранте и њихово
наслеђе. Истрошеност културе – стара, као свет, обухвата све аспекте људског живота (Ардакани, 2004:246).
Познати енглески антрополог Едвард Бернет Тајлор (1832–1917), рекао је:
“Култура или цивилизација, узети у ентографском смислу, садрже цео комплекс, у који су укључени
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знање, вера, уметност, морал, обичаји и друге могућности и навике, које је човек стекао, као члан друштва.”
Ова Тајлорова изјава јасна је и лако појмљива,
фактички има описни карактер. Важан моменат у њој
чини одсуство било каквог нормативног аспекта. По
Тајлоровом мишљењу, култура се појављује као интерпретација социјалног живота човека. Ова изјава нема одређујући или искључујући аспект, што значи да
култура не припада неким конкретним лицима, него
је намењена целом човечанству (Пехлевани, 1999: 48).
Нарушавајући основне вредности и културне
норме и стандарде једног друштва, имигранти провоцирају грађанство земље домаћина. У неким државама, партије и политичке странке користе пароле против имиграната како би освојили власт. Сматра се да
домаће становништво има ограничену трпељивост у
односима према имигрантима, а када нетрпељивост
достигне тачку усијања, основа те везе почиње да показује своја слаба места.
Ксенофобија и антиимигрантска расположења
усред насеља расту у време економског пада и пораста незапослености. Данас се ови емигранти, који се
налазе у општинама с аналогном социјалном и културном средином, прихватају с већом лакоћом него
у оним општинама у којима је наглашена етничка и
културна разлика (Бузан, 1998: 111).
Један од начина да се избегну екстремни спорови
у друштву са много култура – упознавање имиграната са културом земље која их прихвата, као и увођење
имигрантске културе у насеље земље домаћина.
Због психичког и социјалног гушења у земљи која
их прима, имигрант постаје изолован, његова веза са
друштвом ишчезава.
У таквим условима, многи имигранти сматрају
се изгубљеним. Управо зато индиректна обука и инструкције могу да имају добар утицај на ове људе. Један од предложених начина је коришћење позоришта
у смислу посредне обуке за имигранте, како би они
боље упознали земљу домаћина. С друге стране, због

недостатка информација и знања о земљи домаћина,
имигранти западају у депресију. Депресија – то је осећај
дубоке туге, која обично изазива затвореност и избегавање гомиле. Дуга депресија може да утиче на исхрану и сан. Треба знати да ова питања нису неважна за
друштво. Ова питања не односе се само на појединца
или групу људи већ, у дугорочној перспективи, могу
да утичу на велики део насеља државе и да одведу људе у социјалну депресију.
Позориште је вид уметности који у додатку свог
забавног и увесељавајућег карактера, може да упозна
имигранте са корисним информацијама о земљи домаћину. Тај вид уметности може да помогне имигрантима да умање емоционалне проблеме и ублаже спорове са представницима других култура.
Негативне последице имиграције, како за имигранте тако и за оне који их прихватају, у циљу грађења
мира међу имигрантима и културом земље домаћина,
могу се ублажити коришћењем свих средстава и могућности позоришта.

Цитати:
• Пехлевани, Чангиз, “Речь по культурологии в области
культуры и цивилизации”, Send Today, 1999.
• Наземи Ардакани, М., “Принципы проектирования и
управления орхганизационной культуры”, Journal of
Despair strategy, 2, 2009.
• Аслани, М., Внутренная миграция и национальная
безопасность, Национальный университет Тегерана,
2009.
• Тодато, Майкл, Внутренная миграция в развивающихся
странах, переведено, Сармади, Мустафа и Парвин, 1988.
• Занджани, Х., Имиграция, Самт, Тегеран 2001.
• Лахсаизаде, А., Теория имиграции, Шираз, Иран 1990.
• Ваш Дани, Определение культуры в социальных науках,
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Јуко Нобе Сајто (Yuko Nobe Saito, Јапан)

Оригиналност савременог
вијетнамског позоришта

Ш

(на примеру Северног Вијетнама)

та је вијетнамско позориште? Ако га нисте
видели, не можете да замислите какво је оно.
Па чак и ако сте га видели, можете ли да га
разумете? Чак и кад познајете његов језик и културно наслеђе, тешко је рећи у чему је његова особеност.
Уз то, савремено вијетнамско позориште проживљава кризу и губи аудиторијум.
Подсетивши се на његову историју, размотрићемо проблемске стране насталог положаја.
Од древних времена Вијетнам је бивао под утицајем кинеске културе. И мада је више од 80% насеља
припадало једној етничкој групи (кин), у Вијетнаму је
побројано 54 групе националних мањина, јер се ова
држава граничи са суседима попут Лаоса и Камбоџе.
То се може разматрати као један од разлога због
којег се Вијетнам одликује отвореношћу за прихватање многих култура.
Још у древним временима овде је постојао традиционални театар Тео или Тоунг, који је био под утицајем Кине. А у периоду Индокине, када је држава била француска територија, овде је стигла концепција
западног позоришта. Једном речју, из те комбинације
традиционалног позоришта са западним, никло је савремено вијетнамско позориште.
После уједињења Севера и Југа, 1975. године, постала су доступна знања о европском позоришту, почев

од Станиславског. При том, основна пажња је посвећена
позоришним искуствима Немачке и Совјетског Савеза.
С појавом драматурга Ву Куанг Луа, 1980-их година, вијетнамско позориште почиње да се развија.
Ипак, као последица политике економске либерализације, крајем 80-их (реформа Дои Мои), постепено
се над вијетнамским позориштем надносе градоносни
облаци. У друштву, где је акценат био на економском
расту, уметност је доживела пад, а културна самобитност се распршила.
Тек када се економија стабилизовала, култури је
поново враћена пажња, али је било сачињено много
“интернационалних” производа који нису били оригинални, и тада се вијетнамско позориште нашло у кризи, тако да је престало да привлачи публику.
У циљу васпитања младих артиста и гледалаца,
1978. године је основано Вијетнамско позориште младих (Nha hat tuoi tre Viet Nam)1), чији су први радници
постали лидери данашњег вијетнамског позоришта.
Сарадња са телевизијом, стављање акцента на комичан стил, обраћање масовној публици, образовани
у иностранству, почели су да негују и нове форме као
што је физички театар – свеукупност ових фактора допустила је сваком да потражи и пронађе своје место.
1) http://nhahattuoitre.vn/
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Лига Улберте (Līga Ulberte, Летонија)

Летонијски оглед редитеља
Константина Богомолова

У

Летонији (која има два милиона становника), постоји Национално позориште опере и балета, и
седам драмских позоришта које финансира држава или се финансирају аутономно. Такође делује и
неколико независних позоришних компанија. Од поменутих седам драмских позоришта, четири се налазе у главном граду, Риги, остала у градовима Валмиер,
Лиепаја и Даугавпилс. Представе у свим летонским
градовима играју се на летонском језику, изузев Руског позоришта “М. Чехов” у Риги, као и руска група
која ради паралелно са летонском, у Луткарском позоришту у Даугавпилсу.
Лиепаја – град на југозападу Летоније, на обали
Балтијског мора, трећи по величини град у Летонији,
после Риге и Даугавпилса.
Лиепајско позориште, стари, професионални
драмски театр, основано је 1907. године. Последњих
година постало је једно од најистакнутијих летонских
позоришта, с младом, талентованом трупом, отвореном за различите стваралачке експерименте.
Редитељ Константин Богомолов (1975), који ради
углавном у Русији – Москва и Санкт-Петербург, али и
у другим европским државама (Пољска, Литванија...),
познат је као позоришни провокатор и својеврсни “хулиган”, безобзиран према класичним текстовима, нема забрањених тема. Свака нова представа Богомолова
изазива дискусије међу критичарима и неједнозначну

реакцију гледалаца – од усхићења до потпуног негодовања. У Летонију га је позвао директор Лиепајског
позоришта Херберт Лаукштејн, и од тада је Богомолов
поставио у Лиепаји три апсолутно оригиналне представе – Ставангер (2012), Мој Бластер се испразнио (2015)
и Месец у селу (2016). На крају сезоне 2016/2017. планира да постави комад А. Вампилова, Старији син. То
је инсценација која му је донела велики успех 2007. године у Московском позоришту-студију Олега Табакова. Све поставке у Лиепаји биле су са многогодишњом
партнерком – сценографкињом и костимографкињом
Ларисом Ломакином.
Ставангер, у пуном називу Ставангер (Pulp People),
по мотивима комада Марије Крапивине (оригинални
текст је кардинално прерађен), 2012. године је добио
две главне позоришне награде у Летонији – као представа године и редитељ – као редитељ године. Почетком
2013. представа је била на фестивалу “Златна маска”
у Москви, у програму “Нова драма”. У пролеће 2014.
године, на Wiener Festwochen, у Бечу, а затим на фестивалу “Контакт” у Торуњу (Пољска). Ова представа
има бројне рецензије, осим на летонском, на руском1)
и немачком2) језику.
1) http://teatr-live.ru/event/3770/
2) http://nachtkritik.de/index.php?
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Из представе Мој Бластер се испразнио, фото: Зиедонис Сафроновс

Мој Бластер се испразнио (2015). Богомолов није
само редитељ већ и аутор текста.3) Представа се састоји од двадесетак између себе повезаних фрагмената,
прича, дијалога о смрти. С реалистичке тачке гледишта
или традиционалног морала, ови дијалози се чине апсурдним, циничним, аморалним, а стил глумачке игре разрешен је било каквих правила. Глумци као да су
лишени узраста, пола и емоције, они ништа не играју,
само се крећу по сцени, скоро да не примећују једно
друго, задржавају се на сцени само да изговоре текст.
Резултат је шокирајућа слика тотално отуђеног света.
Сам редитељ о Бластеру каже:
“...овде је моја фикс-идеја о десакрализацији смрти – о томе да је смрт сувишна епизода живота. За мене
то одређује естетику савремене уметности: одустајање
од поимања кулминације, развијања сижеа – практично од свих категорија класичне поетике и доследно од
свих традиционалних технологија изграђивања улога, са њеним задацима, мотивима и осталим. Какви
су циљеви и задаци у успоменама? Какав је развој у
3) http://colta.ru/articles/theatre/8365

структури, где је замењена категорија смрти као циља
и резултата? Осим тога што ово утиче на технологију
уметности, ту је још и оно што се данас дешава са цивилизацијом. Засада то происходи из нивоа сазнања
– на нивоу уметности. Али како ће се то испољити у
реалности?...”4)
Месец у селу (2016)5). Иронична деконструкција
истоименог комада Ивана Тургењева – представа у једном чину, у трајању сат и десет минута. Од оригиналног предлошка остале су само четири личности – Наталија Петровна, Ракитин, Бељајев и Верочка, а радња
је пренета из деветнаестовековног салаша у савремену
сеоску школу-интернат.
Ако је Мој Бластер се испразнио о десакрализацији
смрти, онда је Месец у селу о десакрализацији љубави.
Представа Богомолова почиње као и комад Тургењева – Ракитин седи и чита наглас Наталији Петровној.
Само што се радња одвија у разреду – Ракитин је наставник географије, а Наталија Петровна је наставница књижевности и директорица, а Ракитин не чита Димин роман Монте Кристо, на француском језику, већ
Мећаву Владимира Сорокина на летонском језику. У
задњем плану на екрану се истиче натпис: “Наставник
географије је мислио о наставници књижевности. Али
наставница књижевности није мислила о наставнику
географије. Она је мислила о наставнику фискултуре. А о чему је размишљао наставник фискултуре, то
нико није знао”.
Такав ироничан коментар у виду титлова коришћен је током целе представе и уопште, јавља се
као омиљено средство Богомолова.
Ускоро после тога почео је да се појављује и наставник фискултуре, наравно да је то Бељајев – младић у спортском оделу и са лоптом. Он улази, ћути,
начини неодређен гест руком и одлази. За Бељајевом
4) Шендерова, А., “Бессмысленнось жизни должны воплощат
очень осмысленные люди: Константин Богомолов: большое
интервью. 31. 8. 2015.
5) Комедија у пет чинова И. Тургењева, код нас је преведена као Месец дана на селу (др Милош С. Московљевић) – прим. прев.
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на авансцену, као да ће нешто рећи публици, излази и
Верочка, коју игра мушкарац – млад, широких рамена, избријан глумац с дубоким гласом, одевен у браон школско одело, са белим доколеницама и мушким
ципелама.
Кратак опис даљих дешавања у представи, у својој
оштроумној критици премијерног извођења, написала
је новинарка Либа Мелер:
“Верочки се одједном почела допадати фискултура, она се здружила са Бељајевом, временом Наталија Петровна настоји да одстрани Верочку, Ракитин
страда од ревности. Коначно – одлучујућа објашњења
јунака, Вера отворено говори Наталији Петровној да је
одгонетнула њене планове и осећања, Бељајев је збуњен
признањем љубави – бежи. На сцени се појављује Ракитин, гадљиво шута ногом кошаркашку лопту коју је
оставио Бељајев, седа, отвара књигу и почиње да чита
са исте странице на којој се задржао у првој сцени...”6)
Представа Богомолова је ироничан стрип, у ком
мушкарац у улози жене нема сексуалне конотације,
већ је само начин изражавања театралности.
Сам Богомолов о свом стилу рада каже:
“...узимам тај сиже и почињем на њега да нижем
смисао, а не обрнуто. […] Настојим да у свакој представи успоставим своју команду. И то је невезано за место
где радим. У великом обрачуну, ја командујем људима из различитих позоришта – то су глумци МХТ-а, и
ленкомовци, и деца из Лиепајског позоришта, глумци из Варшаве и Кракова. […] Текст који претвориш у
представу, нераскидиво је повезан са њом – нема тог
осећаја да ћеш писати текст, који ћеш потом поставити. Ја сачињавам текст у процесу постављања; текст –
то је исто што и мизансцен, решење епизода, он је део
представе. И ја га у највећој мери простирем испод
глумаца, у процесу проба итд.”7)
6) Меллер, Л., “Тургенев в Лиепайском театре. Версия-лайт от
Богомолова”. 30. 5. 2016.
7) Шендерова, А., Константин Богомолов: “Треш – это то, как критики
любят называть мои спектакли”. 17. 12. 2015.

Из представе Мој Бластер се испразнио, фото: Зиедонис Сафроновс

Све поменуте представе Богомолова са сигурношћу можемо да назовемо концептуално постмодернистичким, користећи термин немачког театролога Ханса-Тиса Лемана: текст више није у основи позоришне
радње, уместо драматуршких закономерности, настаје
узајамно дејство позоришних знакова и смисао представе се формира на различите начине, у зависности
од перцепције сваког гледаоца.
Приликом сусрета са гледаоцима у Лиепајском
позоришту, у јесен 2015. године, Богомолов је закључио:
“Позориште зато и постоји, да изазива сукобе. Као
и свака уметност. Оно не уједињује људе, чак супротно
– разбешњује, изазива дивљење или га просто не разумеју. То је нормалан процес! Лоше је када уметност
мора да се објашњава. Друштво реглементира, а уметност је храм индивидуалности. Најцењенија је кад она
не личи, никоме није слична, када је слободна од реглементирања, а љубав према оригиналности и љубопитство према оном што је друкчије – то је најважнији
задатак за гледаоца”.8)
8) https://www.youtube.com/watch?v=Zn7jYPvZ_BU
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Алексеј Ушаков (Алексей Ушаков, Русија)

Путеви формирања
социјално-оријентисаног популарног
позоришта, прилагођеног за људе са
ограниченим физичким могућностима
вида и слуха

С

авремено позориште има велик дијапазон варијанти у свом изражавању. Примена компјутерске технологије, интелектуалних светлосних уређаја, стереофонских акустичних система, подигли су до фантастичних висина подизање технолошког нивоа савремених поставки. Сваки гледалац може да пронађе за
себе позоришну представу која ће задовољити његове
културне и естетичке потребе.
Ипак, постоје одређене групе људи којима позориште није могло да удовољи културне потребе. Овде
се не ради о организационим немогућности, чак ни о
финансијским могућностима гледалаца. Реч је о проблему недоступности драмског позоришта људима који
имају ограничене физичке способности.
Категорије људи који имају ове или друге физичке особине рачунају се у десетинама, а број ових људи
– стотинама хиљада. За ове групе гледалаца, савремено, високотехнолошко, мултимедијално позориште до

данас није учинило ништа! Ови гледаоци су, судбински, лишени позоришта.
Недоступност позоришта садржи сама по себи
широк круг проблема. То су посебни технички и организациони проблеми многих позоришта, у којима нису предвиђне естакаде и специјални прилази за људе у
инвалидским колицима, нема посебних места за распоређивање инвалидских колица у гледалишту, санитарни чворови и позоришни бифеи нису оспособљени
за посетиоце са посебним потребама и ограниченим
могућностима. Последњих година су предузети неки
кораци за решавање појединих проблема из ове области, они се односе, пре свега, на ужи круг људи који
имају, назовимо их тако, “покретне” проблеме, тзв.
кориснике колица. Због њих и за њих се модернизују
прилази позоришту и у позориште, изграђују се специјални лифтови, одређују места у гледалишту, преграђују тоалети итд.
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Важнији проблеми недоступности позоришне
уметности тичу се потпуног одсуства представа које
су адаптиране или специјално намењене људима са
ограниченим могућностима вида и слуха. Постоје људи
који слабо чују или су глуви, са слабим или са потпуним одсуством вида. Таквих људи је хиљаде, а већина
од њих тежи уметности и желе да буду, ако не “у центру позоришних збивања”, онда барем не “у запећку”
културног живота. Несумњиво, сама болест ових људи
уноси објективне корективе у њихов живот и културни састав: слеп човек не може у потпуности да ужива у ликовним делима или у филму; глув не може да
чује лепоту и величину музичких производа. Ипак,
постоје поједини примери позоришног стваралаштва
које је оријентисано на ову аудитивну карактеристику
публике. Али те малобројне представе недовољне су
за удовољавање потреба ових људи. Да ли је овим људима позориште недостижно? Зашто у репертоарима
већине позоришта просто нема представа које су намењене различитим категоријама гледалаца (онима
који добро и слабо чују, онима који добро и слабо виде)? Ови проблеми изазивају културну изолацију људи
са ограниченим могућностима. Ови проблеми одувек
постоје. А социјализирајућа и чак рехабилитујућа способност позоришта, као елемента арт-терапије, већ је
давно доказана.
Чини нам се да се решење ових проблема налази у неколико фаза.
Прва – различита техничка достигнућа која омогућавају гледаоцима са ограниченим могућностима да
посећују већ постојеће општедоступне позоришне представе. На пример: примена специјалних сурдо-превода1)
на адаптираним представама, или додељивање посебних места која су опремљена стационарним слушним
апаратима за глуве, примена специјалних тактилних
система за потпуно глуве гледаоце; распростирање спе1) сурдо-превод [лат. surdus – глув + превод] – превод за глуве (глувонеме); процес преображаја саопштења речи из акустичке форме у
мимичко-гестуални код – прим. прев.

цијално припремљених (на Брајевој азбуци) програма
и других штампаних материјала о представи за слепе
људе; резервација специјалних места у првим редовима за гледаоце који слабије виде итд.
Друга – прављење представа које су потпуно прилагођене публици са ограниченим могућностима, у
већ постојећим позориштима, или у организацији неких специјализираних, ускоусмерених позоришта (за
слепе или глуве људе).
Трећа – изградња синтетичких, универзалних,
иновативних представа, адаптираних како за пријем
специјалних категорија публике тако и оних који задовољавају и потребе обичног гледаоца (или, насупрот, у
зависности од стваралачких задатака), уз коришћење
свих техничких могућности, као и већ поменутих иновација. Ова варијанта решења проблема носи у себи још
једну врло важну социјалну димензију – настојање да
се обичан гледалац постави на место човека са ограниченим физичким могућностима, настојање да се обједине у једној сали људи који припадају различитим
социјалним групама, људи с различитим физичким
способностима, настојање да се помогне у схватању
сложених животних реалности људи, у основи изолованих од активног културног живота.
Ову трећу могућност одабрала је група стваралаца “Експерименталног шекспировског театра” из
Тјумена, која је правила експерименталне, иновативне
представе намењене потребама публике са ограниченим физичким могућностима (при чему нису занемарени интереси и могућности обичних гледалаца који
су присуствовали свим представама у великом броју).
Ово су те експерименталне представе:
– сурдо-драма Сонети (по мотивима истоимене
песме В. Шекспира), специјално адаптирана за
оне који слабије чују и глуве људе. У представи
је први пут примењен неаналогни технолошки
систем “тактилни звук”, који у потпуности омогућава глувим људима да боље примају звуковни састав представе (2007. године);
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– аудио-тактилна фантазмагорија Кис2) (по мотивима истоименог романа Т. Н. Толстој), која
је специјално направљена за слепе “гледаоце”
(2009. године);
– 4-D представа Бајке старог Трола (по мотивима европских бајки), специјално направљена за
слабовиду и потпуно слепу децу (2011. године);
– виртуална сурдо-драма Краљ Лир. Крај игре
(по мотивима комада В. Шекспира, Краљ Лир),
специјално адаптирана за оне који слабо чују и
потпуно глуве људе (2013. године);
2) Кис (рус. Кысь) – етноцентрична постапокалиптичка антиутопија Т. Н. Толстој (Толстая). У роману је реч о оном што се може
десити у Русији после атомског рата. Роман је испуњен иронијом
и сарказмом. У њему има много простих и грубих речи, употребљена је ненормативна лексика – прим. прев.

– аудитивно-тактилна (4-D) представа Кавкаски
заробљеник Малборо (по мотивима дела Л. Н.
Толстоја, А. С. Пушкина, М. Ј. Љермонтова),
специјално направљена за слабовиде и у потпуности слепе људе (2016. године).
Гореописане, експерименталне, и у многочему
иновативне представе – то су прве и, по мишљењу многих гледалаца, позоришних стручњака и критичара,
успешне представе тјуменског позоришта. Тјуменско
позориште младих се налази на тешком путу решавања
сложеног, при том интересног и углавном социјално
значајног задатка – прављења таквих представа позоришне уметности које би могле, ако не сасвим, онда у
одређеној мери, да ублаже празнину између позоришта
и гледалаца који се разликују од већине.

Илустрација за корицу књиге: Кис, Студио Артемија Лебедева, цртеж: Олег Пашћенко
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Ина Афанасјева (Инна Афанасьева, Русија)

Пракса имерсивности у
савременом позоришту (тезе)

И

зраз “immersive theatre” понекад преводе као
“позориште потпуног уживљавања” или просто
– “имерсивни театар”.1) Популарност овог термина почела је да расте почетком XXI века. Термин
је почео да се користи за означавање позоришне праксе која користи средину која је окружује, инсталације
које терају гледаоце да се крећу кроз простор и у различитом степену укључују у радњу. То јест, имерсивни
театар по правилу укључује у себе позориште-променаду (позориште у коме се гледаоци померају, шетају
из једног простора у други) и сајт-специфик театар
(позориште ван сцене-кутије). Гледаоци улазе у простор комада заједно са глумцима.
Према теорији Софије Нилд позориште је пренело ову праксу из сфере музеја, у коме се она појавила
1) Имерсивно (од енглеског immersive – “Ствара осећај присуства,
уживљавања”) је начин сагледавања, одлучујући фактор у трансформацији свести у савременом свету и представља важан предмет истраживања. Разне примере ефекта уживљавања видимо у
филмовима, позоришним представама, сталну интеракцију виртуелне заједнице која користи рачунар. Важно је напоменути да су
одређени нивои имерсивне перцепције постојали у књижевности
и уметности од њиховог оснивања. Истовремено – дубина перцепције одређује успех уметничких дела. Предмет проучавања психологије је питање које још увек није добило одговор: где је линија
људске свести која раздваја апсолутну и симулирану реалност? –
прим. приређивача.

још 1980–1990-их. По њеном мишљењу, музејски водичи су међу првима осмислили смештај посетилаца
не само у експозицију него и унутар целог “експеримента”, у простор, испуњен не само артефактима већ
и осмишљеном реквизитом, мирисима, звуковима и
глумцима (Nield, 2008).
Имерсивни театар руши хијерархију уобичајену
за традиционално позориште, где према материјалном положају човек купује себи боље или мање престижно место. Престижност, према томе, одређује пуноћу прегледа које место може да претпостави. Код
имерсивних представа најбоље комаде с најугодније
позиције виде не само богати већ и најхрабрији и активни гледаоци.
Пионири жанра – британска позоришна компанија Панчдранк2). Дословно – њихове представе су
постале модел по коме је редитељ Јуриј Квјатковски
поставио представу Норманск – један од малобројних
примера имерсивног театра у Русији.
2) Панчдранк (Punchdrunk) је британска позоришна компанија, коју
је 2000. године основао уметнички директор Феликс Барет (Felix
Barrett). Од свог оснивања, Панчдранк је увео облик “имерсивног”
позоришта. То је позориште у ком је публика слободна да изабере шта ће да гледа и где ће да иде по сцени. Овај термин односи
се и на тзв. “променада театар” (“promenade theatre”). Уметнички
директор Феликс Барет преферира термин “сајт-симпатетичан”
(“site-sympathetic”) када описује свој рад – прим. приређивача.
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Из представе Колекционар, фото: Панчдранк

Главни патос пројеката Панчдранка је овакав:
гледалац постаје реални креатор представе заједно
са глумцима. Сваки гледалац сам бира своју маршруту, зато је на њему одговорност за представу чији
учесник постаје. Феликс Барет, редитељ, један од оснивача компаније, каже: сваки учесник конструише
своју сопствену нарацију, “као да снима свој филм”
(Punchdrunk, 2013).
Осветљење имерсивног театра није случајно подударно са осветљењем видеоигара. У последње три деценије искуство видеоигара показало је снажан утицај
на начин узајамности глумаца и гледалаца са причом.
Могу да се издвоје две “стратегије гледања”, тачније
– учешћа у имерсивној представи. “Реп” – праћење
конкретног лица, и “Тражење” – слободно испитивање
простора. Ове стратегије, као и сам начин конструкције приче, преузете су из праксе видеоигара.
Треба приметити како се повођење гледалаца за
различитим бекграундом запањујуће разликује: позоришна публика, улазећи у простор имерсивног театра,
чека да се нешто почне дешавати и одмах, као гејмери,

активно се укључује у игру, почиње да тражи путоказе итд. (Gardner, 2010). У имерсивној представи, као у
игри, учесник не чека следећи догађај, него дејствује,
тражи, изучава... Овај метод перцепције разликује се
од оног који се примењује у традиционалном театру,
где је разумевање повезано са тумачењем одређеног
редитеља и његовом интерпретацијом.
Кључну улогу у имерсивној представи игра простор. Тако Панчдранк традиционално поставља своје
позоришне светове у великим, углавном напуштеним,
индустријским зградама. Привлачност ових места је
очевидна, с једне стране, она садрже у себи напомене о другим историјама и епохама. С друге стране, за
гледаоца снажан утисак оставља већ сам боравак у тим
зградама где је иначе забрањено боравити – то помаже
стварању атмосфере мистике и немира.
У имерсивним представама наратив се гради ширењем у средини: предметни свет представе детаљно
се припрема, простор се испуњава мноштвом објеката. Код гледалаца се појављује могућност испитивања
декора, непосредног приближавања и додиривања. У
традиционалној представи гледалац све то само запажа издалека.
При том, важно је да се примети да, без обзира
на задивљеност простором, главну вредност гледаоци виде ипак у сижеу који граде глумци. И као што је
показао истраживач Јан Возњак, који се бавио аудиторијем представа Панчдранка, када гледаоци схвате
да се прича понавља, они одмах бирају нови лик, како
би испунили празнине у сижеу, пре него што почну да
истражују нове локације (Wozniak, 2015).
Један од најважнијих детаља у пројектима Панчдранка су маске, које у одређеном распореду морају
да ставе на лице сви гледаоци. Захваљујући њима,
гледаоци постају анонимни. Сами креатори су убеђени да анонимност подстиче поступке гледалаца, даје
им више самопоуздања. Техника маски користи се и
у Норманску.
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Релативност маски је и критичка позиција: гледаоци са маскама наступају као безличан део целине
и поред глумаца реално делају као индивидуалности.
Истинска улога маски испољава се у тренутку када се
појављује могућност њиховог скидања. То се дешава у
сценама у којима учествује само двоје: један глумац и
један гледалац (поступак позоришта “један-на-један”,
“one to one”). Баш ове епизоде код гледалаца имају
највећу вредност.
Возњак даље описује гледаочеву стратегију, повећање шанси при учествовању у сцени један-на-један: потребно је остати у празној просторији и чекати
у нади да ће ту да дође и глумац.
Зашто оваквом типу сцена гледалац придаје тако
велики значај? Најпре, поменуто искуство је изузетно,
случајно и није доступно свима. Потом, у таквим епизодама појављује се осећај личног контакта, осећај да
се гледалац увлачи у радњу персонално.
Неопходно је указати на социјални аспект имерсивног театра: важну улогу играју разговори после
представе. Гледаоци упоређују своја искуства: ко је у
којој просторији био, ко је с ким од ликова имао контакте. Овај социјални ефекат утиче и на представу,
на пример, на Фејсбук страници, гледаоци представа
Панчдранка наступају са саветима, куда да се иде, и у
којим локацијама је најинтересантније.
У имерсивном театру мења се начин узајамности
са гледаоцима. Овакве представе укључују гледаоце у
причу, у сложено конструисан простор и позивају их
на праћење. Гледалац осећа радост од узајамности са
средином, доспевање унутар производа. Али постоји
и негативни аспект поменутог искуства. Гледалац нема могућност да види представу као целину, он је принуђен да бира и од тога непрестано осећа страх. И ова
страсна жеља да се допре до скривених дубина приче
и страх да се не пропусти нешто значајно, одвраћају
од потенцијалне дубине овог искуства, кога гледаоци
проживљавају реално у том тренутку.

Из представе Црни Дијамант, фото: Панчдранк

Возњак критикује имерсивне представе зато што,
уместо ослобађања од страхова и напетости савременог
живота, они копирају њихов систем односа надмећући
се са страховима и напетостима. Уместо да доживимо осећај заједништва, које позориште може и мора
да пружа људима, ми опет постајемо индивидуалисти
које су принуђене да се боре за што угодније позиције.
И поред свега тога, треба рећи да је имерсивни
театар нови корак у развитку позоришне уметности.
Каква ће бити његова будућност, показаће време.
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Борис Дауса-Пастор (Boris Daussà-Pastor, Шпанија)

Тражење заједничке нити:
нова парадигма припремања
позоришних уметника

Н

аслов овог рада дозива се са називом познатог
огледа Ричарда Шекнера, “Нова парадигма позоришног образовања”.1) Шекнер је предложио
театрологији да промени парадигму и да обухвати све
сценске аспекте културе, а не само оне који се позиционирају као позориште. Он је узмакао уназад, погледао на сценске представе различитих контекста и
пронашао заједничку нит која их обједињује. Погледавши ван позоришног простора, он нам је помогао
да проширимо поље значења и обухватимо све што је
театрално у друштву.
Овај пут желим да учиним паралелан напор. Желим да размотрим различите приступе позоришном образовању и да пронађем нит која их повезује, која обједињује све ове приступе једном циљу. У овом кратком
тексту не предлажем коришћење некакве конкретне
форме обучавања или технике. Предлажем побољшање
1) Richard Schechner, in: TDR: The Drama Review, 36:4 (1992): 7: 10. Ричард Шекнер је универзитетски професор на Performance Studies
at the Tisch School of the Arts, New York University, као и уредник
часописа TDR: The Drama Review – прим. приређивача.

у нашем одређивању онога што лежи у основи сваке
позоришне припреме. То побољшање парадигме даће,
надам се, додатно продубљење позоришне праксе, као
што се то десило захваљујући Шекнеру у области позоришних припрема и научних изучавања.
Побољшање парадигме које је предложио Шекнер, било је једно од многих појачања с циљем да
изрази промене у позоришној науци, које се реално дешавају у друштву. Занимљиво је да обучавање
позоришних уметника, до сада, није пролазило кроз
кризе идентитета. То је, могуће је, заповед времена,
да ми сада разматрамо постојеће моделе обуке и решавамо њихову судбину, објашњавајући колико су
они актуелни и одговарају појавама из реалног позоришног живота.
Класификовао бих већину постојећих модела у
оквиру две основне категорије: позоришно образовање
кроз конкретне форме позоришног обучавања и позоришно образовање кроз самостална искуства која се
могу подвести под једну позоришну традицију, паралелну са осталим.
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Кери Марголис

На пример, у неким позоришним традицијама,
таквим као Катхали, Но театар, комедија дел арте (комедија маски), или чак у неколико стилова реалистичког западног позоришта, извођачи пролазе специјалну
припрему, без које је немогуће постати извођач ових
конкретних традиција. Само тако се може постати извођач Катхали, глумац Но театра, извођач комедије дел
арте или глумац који је способан да игра у реалистичким западним комадима.

У другим школама извођаче обучавају таквом
искуству као што је плес, певање, глас и реч, анализа
игре, импровизација, посебно прихватање сценског покрета и друго. Овде извођач може да научи низ искустава које може да користи у различитим позоришним
традицијама. Ипак, та обука често има фрагментарни карактер и недостатке у смислу недовољног изучавања принципа истовремене примене ових искустава.
Јасно је да у циљу економије времена овде све
упрошћавам, али, надам се да је већина у стању да
препозна ове моделе и да су вам јасна појединачна
преимућства и недостаци које они носе са собом. Мој
задатак овде није критика овог или оног од поменутих метода, него појашњење и покушај да се пронађе
начин и оно што је заједничко у основи свих модела.
Нисам се први подухватио овог задатка. Низ позоришних практичара и теоретичара већ се бавио истраживањем елемената који се појављују као универзални, то јест заједнички за све постојеће позоришне
форме. Упознати сте са радом Еуђенија Барбе (Eugenio
Barba)2), антропологијом театра или истраживањем
основних елемената театралности у различитим културама; огледима Јежија Гротовског (Jerzy Grotowski)
с његовим позориштем извора3). Истовремено, сва та
искуства, усмерена на уопштавање позоришних форми, одбацују се због конкретних стилова и манифестација позоришних дела. Предлажем да се помери
парадигма, да се прошири наше поимање онога што
треба да се доради у свакој посебној форми и уопште у
2) Еуђенио Барба (1936, Бриндизи) – италијански редитељ, драмски
писац, позоришни теоретичар. Оснивач и директор Один театра
у Ослу, од 1966. Лабораторије уметности глумаца и позоришта.
Сарадник и промотер концепта театра Јежија Гротовског – прим.
приређивача.
3) Једна од фаза уметничке активности Јежија Гротовског је Позориште извора (Teatr Źródeł, 1976–1982) – пројекат који укључује
представнике традиционалних извођачких уметности из целог
света. Гротовски је био организатор многих међународних излета,
између осталог у Бјалистоку, Мексику, Индији, Хаитију. Учесници
су проучавали архаичне ритуалне и драмске технике, међу којима
су тражили изворне технике – прим. приређивача.
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свим формама позоришног образовања. А то треба да
се уради посредством истраживања унутар позоришта.
Одушевио сам се новим погледима и сусретом са
Кери Марголис4). Упознао сам њен метод позоришних
припрема – метод Марголис. Писао сам о том моделу који је већ постао неодвојив део моје праксе као
извођача и педагогије као предавача. Метод Марголис интуитивно предлаже друкчији поглед на основне
принципе позоришног рада у целини.
Метод Марголис предлаже позоришно образовање
које је фокусирано на законе физике, с разумевањем
да се њихово дејство проширује на све без изузетка.
Уколико сви људи унутар, на интуитивној равни, одвојени од интелектуалног састава, схватају јединствен,
физички свет, они могу да буду у корелацији с њим,
да осећају своју наклоњеност њему и да се препусте
сваком наративу, узајамности и емоцијама, које на известан начин одговарају законима физике.
Не могу сада да улазим у детаље, описујући бројне
утиске и у пракси проверене чињенице које су добијене
методом Марголис. За сада указујем само на актуелност овог метода који је настао изван позоришта, али
који помаже да се пронађу карике које повезују цео
позоришни свет тј. које су применљиве у свакој глумачкој техници или позоришној традицији.
Као научник, ја видим основне аспекте које Кари Марголис интуитивно користи за формирање свог
4) Кери Марголис (Kari Margolis) је награђивана драмска списатељица, редитељка, професорка, перформерка, уводничарка, позоришни истраживач, дизајнерка и објављивана ауторка. Она је суоснивачица, са Тонијем Брауном, међународне трупе MB APATORS.
Kомпанија je основана у Њујорку 1984. Режирала је 18 представа
у продукцији ове компаније, које су обишле Америку и свет. Она
је такође креирала неколико великих догађаја, на таквим местима као што су Музеј у Бруклину, Музеј науке у Минесоти, као и на
плажи Кони Ајленд, у Њујорку. Као гостујућа уметница водила је
стотине радионица на универзитетима, позориштима и приватним
студијама у Америци и иностранству. Са студентима је креирала
неколико оригиналних продукција на америчким универзитетима. Она је творац Марголис методе, свеобухватне методологије за
обуку глумаца и позоришних уметника савременог театра, која је
међународно призната. Више о томе на: http://www.margolismethod.
org/kari-margolis/

приступа у настави. Она интуитивно схвата да је глумачки рад – а не нешто друго, као описивање понашања нашег света, а закони физике нису ништа друго, као закони, него опис на који се начин управљају
елементи унутар света и око нас, и силе које утичу на
све заједно. Људи то интуитивно схватају. Чар овог
приступа је у томе да се личне и социјалне појаве могу објаснити истим законима, као што се објашњавају
физичке појаве.
На тај начин, ако почнемо да учимо како раде
основни аспекти физике, моћи ћемо да схватимо и
изградимо модуле од којих су сачињене све форме
приповедања: од описивања објеката или људи у социјалном контексту, до описивања времена и драматичних временских димензија – ограничимо се на ове
примере. Више нам је стало до погледа на механизме
развитка ове или оне појаве, него до њеног коначног
продукта. Другим речима, зашто да гледамо како се
ово или оно води и настоји да се копира и понови своје
дејство, боље је да обратимо пажњу на законе физике
који се јављају као покретач ових радњи, поново створити њихову физику и коначном резултату иступити
са конкретним оваплоћењем ових закона у свакој театралној форми или традицији, на такав начин да се
постигне унутрашња веза с аудиторијумом.
Схватам да сам се подухватио тешког задатка:
предлагање промене парадигме припремања уметника позоришта, ограничено лимитом од хиљаду речи,
многима ће се учинити неубедљивим. Да, пре свега
ово је теза с произвољним одређивањем оног што ова
смена парадигме значи. Али, надам се да сам изазвао
знатижељу која је довољна да се још неко заинтересује за предложени приступ побољшања припреме
позоришних глумаца. По речима Кери Марголис, ово
је револуција у образовању глумаца. Позивам вас да
постанете предводници у име глумаца и ступите у ред
оних који ће се залагати за припрему добро образованих глумаца, способних да промене овај свет.
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Мерсе Саумељ (Mercè Saumell, Шпанија)

М

Какав треба да буде
архив/музеј позоришне
уметности у 21. веку?

узејско дело се брзо мењало у последња два десетлећа. Многе од тих промена повезане су са
извођењем особених представа, често састављених од широког коришћења перформанса и видео-записа. Главна тенденција постало је стремљење да се
опет погледа експонат или документ, да се прочита
друкчије него пре, да се ухвати други контекст и смисао који из њега происходи.
При том се широко користе аудиовизуелни материјали који помажу да се боље схвати порука коју
експонат треба да пренесе гледаоцима. У презентацију
савременог експоната могу да буду укључени документарни кадрови прошлости. С друге стране, за прецизирање контекста позоришног наслеђа и пружање
посетиоцима верне информације важан је поглед с
позиције мултикултурализма и постколонијализма.
Али каква треба да буде улога гледаоца? Примећена је тенденција повећаног образовног и информативног нивоа музејских поставки. Шта је данас смисао постојања (être) музеја? Све је приметнија њихова
веза са истраживачком делатношћу. Дилема је у томе
каква треба да буде улога музеја сценске уметности: да
ли треба да буде традиционална, или музеју припада
коришћење свих могућности и свих сценских димензија. Добар пример може да буде Музеј филма у Тори-

ну (Италија), где се снимци крећу, а слике оживљавају
физички простор музеја.
Некад је основни задатак музеја био да чува материјале, данас, као што смо већ приметили, постаје
незаменљива образовна и информативна функција музеја, а још један од фундаменталних задатака музеја
јесте ширење културе. Постоји много форми и начина испуњавања ових задатака, кроз семинаре, предавања, а такође и сценске наступе у најширем смислу
речи (монолози, луткарске представе, инсталације,
извођачке лекције, посете позориштима, подухвати
за конкретне тргове и друго).
И ако нешто помаже порасту броја посетилаца
данашњих музеја, то је фактор сценских наступа. Музејске поставке више нису ограничене традиционалним
функцијама стицања, успостављања, чувања и излагања својих колекција, јер они сада наступају и у улози
социјалних, образовних, као и промотивних центара.
С тим у вези, вођена је занимљива дискусија у
оквиру међународне конференције “Музеј у центру
пажње”, која се одвијала у Историјском музеју у Кракову, од 12. до 14. октобра 2011. године. Поглед на
музеј као на окошталу и застарелу установу културе,
ствар је прошлости. Истовремено, оно што се односи
на музеје сценске уметности то је јасније одређивање
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њихове улоге. Како треба да буду изложене позоришне колекције? Да ли је реконструкција старих поставки једна од музејских функција? Универзално решење,
балансирано сједињавање улоге музеја и архива, обавезно мора да поштује тако важан аспект као што је
образовање, идеално би било да ова компонента рада
буде приоритет.
Музеј се све више претвара у међудисциплинарне,
мултикултуралне, чак и међуресорне културне пројекте. У Европи су пример за то Музејско острво у Берлину (Немачка), Музејски квартал у Бечу (Аустрија),
Миља музеја у Мадриду (Шпанија).
Али позориште и музеј имају аналогну структуру:
постоји већа сличност између упознавања с предметима и гледањем/слушањем извршилаца, између посетилаца и гледалаца. Осим тога, све више се бришу
границе између позоришта и музеја; данас у оквиру
својих програма неки познати музеји одржавају код
себе наступе ових или оних извођача и представа; осим

Скулптура Ли Бул

тога, у музејима постоје инсталације, а тај жанр се налази између визуелних и извођачких уметности. У том
жанру ради доста савремених уметника, на пример
Каталонац Марсе-љи Антунез1) или Кореанка Ли Бул2).
1) Марсе-љи Антунез Роца (Marcel-lí Antúnez Roca, Барселона, 13.
децембар 1959) – уметник из Шпаније који користи дигиталне
технологије у области мехатроничких перформанси и уметничких инсталација – прим. приређивача.
Опширније: https://en.wikipedia.org/wiki/Marcel-li_Antunez_Roca;
Virtual Theatres: An Introduction, Gabriella Giannachi, Taylor & Francis,
Mar 19, 2004 – Performing Arts.
2) Ли Бул (Lee Bul, рођена 1964. у Јеонгју, Кјонсан, Јужна Кореја)
– савремена скулпторка и уметница инсталација, појавила се на
уметничкој сцени крајем 1980-их. Године 1999. постигла је међународно признање када је представљала Кореју на Венецијанском
бијеналу. Њен рад покреће питања патријархалног ауторитета и
маргинализације жена, откривајући идеологије које прожимају
наше културне и политичке сфере. Ове теме она обликује у хладним, механичким скулптурама и инсталацијама које одражавају
идеале футуристичких друштава – прим. приређивача.
Видети више: https://artreview.com/features/aw_2014_ara_feature_
lee_bul/

ПОЗОРИШТЕ И МУЛТИКУЛТ УРА ЛНОСТ

Приредио > Зоран Ђерић
Превела са руског > Мелина Панаотовић
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Маријам Ализаде (Mɘryam Əlizadɘ, Азербејџан)

Азербејџанско позориште у
систему мултикултуралних
вредности

“М

ултикултурализам нема алтернативу”, то је
политичка изјава председника Азербејџана,
Иљхама Алијева (Ilham Əliyev), и та изјава
такође нема алтернативу. То такође значи да је мултикултурализам фундаментални принцип савремене
културе. Јер мултикултурализам је етнокултуролошки мозаик. Неоспорно је да без мозаика нема ни саме културе.
Систем мултикултуралних вредности концентрише у себи идеју универзалних вредности. Прихватање
постојања других, културе других, изградња редом различитих култура које се разликују на хоризонталној равни и активно извлачење користи из њиховог дијалога
јесте основни принцип тог система вредности. Веома
ми се допала једна изјава индијског глумца и редитеља
Махараџи Рајнија (Maharaj Raina) који је учествовао на
конференцији пре две године, и сада желим ту изјаву
да озвучим: “Мултикултурализам свакој нацији даје
своје лице и свој карактер. На тај начин, такво заједничко постојање уопштава појединачне вредности и
раствара их у свакодневном животу. Мултикултуралне вредности налик су семењу, које је проклијало кроз
борбу и жеље људи што обезбеђују опстанак: они у себи обједињују забране, веровања, а такође и језике и
њихов садржај деле са читавим светом.”

Театар је као социјална институција мултикултуралан. Наравно да се у историји светског позоришта
наука служи таквим појмовима као што су “енглеско
позориште”, “немачко позориште”, “пољско позориште”,
“азербејџанско позориште”, “позориште уједињених
држава”, “грузијско позориште”. Приликом класификације у први план се стављају два кључна фактора:
национални и географски/територијални. У суштини,
позориште је управо мултикултурална установа која
се издиже изнад етничких култура. Јер ритуали, плес,
народна поимања, традиција борилачких вештина,
музика, рудименти усмене књижевности различитих
етничких група се сакупљају, фокусирају управо у театру, на позоришној сцени. Свакако не треба заборавити да је генијални Немац Гете (Johann Wolfgang von
Goethe) говорио: “Да би се створила нација, прво треба створити позориште.” Могуће је да је то већ стара
истина, јер је данашња истина другачија и садашњост
не жели да живи у реалијама прошлости. На савременом стадијуму историје немогуће је пронаћи културу
без примеса; а појмови чиста нација, чиста раса прилично су распрострањени.
И зато ми данас морамо да прикажемо појам
позоришта у мултикултуралном контексту. Уколико
се обрати пажња на процес историјског развоја азербејџанског театра, видећемо да је азербејџанска интелигенција усвојила идеју театра, форму театра из суседне Русије. А Русија је импортовала театар у XVII
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веку најпре из Немачке, а затим је предност у томе
препустила Француској. Значи, мултикултуралне вредности су у корену датог догађаја. Уколико је тако, онда
се изјава генијалног Гетеа с лакоћом претвара у објекат деконструкције.
У Азербејџану је позориште још у стадијуму свог
формирања било мултикултурално. Упознавање драматургије Молијера са тифлиском1) средином довело
је до настанка уметничког догађаја под називом Мирза
Фатали Ахундзаде (Mirza Fɘtɘli Axundzadɘ), и тај догађај, са своје стране, био је један од основних услова
за настанак позоришта у култури. Ради што јаснијег
приказивања мултикултуралног стожера у том догађају
проблематика се може поставити на следећи начин:
мишљење, начин поимања света, духовност азербејџанске интелигенције, плус културна средина Тифлиса,
плус традиције француске драматургије, једнако је
прогресивно-ментална и књижевна побуна Мирза Фатали Ахундзаде. То јест, уколико не би било унакрсног
културног пресецања култура у одређеној координатној тачки, реализација Мирза Фатали Ахундзаде као
књижевног феномена била би немогућа.
У следећој етапи развоја азербејџанске књижевности и позоришта, мултикултурне тенденције такође
се јасно уочавају. Још у периоду формирања, сцену
азербејџанског позоришта делили су представници различитих националности. Та тврдња се, најпре, односи
на представнике кавкаских народности. Управо они су
излазили на азербејџанску сцену заједно са локалним/
месним глумцима и говорили на азербејџанском језику. Будући да се тада управо азербејџански туркијски
језик сматрао за француски језик Кавказа. Крајем XIX
и почетком XX века азербејџанско позориште, које је
тек почело да се формира, у веома кратком периоду
почело је да врши мултикултуралну мисију и да игра
незаменљиву улогу у ширењу идеја позоришта у земљама Блиског истока и централне Азије.
1) Тифлис, историјски назив Тбилисија, главног града Грузије – прим. прев.

Почетком XX века Гркиња Памфилија Танаилиди (Pamphilia Tanailidi), која је радила под именом Сураја Зангазурлу (Sürɘyya Zangɘzurlu), Татарка Марзија
Давудова (Mɘrziya Davudova), Рускиња Ева Оленска
(Оленская), Аџар Уљви Раджаб (Ülvi Rajab), Грузинка
Гамар Ханум Топурија (Gamar Topuria) и представници других националности радили су на азербејџанској
сцени заједно са етничким Турцима; та тенденција наставила се и надаље. Редитељ Александар Александрович Туганов, који је био један од оснивача азербејџанског професионалног позоришта, по националности је
био Рус, радио је као глумац у позоришту “Јастреб” у
Москви, а затим је путовао читавом Русијом, касније
се прикључио позоришној средини у Тбилисију. Један
дуг временски период био је главни директор Националног позоришта и Театра младог гледаоца и на мултикултуралном таласу увео је у моду азербејџанско
позориште. У одређеним историјским периодима у
различитим позориштима Азербејџана, чак ако и не
наведем њихова имена, радили су руски, италијански,
јеврејски редитељи. Те чињенице показују да су у историји развоја азербејџанског позоришта различите
нације с времена на време стварале мултикултуралну средину.
Уколико се позоришној уметности приђе не са
историјске, већ са теоријске тачке гледишта, видећемо да се основа те уметности налази у органској вези
са мултикултуралним принципима. Од краја XIX века,
то јест, почевши са периодом формирања азербејџанског позоришта, па све до наших дана, драматургија
других земаља била је широко представљена у репертоару нашег позоришта. То уопште не значи да стране драме долазе на месну позоришну сцену. То значи
да се месна сцена оставља на располагање ликовима
одређених народа, и глумци током одређеног времена
на сцени стварају карактер другог народа.
Желела бих укратко да сумирам своје мисли:
заиста, мултикултуралне могућности позоришта су
бескрајне.
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Зураб Пхакадзе (Zurab Pxakadze, Грузија)

Мултикултуралност
и позориште

К

ао што је свима познато, мултикултуралност представља стање када различите групе у постојећој
средини заслужују поштовање и признање. Чињеница је да је на незападном простору све то у процесу стварања, то јест, све је још увек проблем заштите
особености и на том принципу изграђене грађанске
интеграције.
На примеру моје земље могу да изјавим да је
Грузија многонационална држава. Овде су током векова подједнако са Грузинима живели и, у име независности и моћи, политичког, економског и културног развоја земље дејствовали Јевреји, Азербејџанци,
Грци, Руси и други.
Толерантни однос према представницима других
националности код нас има дугу историју. Као што је
писао француски путник Жан Шардени (Jean Chardeny)
на размеђу XVI и XVII века, у Грузији човек има право
да поштује своју вероисповест и обичаје, да размишља о њима, да штити себе. Етничке мањине које живе
у Грузији у великој мери су доприносиле културном и
друштвеном животу земље. Без обзира на то, постоје
проблеми у чијем регулисању велику улогу добија позориште, као инструмент.
По мом мишљењу, управо је позориште средство
где се у реалном простору приликом успостављања
непосредног контакта са гледаоцем ствара могућност
преношења информације, приближавања величине дру-

ге културе и буђења љубави према њој. Резултат свега
тога је јачање толерантности у друштву, прихватање
другачијег и изградња демократске државе.
Расветливши колико је значајно постојање мултикултуралне средине, на примеру мог позоришта и у
складу са нашим могућностима, максимално се трудим да предузмем конкретне кораке у датом правцу,
што се огледа у поставци представа по драмама страних аутора и њиховог представљања грузијској заједници, а такође смо активни и у позивању глумаца из
позоришних колектива разних земаља и у њиховом
учествовању на одређено време у нашим представама. Ипак сматрам да то није довољно и потребно ми је
више информација како бих смело радио у том правцу
и приметно постигао успех.
Морам да истакнем да популаризација друге
културе у мојој земљи иде томе у корист и ни у којој
мери није препрека. Укључивање других етноса обогаћује и ни на који начин не угрожава сопстсвену културу. Непризнавање тога да нисмо сами и да око нас
постоје носиоци другачијих традиција, у крајњем резултату рађа агресију, која се за сада изражава само
против одударања, а мало касније вратиће се попут
бумеранга. Управо зато треба активно користити сцену која омогућује да се створи позитивни став у односу
ка мултикултуралности. А то није тако комликовано
уколико постоји жеља.
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Ермиле Месхија (Ermile Mesxia, Грузија)

Г

Савремени проблеми у
управљању и обуци особља у
мултикултуралном друштву

рузија се вековима развијала као мултикултурална и многонационална држава.
Грузијска култура разликује се од осталих по својим
посебним карактеристикама. Грузија је место у коме
су се сакупили, сачували и испреплели разни народи.
Ти унакрсни културни процеси створили су феноменалну грузијску културу таквом каква је она данас, са
елементима различитих националних, етничких и религијских култура и субкултура, са својим апсолутно
другачијим многокултуралним карактером.
После Тбилсија, Батуми је постао град у коме
су се спојиле апсолутно посебне културе и традиције
управљања социјалним активностима и организације
друштвеног живота. Важно је истаћи да Батуми представља град културне многостраности и културне зоне.
Изобиље етничких карактеристика које су се појавиле као резултат узајамног деловања различитих традиција, обичаја, начина комуникације, начина живота
и осталог, чине наш град веома динамичним.
Мирољубива коегзистенција различитих народа
важан је аспект културне политике нашег града. Реализација наших стратешких планова помаже људима,
групама и организацијама са различитим културним
вредностима у дијалогу на актуелне теме.

Грађани других националности који живе у Батумију имају сопствене организације – дијаспоре. Укупно се у Батумију може избројати десет таквих удружења. Она су активно укључена у живот регије и учествују у различитим пројектима. Свака дијаспора има
своју канцеларију у згради која се зове “Дом пријатељства”. Савет дијаспоре се потчињава Центру културе и уметности градске куће Батумија. У састав савета
улазе представници руске, украјинске, азербејџанске,
турске, немачке, јеврејске, грчке и дургих дијаспора.
Органи градске куће Батумија активно сарађују са тим
дијаспорама. Буџет градске куће финансира различите догађаје везане за њихове делатности. За свако удружење одваја се по 5000 лара. Та средства одлазе на
обележавање националних празника.
Најпопуларнији празници у етничким удружењима су религијски празници. Градска кућа, министарства и представници различитих дијаспора у Батумију
учествују у обележавању тих празника.
Традиционални начин културног окупљања у Батумију је градски фестивал “Батумоба”, који се одржава већ десет година под слоганом “Батуми је град
пријатељства и братства”. Свака дијапсора у Батумију
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учествује у том фестивалу и промовише своју народну уметност.
Међународна позоришна уметност и различити
фестивали помажу да се подржи културна разноврсност и да се развије толерантност у многокултуралном друштву Батумија. Унакрсно-културни фестивали одржавају се зарад бољег разумевања других култура. Помоћу такве врсте акција грађани су у могућности да боље упознају националне карактеристике:
кухињу, народну уметност, плес, музику и тако даље.
Такви пројекти подстичу дијалог, раст узајамног разумевања, поштовања и љубави међу представницима
различитих народа.
Културни пројекти и арт-пројекти помажу да се
успостави дијалог међу људима, групама и организацијама са различитим културним вредностима, а такође помажу и бољем разумевању и оцењивању културних различитости. “Културне разлике стимулишу
развој друштва” (Епштејн).
Представници дијаспора раде у свакој структурној подгрупи града: у лукама, нафтним базама, на царини, у музичким и уметничким школама, које чине
мултикултуралне градске институције.
За разлику од обичних институција и компанија,
мултикултуралне организације се одликују етно-културолошком разноврсношћу особља.
Познато је да је политика у идеалној мултикултуралној институцији усмерена не само на борбу са
дискриминацијом већ и на стварање радних услова у
којима ће се свако осећати делом заједничке, опште
културе.
Управљање мултикултуралним особљем уско је
повезано са управљањем разноврсним радницима. Па
то је њен неодвојиви део, с обзиром на то да разноврсност подразумева разлике у старости, полу, националности, вероисповести и у осталим категоријама. Ипак,
појам мултикултуралности особља односи се само на
сараднике који се разликују по културним и етничким
карактеристикама (https://nsshrm.wordpress.com).

Планирање управљања мултикултуралним осо
бљем у оквиру културе организације представља кључни део у општој стратегији управљања, с обзиром да
она обезбеђује успех предузећа.
Адаптација особља у мултикултуралним установама зависи од особина личности самог радника и од
квалитета његовог образовања. Савремени образовни
систем сусрео се са новим проблемима. С једне стране, велика је културна разноврсност у земљи, а с друге
ту је и миграција која расте и услед које је политика
образовања земље усмерена на припрему специјалиста, усредсређених на мултикултурално друштво. За
то се припремају специјални програми и задаци обуке.
Руководећи се међународним искуством и мултикултуралним традицијама наше земље, детаљно смо
израдили програме образовања у Батумском државном
универзитету уметности.
Програми су припремљени за две етапе обуке
(основне студије и магистратура). Циљ ових програма јесте стварање националних, општих вредности,
које се базирају на позитивном односу према културној разноврсности и на принципима међукултуралног
дијалога, што подразумева боље разумевање различитих култура, уочавање међукултуралних различитости и поштовање истих; борбу са стереотипима, ксенофобијом и расизмом; развој навика, неопходних за
адаптацију у мултикултуралној средини и за успешну
комуникацију у њој.
У процесу обуке активно се користе игре моделирања. Предавачи стварају такозване мултикултуралне
тимове, који су, као што је познато, способни да брзо
реагују за време пауза, да пронађу универзалне приступе и да ефикасно искористе ресурсе компаније, што
повећава њену конкурентност. Учествовање у мултикултуралном тиму има много предности, на пример,
могућност да се схвате нове идеје и мишљења. Представници мултикултуралних тимома могу да се окупе и сву своју снагу и енергију да усмере на решење
проблема на оригиналан и креативни начин, а такође
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на тражење излаза из критичних ситуација које се свакодневно појављују у току рада. У процесу управљања
мултикултуралним тимовима, менаџери распоређују
улоге тако да се међу њеним члановима развије узајамно поверење и поштовање. (Смагина).
По завршетку програма, стечене навике ће помоћи апсолвентима да избегну конфликте на основу
културних различитости, а такође и да се брзо оријентишу у мултикултурној средини и да воде успешну комуникацију у њој. Те навике су веома важне не само
у иностранству већ и за живот у мултиетничкој, мултикултуралној и мултиконфесионалној Грузији. Апсолвенти ће постати отворени и толерантни грађани
друштва, ослобођеног од стереотипа и предрасуда. Они
могу не само да поделе своје вредности, знања и искуство са другима, већ и да се служе стеченим знањима
и надаље. То ће помоћи у стварању грађанског друштва и у ефектном управљању мултикултуралним организацијама.
У суштини, успех израде домаћих задатака зависи од нивоа опште припремљености ученика.
“Систем непрестаног образовања мора да усмери своју пажњу на припрему људи за мултикултурално
друштво на сваком нивоу школовања: у школи, колеџу,
универзитету” (Табатадзе).
Без обзира на постојање етничке, религијске и
језичке разноврсности у Грузији, образовни систем је

подељен на неколико монокултурних подсистема. И
када би ти монокултурни подсистеми могли да раде
ефективно и да васпитавају људе са свешћу о међукултурним разликама, не би било никаквих проблема.
Но, савремени монокултурни подсистеми дају, с једне
стране, ђаке негрузинских школа који нису адаптирани за државну политику, а с друге стране, апсолвенте
грузинских школа који нису спремни да живе у мултикултуралном друштву.
Из тог разлога, због ефектне реализације међукултурне политике неопходно је проучити циљну групу, а међукултурно образовање начинити обавезним
за сваког ученика, како би се он припремио за мултикултурално друштво.
Припрема кадрова за мултикултуралне организације је важан задатак савремене политике образовања.
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Абдел Ал Хамиси (Abdel Al Xamissi, Египат)

О демократичности
позоришта

Ч

Мултикултурализам и
културни идентитет

лан 1. Декларација УНЕСКО о културној разноврсности гласи: “Култура добија различите форме у
простору и времену. Та различитост се испољава
у непоновљивости и великом броју идентичности група
и заједница, које чине човечанство и културну разноврсност, као извор размене, новаторства и стваралаштва неопходних за човечанство, као био-разноврсност
за жива бића. У том смислу културна разноврсност је
заједничка људска својина и мора бити призната и утврђена у интересима садашњег и будућих покољења”.
Декларација разликује појмове разноврсност и
мултикултурализам, што указује на то да је “мултикултурализам политички одговор на реалије културне разноврсности”. У оквиру демократског друштва
плурализам мора бити свесна стратегија, усмерена
не само на обезбеђивање признавања разноврсности
већ и на њену организацију у складу са принципима
људских права.

Позориште, у суштини, представља
разноврсну демократску уметност
Разноврсност разговорних форми позоришта чини
га у највећој мери демократском уметношћу. Зашто?

Десетине светских позоришта, древних и савремених, укључују велики број разговорних форми (поеме, приче, легенде, бајке, песме итд.), које се не ограничавају формом монолога. Осим тога, ти текстови
садрже у себи ликове који припадају различитим временима и културама. Полазећи од тога, мултикултуралност позоришта не само да чини тај правац уметности најдемократичнијим, већ и привремено врши
дужност парламента у недемократским друштвима и
претвара се у својеврсни центар разматрања насушних проблема, чак и када је то разматрање замагљено
фантастичним или историјским ликовима. Демократичност позоришта не огледа се само у оквиру његовог
стила или састава, већ се шири и на његове погледе и
интелектуалну усмереност, засновану на размимоилажењима, претпоставкама, супротстављањима, заштити
слободе и многокултурности, и никада се не заснива
на потчињености и покварености. Зато позориште не
цвета у друштвима која нису достигла неопходан ниво свести и развоја. Можемо да видимо како је позориште у древној Грчкој достигло врхунац свог развоја
са расцветом демократије и филозофије. И супротно
од тога, развој се зауставио у средњем веку када су религијске институције управљале државом и блокирале стваралаштво. И позориште се поново расцветало у
савременим вековима, у којима је преовладао разум.
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Мултикултурализам током историје
Током људске историје тешко је пронаћи друштво
у коме се мултикултурализам није јасно уочавао. И то
се веома лепо види данас, у време глобализације. Западни колонијални покрет у периоду свог развоја односио се према мултикултурализму са тачке гледишта
различитих метода и стратегија.
Геноцид од XV до XVIII века. Таква стратегија била је првобитна реакција на мултикултурализам у Северној Америци, против староседелаца, све до њиховог
потпуног уништења. У то време основна мотивација за
освајање, убиства, била је вера у своју надмоћност и
посебност. Европа је себе сматрала развијенијом, образованијом и бољом у сваком погледу.
Политика асимилације од XIX до XX века. Ту
позицију су заузели европски емигранти који су стигли у Северну Америку, а такође и Французи који су
се населили у Алжир. Други колонизатори такође су
спроводили такву политику која се своди на неутрализацију свих центара и трагова староседелачке културе у колонијама.
Политика прихватања и мултикултурализма. Од
средине XX века до почетка XXI века. Та политика је
усмерена на националне мањине које су промениле
земљу боравка.
Политика мултикултурализма, од почетка XXI
века до данас. Таква политика је усмерана на мирну
коегзистенцију и интеграцију различитих култура, на
развој различитих етноса у једној заједници у оквиру
међусобних културних утицаја.
3. Култура и са њом повезана културна разноврсност, мултикултурализам и мултикултурално друштво
имају своју привлачност са тачке гледишта истраживања, и са тачке гледишта људских права и политичких концепција. Разноврсност јесте реалност која мо-

ра да подржава, штити и да обогаћује друштво. Ипак,
концепција мултикултурализма није добила потпуну
интелектуалну легитимност и предмет је критике од
стране многих истраживача и научника. Не због претње
моралним и хуманитарним вредностима, већ зато што
то може бити повезано са ризиком удаљавања од идеологије. На пример, постоји мишљење да прекомерни
разговори о културним правима различитих група и
идентитета могу да доведу, у светлу текуће политике
идентичности, до ерозије права личности у савременом друштву.
У данашње време интерес према разноврсности
повезан је са покушајем рационализације нестабилне
културне ситуације у савременом свету. Ради се сада
о “културном прихватању других”. Могуће је да таква
тенденција расте из два разлога. Као прво, имамо глобализацију и са њом повезану миграцију и премештање
маса без преседана, које носе са собом своју културу.
При чему, огромна већина од њих нема могућности за
интеграцију у ново друштво. Као друго, постоји слабост
и крхкост структуре државе у земљама трећег света и
са тим је повезан избор од стране власти колективних
творевина у својству тачке ослонца: рођачке структуре
или кланови, који су почели да испољавају обележја
културног образовања.
Због тога културна разноврсност даје животну
снагу колективном животу, што је пожељно не само за
мањине већ и за друштво у целини, јер додаје естетски
вредну димензију у заједнице и проширује сферу моралног консензуса и имагинације, а такође изоштрава
и самокритику. Ниједна култура није у стању да досегне до свега онога што има вредност за људски живот.
Свака култура има потребу и за другим културама,
како би уносила корекције у свој развој и постајала
свеснија своје идентичности.
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Арун Наик (Arun Naik, Индија)

Мултикултурализам и савремено
позориште Маратхи1)
(шире тезе)

П

остојање мултикултурализма у било ком друштву
или нацији подразумева проучавање географије
регије, њене историје, религије, језика, обичаја,
етноса, одеће, ритуала, извора утицаја, каста, класа,
економских група, политичких идеологија, филозофије
и тако даље.1)
1) Маратхи позориште је позориште на маратхи језику, пореклом и
са седиштем у држави Махараштра у Индији, а, на другом месту,
повезано је са Маратхи дијаспором. Настало средином 19. века,
оно доживљава процват током 1950-их и 1960-их. Укључује облике
као што су сангеет натак (Sangeet Natak, музичка драма) и тамаша (Tamasha, фолклорна игра). Чак и данас, када је већина позоришта у другим деловима Индије имала тежак период суочавања
са налетом кинематографије и телевизије, Маратхи позориште има
у држави Махараштра своју верну публику. Његов репертоар је у
распону од шаљивих друштвених представа, спрдњи, историјских
драма, мјузикла, до експерименталних представа и озбиљних драма
(од 1970. па надаље: Вијаи Тендулкар (Vijay Tendulkar), П. Л. Дешпанде (P. L. Deshpande), Махеш Елкунхвар (Mahesh Elkunchwar)
и Сатиш Алекар (Satish Alekar), које су утицале на театар широм
Индије. У ери после независности, поред бенгалског позоришта,
Маратхи позориште било је јединствен покретач иновација и значајних драматургија у индијском позоришту – прим. приређивача.
Више на: https://en.wikipedia.org/wiki/Marathi_theatre

ИНДИЈА КАО МУЛТИКУЛТУРАЛНО ДРУШТВО
Савремене индијске градове, са изузетком Делхија, основали су европски колонисти: Холанђани,
Португалци, Французи и, наравно, Британци. Ченај,
Колката и Мумбај2) су резултат доминирања британске културе над другима, што је оставило неизбрисив
траг на систем управљања, инфраструктуру, трговину,
образовање и уметност, нарочито позоришну.
Традиција индијског театра има древне корене.
Проучавање Санскритског позоришта, његовог порекла, распрострањености, формирања норми и правила,
његовог утицаја на касније традиције и манифестације
у форми народних језика, једноставно је неопходно за
разумевање историје развоја позоришне уметности.
Али, поред позоришта средњовековне Индије, такође
је важно проучити и друге форме уметности: музику,
плес, сликарство и вајарство у разним деловима Индије.
2) Ченај, Колката и Мумбај – то су садашњи називи индијских градова који су, иначе, познатији по некадашњим именима: Мадрас,
Калкута и Бомбај – прим. приређивача.
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Сврсисходно је анализирати и утицај разних култура
исламских освајача, посебно Монгола. Муслимани, а
посебно Персијанци, Турци, Арапи, Авганистанци и,
најзад, Монголи, донели су своје видове уметности у
Индију. Сматра се да је Амир Хосров (Amir Khusro)
извршио велики утицај и изменио индијску поезију,
музику и плес.
После тога, како су се муслиманске империје дефинитивно распале на мале независне државе, видови
уметности су претрпели одређене промене. Забране
исламских владара приморале су традиционалне форме индијске уметности да се преселе на југ, у Телингану, Адара-Прадеш, Тамил Наду, Кералу и Карнатаку.
Раскол је посебно уочљив у музици (хиндустани и карнатик) и плесу (катхак и бхаратанатијам). А управо у
источним формама плеса манипури и одиси, и у разним варијантама плеса на југу, посебно мохини-атам
и кичупиди. Те плесне форме до данас поштују норме
древног трактата Бхарата “Натјашастра”, који је био
изгубљен на северу.
Још је један фактор који је утицао на уметност,
посебно на југу. То је кастински систем3). Основни
представници музичке и плесне уметности били су, с
једне стране, брамани, чланови више касте, а с друге,
3) Подела индијског друштва на касте или варне, чије се етимолошко значење односи на боју коже, потиче од индоевропског народа,
старих Аријеваца. Иако се кастински систем у Индији мењао у историјско-политичким превратима, древни систем веровања да су
сви људи рођени неједнаки, јачи је и од савременог закона и индијског устава, који забрањује кастинску дискриминацију и укида
недодирљивост. Међутим, хиндуизам, који је религија око 80 одсто индијског становништва, и даље утиче на свакодневни живот, а
већина људи се и даље управља крутом хијерархијом и друштвеним
кодексима који су наслеђени из давних браманских времена. На
врху кастинског поретка налазили су се брамани, сталеж свештеника и учитеља. Ратници и племство чине другу касту – кшатри.
Трећу касту чини слободно аријевско производно становништво,
насељеници који су остали чисте расе – вајшије. Четврту касту чине
неаријевци – шудре. Из овог поретка су потпуно избачени парије,
тзв. недодирљиви. Сматрани су недостојнима живота у заједници
због послова које су обављали – прим. приређивача. Више: http://
www.artnit.net/dru%C5%A1tvo/item/2013-kastinski-poredak-uindiji.html

Позоришна трупа Маратхи, Мумбај 1870.

куртизане. Тај дуализам је присутан и данас. Посебно
на северу, у две религијске групе: хинду и муслимани.
Оно што важи за историју музике и плеса, важи и за
позоришну уметност. Ипак, музика и плес су остали
прилично традиционални и класични по својој природи, допуштајући тек незнатне варијације; позориште
је пак постало више народно, због чега су се појавиле различите локалне народне форме попут наутанки, джатра, бхаваи, тамаша, дашавтара, јакшагана. У
време средњег века такође је уочљиво слабљење Монголске империје и јачање Маратске у западној Индији.

ЗАПАДНИ УТИЦАЈИ
У Индију су први стигли Португалци, који се се
искрцали на западну обалу. Они су основали колоније
поред Кочи, Гое, Мумбаја и у неким регијама Гуџара-
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та. За њима су стигли Холанђани, и сместили су се на
западну и источну обалу. Ни једнима ни другима није
пошло за руком да изврше снажан утицај на индијску
културу и уметност, чак и без обзира на то што на Гои
постоји локално позориште, познато као ТЕАТРЕ, у
коме до дан-данас наступају хришћански Холанђани
те регије. Холанђанима су Британци одузели Сурат, а
Португалцима Мумбај. Крајем XVIII, почетком XIX
века са морском флотом и гарнизоном у Мумбај су
стигли британски официри. Било им је потребно позориште и Шекспир. У те сврхе основали су прве колеџе:
Колеџ Вилсона (помогли су им шкотски мисионари)
1832. године, Елфинстонски колеџ (уз помоћ владе)
1856. године и колеџ Светог Ксавијера (језуитски мисионари) 1869. године.
Британска култура и уметност су веома снажно
утицали на Парсе4) који су упоредо са Муслиманима
поставили драму у енглеском маниру. То позориште
било је познато као мумбајско позориште на парси-урду језику. Парсијско позориште постало је веома утицајно. Режирали су само Парсијци. У великој мери
позориштем су управљали управо парсијски предузетници, који су процветали у периоду од 1850-тих до
1930-тих година. Представе су игране на гуаџартију,
хинду и урду језицима. Формиравши се у Бомбају, позориште је ускоро постало путујуће и путовали су Индијом, посебно северним деловима, Гуџарате и Махараштре, популаризујући позоришну уметност на локалним језицима. Британска заједница у Бомбају давала је представе на енглеском језику до средине XIX
века. Почетком 1850. године студенти Елфинстонског
колеџа основали су драмско друштво и почели су да
4) Парси – етнички изолована заједница пореклом из Персије – прим.
прев.

играју Шекспира. Најраније представе у Парсијском
позоришту биле су индијске верзије Шекспирових драма, претворене у народне наступе са десетином песама.
Ускоро су индијске легенде, епос и мит постали извор
инспирације за представе. Трупе Парсијског позоришта
које су путовале севером Индије изнајмљивале су локалне писаре за писање сценарија на хиндустанском,
смеси хинду и урду.

ПОРЕКЛО МАРАТХИЈСКОГ И
БЕНГАЛСКОГ ПОЗОРИШТА
Вишнудас Бхаве (Vishnudas Bhave) био је дворанин у кнежевини Сангали у Махараштре и луткар.
Негде у 1840-тој години посетио је британски Бомбај
и видео драме позоришта на парси-урду и на енглеском, које је давало драмско друштво Елфинстонског
колеџа. Толико је био под утиском бомбајско-британске верзије представа Санскритског позоришта и под
утиском локалних народних представа: маратхијски
Дашаватара и јакшанга на језику канада, да је одлучио да напише своју драму Свадба Ситија. То је био
почетак баш таквог позоришта Маратхи, каквог га ми
данас знамо. Неки извори савремене индијске позоришне уметности потичу из Калкуте. Под колонијалном влашћу Британије, индијска позоришна уметност настала је са појавом позоришта у Белгачиа. Рабиндранат Тагоре (Rabindranath Tagore) био је један
од првих драматурга који је писао драме усмерене на
проучавање и истраживање национализма, самобитности, спиритизма и користољубивости. Његове драме
биле су на бенгалском језику. Овде опет видимо утицај Санскритског позоришта, Шекспира, савременог
британског позоришта и традиционалне националне
уметности Бенгалије.
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Ашиш Гош (Ashish Ghosh, Индија)

Позоришта младих у
контексту мултикултурализма:
визија Индије

П

озоришта младих у Индији раде у мултикултуралној средини. У овој презентацији представљена је објективна оцена потешкоћа са којима се
сусрећу позоришта младих.
У складу са уставом, Индија је “уједињење држава”. То само по себи предстваља изјаву о мултикултуралности, што је очигледно услед језичке разноврсности у државама. У Индији се говори на 450 језика, од
којих је 22 признато као службени, и то не убрајајући
енглески. Ми имамо позоришта на разним језицима,
но имамо ли индијско позориште? Индијско позориште
је настало пре 2000 година. Све је почело од древног
трактата Натјашастра, који чини основу индијске
драматургије. Но тешко да све позоришне традиције
могу да се сведу само на њега.
Индијски тепих културе саткан је не само од језика већ и из различитих религија, кастинског система,
разлике у градском и сеоском животу, економије, борбе за традицију и осталог. Но, уколико се додају сви
последњи проблеми, везани са феминизмом, окру-

жењем, регионалним дисбалансом, трансцендентошћу или виртуалним простором, онда ће већ постати
немогуће анализирати/објаснити индијску позоришну
уметност на тепиху индијске културе. Ради се о томе
да је индијска позоришна уметност са ентузијазмом
прихватила мултикултурализам.
Постоје две интерпретације шта је то мултикултурализам: прва – да је то интеграција свих култура у
једну, и друга – да је то постојање свих култура на основу међусобне размене. Националисти и чиновници захтевају/траже интеграцију, а позоришна уметност цвета
у разноврсности. Постоји притајена напетост између
та два правца/те две тенденције. Интеграционалисти
сматрају да мношто провоцира несугласице, критику,
слободу и анархију. Позориште је чешће него остале
врсте уметности које интерпретирају, добијало казне.
Није било увек лако чувати своје позиције. Без
обзира на прихватање принципа разноврсности, постоји систематско враћање на унификацију. То се види
захваљујући двема стварима: приоритети у финанси-
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рању и однос грађана према питању “индијског позоришта”. Уместо тога да се каже да постоји много врста
индијског позоришта, ми почињемо да тражимо некакав заједнички именитељ за све њих.
Тај заједнички именитељ проистиче из три извора: класичног, колонијалног и народног. Први се базира на древним и средњовековним текстовима, који су
преведени на разговорни “индијски”. Други је помогао
“савременој” позоришној уметности да се споји са западном културом и да је прихвати. А трећи се сматра
магацином веза између класике и савремености. Већина позоришта која заслужују пажњу служи се са сва три
извора, и своје послове сједињују са светском праксом.
У том општем сценарију, где је место позориштима младих?
Последњих педесет година или приближно толико, позоришта у којима одрасли играју за децу, ослањала су се углавном на тумачења епоса, легенди, митова, бајки из извора пре савремених. То је једнострани
развој. Мада, то је истовремено и извор дефинисања
“суштине” Индије.
Што се тиче форме, можемо приметити да се у
позориштима за децу углавном служе традиционалним стилом. На пример, народни стил приповедања
за приче. Неки савремени делатници позоришне уметности, укључујући луткаре, оригинално су помешали
традиционални стил са савременим поставкама. То је
охрабрујући корак. Но, треба да будемо смелији, како
бисмо више експериментисали са садржајем.
На жалост, индијско дечје позориште заобишло
је савремени свет младих. У неколико наврата позоришне представе су се проређивале само до оних које
су истицале вредности, уникатност и величину Индије,
поучавале и васпитавале младе. То је још један клизави пут који води до нездраве хомогенизације.
Године 2011. организација АСИТЕЖ (Индија) организовала је Националну конференцију позоришта
младих. Једна од секција била је посвећена управо писању драма. Позвали смо дванаест драмских писаца.

Замолили су их да попричају са дванаест тинејџера.
Претходно су тинејџери прошли тренинг савлађивања
стидљивости. Драмски писци, неки од њих чувени,
осећали су се нелагодно за време разматрања питања
која су постављала деца. Појавио се огроман јаз између
онога шта драмски писци пишу за старију децу, и онога шта тинејџери желе да за њих пишу.
У позориштима младих проблем је у томе што се
тенденција ка хомогенизацији представља као нешто
добро за децу. Циљ се своди на то да треба имати поверења и треба поштовати поколење које расте и које је
васпитавано на принципима милтикултурализма. Као
и одрасли, деца припадају различитим етничким групама. Драме у позориштима младих треба креативно
да одражавају те унакрсно-културне реалије.
Један од начина борбе са тим проблемом је пројекат “Пиши локално, играј глобално” (“Writte Local Play
Global”), који су припремили драмски писци АСИТЕЖ-а.
Ја то схватам као наставак старе идеје: светска дела
настају у дубини локалне културе.
Још је један начин – стварање платформе за делатнике позоришта младих, где ће они моћи да се сусрећу и размењују идеје. То и јесте циљ АСИТЕЖ-а. Но,
лакше је рећи, него реализовати, посебно у земљи где
су различите културе разбацане по огромној територији. За економију која је у развоју и која нема велику финансијску подршку није тако једноставно да све
физички сакупи заједно.
Добра новост јесте да састављачи програма образовања све више постају свесни важности позоришне
уметности. Деца школског узраста су главна публика
позоришта младих. Сада су радници позоришта младих дужни да састављаче програма убеде да је стварање професионалних драма за децу веома важно за
подизање њиховог културног образовања.
Постоје одређене контролне тачке у реализацији
те идеје. Као што је истакао професор Кришна Кумар
(Krishna Kumar), “Разноврсност, то је веома варљив
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појам”1), јер иза свих разлика стоји заједничка брига
за детињство – дечја потреба за заштитом и идеја невиности – која одражава наше неодређене приоритете:
да ли обрaзовање треба да се концентрише на дете или
на грађанско друштво? Та забринутост одражава се и
у културној политици. Састављачи школских планова
су забринути: да ли позориште треба да се концентрише на дете или да буде педагошко?
У датом случају, позоришта младих морају да
се придржавају интереса деце, а васпитни моменат
да уклоне у други план. Иначе ће се независност по1) Кришна Кумар, “Детињство у Индији”, Економски и политички
недељник, том LI, N23, 4. јуни 2016.

Радионица у парку, Аситеж Индија

зоришта младих изгубити у педагошким “циљевима”.
Као друго, приликом стварања оригиналних драма
позоришта младих за основу морају да узимају мултикултуралну реалност.
Осим тога, позоришта младих морају да руше баријере, подигнуте националним предрасудама. Имамо мноштво примера како ти вештачки ликови утичу
на децу. Позориште може да помогне да се упознамо
са реалним људима, да дођемо у додир са мултикултуралним мозаиком и да уништимо штетне ликове
који деле људе. Позоришта младих пред собом имају
много посла око привлачења деце и њихових учитеља
у позоришта, зарад доброг одмора, опуштања и размене мисли.
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Пријанка Чатерџи (Priyanka Chatterjee, Индија)

У

Динамика интеркултуралности:
Чекајући Годоа на
бенгалском језику

позоришним представама текст визуелно и акустички одражава културни код. Он такође садржи
невидљив и неприметан емоционални елемент који
зависи од постојећих позоришних традиција. Дијалози, преведени на локалне језике, обогаћују се свежим
интертекстуалним асоцијацијама, а у мизансцену се
одражавају различите локалне позоришне традиције.
Текст представе који глумци говоре, дизајнери и редитељи визуализују, а публика осећа и интерпретира,
представља широко подручје погодно за компаративну анализу култура. Инсценација драме нуди нарочиту
могућност за разумевање процеса емоционалног вредновања и преноса културе. Притом, тачну представу
о томе можемо постићи једино анализом локалних
позоришта са специфичном културом: како се Бекетова драма оцењује и како се вредности у њој мењају,
мешају, преносе и стварају у различитим културним
контекстима.
Семјуел Бекет (Samuel Beckett) један је од најважнијих драматурга на свету. На свим континентима,
независно од постојећих разлика, његове драме изводе
се сваке недеље. Према томе, оне служе као пример
најједноставније и најосновније форме интеркултурног театра: драма, створена у једној култури, изво-

ди се у другој у преводу. Или другим речима: будући
да су део светског позоришног репертоара, Бекетове
драме стално су изложене адаптацијама, што се може
окарактерисати као својеврсна интеракција локалне
и глобалне културе. Резултат те интеракције може се
проучавати као пример преплитања разних култура,
посредством анализе локалних поставки представе, и
начина преосмишљавања њених вредности.
Један од првих превода драме Чекајући Годоа на
бенгалском језику потписао је Ашок Сен (Asok Sen),
1956. године у Западном Бенгалу (држава Индије). Године 1981. иста драма преведена је по први пут у Бангладешу. Преводилац Кабир Чаудхари (Kabir Chowdhury),
назвао ју је Годо Практикшаја, што је био један у низу
покушаја преношења енглеског језика на бенгалски.
Услед тога што је Бангладеш до остваривања независности припадао Републици Индији, те је бенгалски
језик један од његових званичних језика, веза између
ове две државе је снажна. Без обзира на религијске
разлике, због заједничког језика оне деле општекултурно и лингвистичко пространство које превладава
политичке границе. Па ипак, културни делатници не
само да трагају за својим националним традицијама
већ покушавају да одреде сопствено позоришно иску-
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ство у односу на спољашње утицаје, путем разумевања
порекла и преображаја властите културе.
Драму Чекајући Годоа, у преводу А. Сена, први су
поставили чланови клуба Бхованипур Сандианир 23.
новембра 1957. у Калкути. Позоришна уметност у Западаном Бенгалу била је у то време под утицајем епског
театра Бертолда Брехта. Млади драматурзи одушевљено су користили хорове, плакате, неповезане епизоде
и дислокације. Уметност компоновања сижеа, умеће
стварања заплета приче, која постепено прелази у кулминацију, након које следи расплет, стварање портрета
ликова, поштовање закона веродостојности и закона
о три драмска јединства – све традиционалне норме
композиције потпуно су одсуствовале у позоришним
представама савремених трупа. У драматургији је завладала својевоља, а услед недисциплинованости драматурзи су изгубили способност компоновања сижеа.
У таквој атмосфери појавила се драма апсурда,
још један утицај западних писаца и жеља за њиховим
опонашањем. Драмски комад Бадала Сиркара (Badal
Sircar) Ебам Индрајит, који је на сцену поставила група Шоуваник 1965. године, пример је драме апсурда
у бенгалском позоришту по форми и по садржају, по
заступљеним идејама и наговештајима, изобиљу речи
и недостатку радње. Било како било, превод А. Сена
Чекајући Годоа био је покушај представљања Бекетовог
стваралаштва у том делу света, готово деценију након
успостављања независности Републике Индије. Превод је био у приличној мери површан, али је Сен настојао да пренесе суштину оригиналног текста, дајући
му могућност да сам тече између догађаја који се развијају у драми. Године 1969. појавила се адаптација
ове Бекетове драме на бенгалском језику под насловом Исвар Бабу Асхен (Бог се приближава), а играли
су је чланови позоришне групе Шили Џаџабара. У то
време на бенгалски језик преведена је и драма Носорог
Ежена Јонеска (E. Ionesco), наслов је доследно преведен на бенгласки, Гандар, најпре у ауторству Саумена
Нандија (Soumen Nandi), а након тога и Саонли Мир-

та (Saonli Mirta). Драму је поставио на сцену Бангија
Н. Самсад (Bangiya Natya-Samsad) 1964. године, и додао јој елементе апсурда. Обе верзије драме играли су
чланови позоришне групе Бохурупе. Мохит Чатерџи
(Mohit Chatterjee) отишао је још даље, проширивши
слободно значење речи до назива неких својих раних
драма Кантханалити Сурија, Чандралокеј Агниканда,
Гандхараџ Хатали и др. Касније је прешао на различите облике као, на пример, у Раџракта, тако је у своје
време учинио и Бадал Сиркар у комаду Спартанац и
другим својим радовима.
Театар апсурда је веома брзо задобио своје поклонике међу младим драматурзима шездесетих година
двадесетог века, који су врло усрдно користили безобличност структуре таквих драма, њихову обрнуту логику, игру речи и сл. Они су уметали у драме случајне
речи како би нагласили бесмисленост живота. Друштвену ситуацију у држави у то време (након добијања независности) карактерисали су нереди, несигурност и
разочарење, те је такво стање додатно давало на важности њиховим делима. Способност усавршавања нереалистичне форме на начин који даје позоришту могућност да изнесе озбиљне теме на нестандардан али
разумљив начин, један је од кључних разлога због којег
је Бекетово стваралаштво међународно признато. Популарност његових драма прерасла је европске границе, оне су се играле и играју се у свим државама света.
Анализирајући Срећне дане 1961. године Ричард
Гилман (Richard Gilman) је писао: “Питање делотворности далеко је важније од значења драме, које заправо и није толико скривено, колико смо ми навикли да
га сматрамо таквим. Управо делотворност Бекетовог
стваралаштва ме је одувек интересовала. Како он успева да постигне тај ниво дубине и потпуног убеђења,
на кој начин допире до нас, будући да се одриче већине традиционалних начина преноса информације?”
(Калб 1989, стр. 1)
Бекет се појавио у Индији релативно недавно,
због тога је његов утицај био ограничен. Иако су се у
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индијској позоришној уметности западне традиције поставки неговале, а западне драме биле врло заступљене,
Бекет се никада није посебно истицао у сфери индијског позоришта. Међутим, текстуална форма, структура и одређена луцидност његових дела постали су врло
популарни међу водећим редитељима Западног Бенгала. Заправо, уколико извршимо детаљнију анализу
овог проблема, уочићемо да су индијски драматурзи
и трупе углавном црпели инспирацију из стваралаштва Шекспира, Брехта, Ибзена, Чехова и других. Њихове драме су се добро уклапале у индијску позоришну
уметност услед сличних социокултурних услова, или
због доброг превода и адаптације текста, или пак велике популарности повезане са чињеницом њихове заступљености у школском програму и наставном плану студената. Бекетове драме је, услед њихових филозофија, култура и форми, увек било тешко асимиловати у индијску позоришну уметност која је остала
равнодушна и према сличним драматурзима, попут
Пинтера, Јонеска, Олбија и Адамова. Драма Чекајући
Годоа је најразумљивији текст од свих његових дела
преведених на бенгалски језик, те је често постављана на сцену, услед чега се појавило мноштво смислова, формираних под утицајем различитих културних
и социополитичких фактора. Треба напоменути да се
приликом адаптације већи значај придавао драмама
у целини него њиховим структурама, што се запажа
при упоређивању са другим западним драматурзима
у бенгалском позоришту. Због тога је предмет дискусије о другим драматурзима био образац форме, који
је код Бекета врло једноличан и маскира га у стереотипног драматурга.
Бекетово стваралаштво није одражавало догађаје
из другог времена, или пак није чинило само то. У њему
су стварани догађаји чија је суштинска одлика трајање
у садашњости. Циљ његових драма није био усмерен
на стицање искуства, оне су представљале искуство
саме по себи. Та наглашена аутентичност код Бекета,
обесхрабрујућа директност, умногоме је слична на-

ционалној “отворености”, која прожима већину савремених перформанси и читаву позоришну авангарду.
(Калб, 1989, стр. 4)
Ашок Сен писао је у свом предговору да је Бекетова драма освојила публику и оставила неизбрисив
утисак на њу. Као што смо поменули раније, Западни
Бенгал се у то време налазио у транзицији, како политичкој, тако и културној. Преводилац се није трудио да
адаптира Годоа према укусу локалне публике Калкуте;
његов превод пренео је суштину оригинала на једноставном бенгалском језику. Поставља се питање, како
је та западна драма прокрчила себи пут до Индије само три године након њеног првог извођења у Паризу?
Присећајући се наглог успона експериментализма педесетих година двадесетог века, Ричард Шекнер
(Richard Schechner) пише:
“Позоришна уметност је била прави међукултурни
феномен, пресликавала је технике и трагала за узорима у дубини евроамеричке културе, у Африци, Азији,
претколонијалној Америци, и Микронезији: тачније,
свуда. Људи се нису питали да ли је то интеркултурализам или љубав према Катакали плесу, тачности драмског позоришта, синхронизованости и енергичности
афричких игара. Био је то продужетак колонијализма
и експлоатација других култура. Постојала је некаква празнична свечаност у откривању културне разноврсности у свету, мноштва постојећих жанрова, као
и чињенице да се може значајно обогатити властито
искуство позајмицом, разменом или просто крађом”
(Schechner, 1982, стр. 19).
Говорећи о културном контексту Бекетовог стваралаштва, критичари обично имају у виду место које
он заузима у историји књижевности, у великом музеју
класичних аутора Т. С. Елиота (T. S. Eliot), који се назива традицијом. У погледу тема и темперамента, његова
дела остала су непромењена, али су стилски претрпела
значајне измене, што је, уосталом, карактеристично
за све писце. Специфичност његових дела састоји се
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у томе што она садрже елемент који многи критичари одређују као револуционарни културни преокрет.
Индијац по пореклу, критичар, културолог и позоришни редитељ Рустом Бхаруча (Rustom Bharucha)
већ дуго експериментише са интеркултурализмом у
Индији. Он је мишљења да се потенцијал интеркултурног позоришта најбоље може реализовати када су
признате културне разлике и дијалектика култура.
(Бхаруча 2000). Такође сматра да активност интеркултурног позоришта мора бити доступна за изучавање различитости и начина изражавања различитих
погледа на свет.
Из тог разлога, у потрази комплексног обрасца
разумевања међукултурне размене у позоришту, Патрис Павис (Patrice Pavis) разрадио је модел пешчаног
сата, путем којег појашњава принципе преноса културе
у позоришним поставкама. У свом раду Позориште на
пресеку култура Павис одређује горњи суд пешчаног
сата као оно што је страно, тј. култура која служи као
извор, која пролази кроз уско грло на путу до доњег
суда, који представља циљну културу. Овај процес није
случајан, већ се регулише филтерима циљне културе
(Павис, 1992, стр. 5). Представљени метафорички модел
подесан је за опис позоришних поставки које преносе
информацију из изворне културе посредством превода
или адаптације, а даље се те информације филтрирају
позоришним нормама и традицијом циљне културе.
Укратко, Павис у раду Актер међукултурних перформанси одређује међународно позориште “као реторту,
у којој долази до селекције метода поставки, да би се
одабране касније мешале са техникама, које их прихватају и формирају” (Павис, 1996, стр. 2).
Међутим, односи између оригиналног и адаптираног текста су многострани, и дефинитивно нису
оријентисани само на оригинални текст. Из материјала Пависа можемо да доносимо закључке о томе “како
циљна култура анализира и апсорбује страну, и какве
позорише радње прате ту апсорпцију” (Павис, 1992,
стр. 5). Драмске текстове који су део светског позориш-

ног репертоара, можемо сматрати канонским. Према томе, фундаментални механизми који формирају
естетску хијерархију, тј. глобалне силе које утичу на
прихватање Бекетових текстова у одређеним временским периодима, у таквим државама као што је Западни Бенгал, само наглашавају снагу утицаја Бекетових
оригиналних текстова.
У Бангладешу је 1981. године Кабир Чаудхари,
професор Универзитета у Даки, први превео драму Чекајући Годоа (под називом Годо Практикшаја) на бенгалски језик за своју нацију. Дакле, Бекет се у Бангладешу појавио прво на факултету. Превод је омогућио
упознавање са темом, техником и стилом драме. Чаудхаријев рад је био у знаку одавања почасти Бекету, пошто је уложио напор да текст у преводу остане
што вернији оригиналу. За разлику од превода А. Сена, Чаудхари је додао неколико енглеских речи, како
би текст драме деловао што више колоквијално. Он
је чак оставио реч Христос, преводећи је бенгалском
речју Јисху (дословно Исус Христос). Сен је у датом
случају употребио Исхвар, што на бенгалском значи
бог, остављајући публици могућност да сама одабере
на којег се тачно мисли. У предговору Годо Практикшаја Чаудхари је писао:
“Када сам први пут прочитао Чекајући Годоа,
одмах сам одлучио да та драма мора бити преведена
на бенгалски... Виртуозно искоришћена разноликост
техника, прецизност, структурна симетрија, језик и
непоновљиви дијалози – све то скупа оставило је снажан утисак на мене. Латио сам се тог тешког задатка и
старао се да пренесем на бенгалски трагикомичан тон
драме и игре ликова, као и идиоме типичне за Бекета.
То није било лако” (Махмуд, 1993, стр. 60).
Годо практикшаја изведена је у Даки први пут
31. маја 1984. Поставком драме и адаптацијом превода у складу са савременошћу бавила се позната позоришна група Нагорик. Редитељ Атаур Рахман (Ataur
Rahman) понешто је изменио. На пример, направио
је дрво огромног обима и са несавитљивим гранама.
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У оригиналу су јунаци јели шаргарепу, ротквицу и репицу, а Рахман је заменио репицу папајом. Редитељ
такође пренаглашава забаван процес размене шеширима и њихово испробавање, иако је Бекет приказао
само један круг размене, који се завршава након што
Диди ставља шешир Срећку по други пут. Постојала
су и друга одступања од ауторових примедби. На пример, уместо једне хумке користили су две и слично.
Драма се такође појавила у Калкути, маја 1991, где ју
је публика одушевљено прихватила.
При пажљивијем проучавању приметно је да, за
разлику од превода Ибзенових дела, оба рана превода драме Чекајући Годоа немају у свом саставу инкорпориране елементе локалне културе и религије, како
Западног Бенгала, тако и Источног (Бангладеша). Утицај Бекетовог језика био је толико снажан да је приоритет оба преводиоца био да у потпуности пренесу
Бекетов стил. Ниједан од њих није исказао иницијативу да адаптира драму према потребама друштва. Циљ
превода, у оба случаја, био је да се Бекет представи
том делу света. Из тог разлога, због тема које су биле
далеке обичним реципијентима, Бекет је остао непризнат дуго времена. Како индијска култура Западног
Бенгала, тако и исламска култура Бангладеша никада
нису нашле одраз у преводима Бекетових драма. Па
ипак, у последње време присутна је таква тенденција
у готово свим изедбама Бекетових драма на целој територији Индије.
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Тапати Гупта (Tapati Gupta, Индија)

Када се ми, мртви, пробудимо:
савремени карактер глобализације и
локалног самоопредељења

П

озоришна уметност представља резултат културе. Она постаје њен одраз на свакој историјској
етапи. Садашња глобализована култура ствара
интересантну представу о савременој глобалној тенденцији – мултикултурализму у светској културној
политици. Сматрам да је недавна поставка Ибзенове
драме Када се ми, мртви, пробудимо1) у Индији створила нови тип мултикултурализма на бенгалској сцени.
То ћу и анализирати у свом раду “Када се ми, мртви,
пробудимо: савремени карактер глобализације и локалног самоопредељења”.
Ибзенова драма Када се ми, мртви, пробудимо на бенгалском језику била је представљена као
Punorujjibon. По први пут ју је превео и поставио Амалеш Чакраборти (Amalesh Chakraborty) 2006. године.2)
Punorujjibon (нови живот) је оригинални пример
тога како мање-више дослован превод (мало скраћивања услед сврсисходних разлога поставке) и доследна поставка могу да допру до средње класе Бенгалаца,
1) Хенрик Ибзен (Henrik Ibsen, 1828–1906) био је норвешки драмски писац. Драма Кад се ми, мртви, пробудимо (Naar vi døde vågner)
настала је 1899. године – прим. приређивача.
2) Било је свега 44 извођења и то све у градовима, од чега 40 у Калкути, где сам је и видео у новембру 2007.

који могу и да не знају оригиналан текст. То одражава
степен прихватања културе различитости у глобализованом савременом свету, који подразумева да свако
има више еклектични укус, прихваћено је девијантно
женско понашање, а родни типови су нестабилни, зато се различитости лако ублажавају, а жене могу да
рукују ножем. Бенгалци, као и многе друге народности, налазе се на таласу мултикултурализма који је
запљуснуо читаву савремену Индију. Осим тога, Бенгалци средње класе одувек су волели страну класику,
како се може судити по популарности недавних представа Краљ Лир и Хамлет.
У преводу се бенгалски језик вешто користи за
обнову поетичности оригинала, док сви критичари3)
хвале осећајну игру глумаца Тапати Бхатачарџију
(Tapati Bhattacherjee) и Аруп Рој (Arup Roy), који су
одиграли Ирен и Рубека. А звучна пратња, норвешке
народне мелодије и светлосни ефекти стварају “поетичност на сцени”,4) која је такође достојна похвала. То
доприноси универзалном поетском обиму представе
који превазилази забране времена и земље.
3) На пример, у Gananataya, јан-фебр. 2007.
4) Мој превод бенгалског израза “ujjwal manchakavya”.
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За Тапати Бхатачарџију улога Ирене није била
лака, било је то својеврсно путовање у другу културу.
Будући да је поклоник система Станиславског, она
тежи да проникне у стварање лика европљанке Ирен:
“Без обзира на свест о спољашњој разлици између мене и просечне Норвежанке, трудила сам се да
пренесем друге црте личности. Ирен је модел, у њој
постоје племенитост и осећај личне вредности. У души је безнадежни романтик. После неколико потреса,
њен живот се налази на ивици. Као и сваки заљубљен
човек на свету, она је лабилна, понекад сурова према
свом изабранику због његове немарности, а понекад је
обузета мислима о јединству са њим после смрти. Но
степен испољавања тих емоција зависи од прикладности и њиховог карактера. Искључив бенгалски начин
размишљања није у стању тачно да опише њен лик у
датом контексту.
Одећа је најважнија компонента која доприноси
реалистичности лика. Жена која сценом хода у шеширу, хаљини и рукавицама, на високим штиклама, тешко да ће да личи на типичну Бенгалку у сарију. Осим
тога, коришћење западне хаљине је бескорисно с обзиром на одударње од гестикулације.
У једном моменту Ирен описује како је раније
стајала на високом столу у хотелу, потпуно гола, како
би зарадила новац. Чини се немогућим описати, осетити и пренети такво искуство публици, ослањајући
се само на типично бенгалско мишљење. Исто тако,
коришћење ножа против свог вољеног, приликом најситнијег занемаривања с његове стране, такође може
да буде страно Бенгалцима. Ирен је веома сложен лик
са тачке гледишта психологије, који може да постоји
у било којој култури. Но, како би се публика уверила
да она није Бенгалка, већ Европљанка, неопходно је
продрети у европску свест. Могуће је да прихватање
лика од стране бенгалске и европске глумице могу мало да се разликују, но извођење мора јасно да разликује бенгалски од европског карактера. У противном,

Ибзенова Ирен може да постане Бонкимчондровска
Индра.”5)
На тај начин, глумци мигрирају у различите културне просторе, како би тамо пронашли истину и пренели је публици. Суштина те конкретне драме своди
се на то да прикаже стваралачки живот и стваралачку
смрт. Култура-извор се обогаћује, повећавајући своја
међукултурна деловања у “другим” стилистикама које
губе своју оригиналност, прилагођавајући се сличним
поетским циљевима. Бенгалски језик и западно одело
спојили су се у избалансирану међукултурну представу, који ствара оно што бих ја назвао “хибридним” перформативним мултилингвизмом: западна спољашњост
и језик тела стапају се са бенгалским језиком. Глумац
усваја начин понашања другог човека (Павис: 2006,
287). Перформативни језик тела стапа се са језичком
комуникацијом, стварајући мултијезичку легуру, иако
то није логоцентрични мултилингвизам. На тај начин
долазимо до нове дефиниције мултилингвизма. Уколико је циљ језика комуникација, она се може постићи
како у животу, тако и на сцени помоћу екстралингвистичких средстава, таквих као што су: одећа, понашање,
гестикулација, физичко изражавање, кореографија,
сценографија и слично. Може се претпоставити да,
уколико неко у одећи западног манира говори на матерњем језику, да то и јесте мултилингвизам, јер хаљина мења начин хода и поступке. Један те исти човек,
обукавши западну одећу уместо уобичајене индијске,
попут сарија, понашаће се другачије. Та идеја је, наравно, умеснија за позориште. Осећај “стапања култура, који се појавио као резултат глобализације” (Сингх: 2006, стр. 71) појачава се код глумаца и публике.
Скорашња тенденција ка мултикултурализму и
мултилингвизму у индијској кинематографији служи
као ознака савремене глобализације културе. Не само
енглески већ и други индијски језици мешају се са бенгалским. “Када текст пресеца културне и лингвистичке
5) Види моју преписку са глумицом од 17. новембра 2011.
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границе повећава се разноврсност његових значења”
(Алтонен: 2000, стр. 30). Данас имамо многојезичне индијске филмове, телевизијске програме на енглеском,
који се преводе на бенгалски, то јест огромну количину
дијалога на енглеском у комбинацији са бенгалским.
У време колонијализма у Индији западна култура се
или свесно копирала, или демонстративно негирала. А
у доба глобализације она се адаптира и усваја. Граница
међу нама и њима се избрисала у контексту оба језика
и обе културе. Могуће је да су деколонизација колонизованих текстова и осавремењивање културе кроз
вестернизацију постали повод за превод Шекспира у
XIX веку. У савремено доба глобализације незападне
нације постају свесне своје оригиналности, а целокупна светска култура је хомогенизована и претворена у
оригиналну међународну мешавину. Индијски грађани свесно прихватају идеје глобализације.
Збрка којом се завршава оригинална Ибзенова
драма није једнозначна, но, ипак је трагична. У доколонијалној индијској санскритској књижевности није
било трагедија. У датој адаптацији удовица симболише смрт (а не следбеницу хришћанских закона), и на
крају она умире. То је својеврсна смрт Смрти. А Ирен
и Рубек се крећу у заслепљујућој белој светлости ка новом животу. У индијској култури врх планине симболише небесни мир и самосвест. Мизансцен потврђује
живот. Песимизам модерне претвара се у оптимизам
индијског постмодернизма.
У тексту се удаљавамо од модернистичког
Просвећења раних година независности Индије. Помоћу Ибзенових текстова буди се емоционалност. Тако је и настала субјективистичка култура међу младима Индије. То што Ирен барата ножем, то је део савременог субјективизма у каснијој модерни индијске
културе. Аналогично је и Маја завршила своју потрагу за страсном љубави, проналазећи у планинама
љубавника Уљфхејмеа (игра га Аншуман Дасгупта /
Angshuman Dasgupta). Савремена бенгалска публика
не подсмева се вулгарној сексуалности представе. Данас је то део живота.

Глобализација убрзава темпо ширења субјективизма, зато у савременим филмовима и поставкама
видимо алтернативне видове сексуалности. Сурогатно мајчинство Ирен и њено камено дете уздижу њену
сексуалност у сферу уметности и показују је из новог
угла. Питање уметности и живота, мешања уметности
и живота, монетизације уметности у капиталистичком
друштву, чији су лидери, како се испоставља, животиње, животиње које Рубек ваја у свом раду “Васкрсавање”. За време поставке драме у Бенгалском позоришту, свест редитеља6) никада није напуштала мисао
о одговорности глумаца пред друштвом. Неко може да
примети интересантан детаљ, везан за важност идола у
индијској култури. Статуе богова и богиња су реалистичан атрибут, и сваки представник средње класе може да има личну везу са њим. Зато се та нијанса губи
у брижном односи Ирен према скулптури. Напетост,
повезана са сексуалним идентитетом жене, њено право на пуну физичку, емотивну и духовну пажњу, оставило је велики утицај на Бенгалце средње класе за
време смеле представе у XXI веку. Булу-Норма је побегла због слободе и независности, док је бенгалска
Ирен васкрсла из метафоричне “смрти” и упутила се
ка новом буђењу. Текст је добио локалну оригиналност.
На жалост, временски оквири ограничавају даља
размишљања. Зато бих желео да завршим излагање следећим речима: у целини, оригиналан Ибзенов текст
појавио се у бенгалској култури у различитим периодима без нарочитих радикалних измена у адаптираном
преводу. У његовом тексту је оригинална међукултурна
самобитност. Уколико се у хронолошком реду наброје
све адаптације, можемо да видимо одраз савремених
процеса у формирању нашег идентитета, нашу савременост и наш културни плурализам.

6) Види мој разговор са редитељем од 1. новембра 2007.
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Ахмед Ал Маџид (Əhmɘd Əl Mɘcid, Ирак)

Ја, другачији!

С

обзиром да живимо у епоси трке за нечим познатим и заједничким, постали смо електронски
више него сами електронски уређаји, а пошто су
наша осећања била синхронизована како би се превела та огромна количина културне производње глобалних промењивих захваљујући спонтаној комуникацији и доступности свега, питање позоришта и његове субкултуре постало је нешто што се само по себи
подразумева; нешто што нас никада не зачуђује, јер
данас практикујемо посао који је превазишао опеване традиционалне оквире, чија се структура опире на
теорији међусобних утицаја, разноврсности форми
мишљења, искуства и погледа. Аутор је изгубио своју
пређашњу власт. Глумац је израстао и чак редитељ
није више у стању да ухвати душу рецептора и да се
зарије у његову савест без те разноврсности, која улази у срце драмског дела са циљем постизања богатог,
дубоког, људског, универзалног и занимљивог ефектног позоришта.
Питер Брук (Peter Brook) је у својој књизи Празан простор, одговарајући на питања својих ученика на
радионици, “у чему је смисао позоришта?” рекао да је
“позориште уметност, која се потврђује у садашњости.
И то га чини узнемиреним. Тај простор, где долази до
конфронтације живота. Присуство групе људи на једном месту ствара огромну снагу, која представља исту ону снагу која постоји у свакодневном животу, коју
користи сваки човек и која може бити јасно схваћена

и појмљива”. Позориште је увек “сада и овде”, ти и ја
у овом моменту на овом месту. То такође означава
друге људе на другом месту на свету. Ја сам други, и
други, то сам ја. Позориште не може за један дан да
склизне у тамни бездан и да смањи величину његове
изјаве, “или ви, или ја”. Позориште обухвата све нас,
ми и ви утичемо на себе саме у тој мери солидарности и колективног озбиљног посла.
Разноврсност којој тежимо не верује у постојање
једне јединствене универзалне истине о томе да сви ми
морамо да је следимо и стојимо под њеном заставом.
То је пре заједничко људско наслеђе, од ког свако може да прихвати оно што он жели. Мултикултурализам
је извор који гледаоцу предлаже нове и различите шарене епистемолошке и естетске концепције независно од тачке топљења и утицаја на структуру друштва
и мишљења рецептора. То се објашњава тиме да су ти
појмови појмови, а не називи, примењени и непромењиви; идеје које сједињују, а не деле, учвршћују, а
не уништавају. Позориште које ми тежимо да угледамо, то је оно што нас приморава да користимо његову блискост ка својим браћама и сестрама, рођацима,
да, позајмљене од њега, биоскоп и телевизију. Позориште мора свој говор да упути свима; њега треба да
посматра мноштво у Америци, исто као и у Европи,
Азији, Африци.
Позоришне представе нису приказане мноштву
гледалаца који седе у сали. Пре ће бити да представе
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морају да се шире као инфекција ка свим житељима
земље помоћу клика или чак посредством социјалних
мрежа, тако да дођу до сваког човека који воли да разуме своје потребе, чак и ако живи у најудаљенијем крају
света, далеко од места представе. Мултикултурализам
и његово признавање јесу чињенице које представљају
неизбежно решење, уколико желимо наш стваралачки
производ да пошаљемо другима.
Међутим, пут ка другоме не значи сакаћење ваше личности и укидање театрализованог шоуа, чинећи
га плитким или дидактичним без удубљивања. Напротив, то значи уважавати културу другог без уливања у
њу посредством позоришта које је ослободило себе од
класних, сектанских и расистичких тенденција, оставивши иза себе регионално отуђење и идућу дубље у
људске проблеме, где год они били.
Концепција позоришног мултикултурализма,
заснована на универзалним принципима међусобног
поштовања, толеранције и недискриминације, једнаким
могућностима, стрпљењу и без предрасуда, довешће
нас до боље алтернативе, која ће нам пружити интерактивно, изражајно и ефектно позориште које може
да надмаши своју разноврсност. Театрализовани шоу
јесте једини са тачке гледишта његових аудио-визуелних слика. Међутим, са тачке гледишта смисла он се
разликује у зависности од степена обавештености рецептора. Ствар и њено јединство немају смисла уколико нису приказани у мноштву и различитости. На тај
начин, шоу представља једно само пре његовог приказивања аудиторијуму. Чим је он приказан, постаје
разноврстан, различит и многогран. То се објашњава
чињеницом да се он састоји од скупа значења која нису
повезана сличношћу, променама, противуречностима
и концепцијама. Ту почиње његова функција праћења
тих могућности и узајамног дејства са њима.
Позориште је Трамвај звани Жеља, то јест задовољство од уласка у друге културне светове. Позориште,
то је слободна птица, о којој наше познавање њених врста не мења нашу радост, изазвану њеном песмом. Она

не може да живи сама, чак и ако гради своје гнездно на
дрвету од злата. Она не може слободно да лети, само
са два нетакнута крила која подржавају једно друго.
Позориште, то је Мајка Храброст и њена деца, која
је издржала сва искушења и постала млађа и снажнија.
За то време, док смо се ми бринули о њој и радили, како би је начинили срећнијом. Позориште, то је црево
историје Нације. Оно неће седети на трону утицаја,
ако трон није правичан, и није заинтересован за боју,
форму и расу. Оно мора бити богато у разноврсности,
не улазећи у спорове који доводе до фамилијарности.
Оно не треба да обраћа пажњу на регије и карте. Ми
идемо у позориште и свечано стојимо на његовој сцени
са пуном свешћу о култури, потенцијалу, инструментима осећаја и емоција. Сцена представља јединствено
средство које може да дисциплинује хаос живота, и да
га поново успостави. То може да подсећа човечанство
на канале чистоће, из којих је оно настало захваљујући
идејама толерантности, разноврсности и многостраности. Позориште је способно да разори власт поклоника таме и терора, прихвативши наш свет назад у
узраст лакоће, јер позориште – то је уметност човека,
тесно повезана са њим, и води га ка чистим изворима и земљама величина. Оно помаже да се наша свест
ослободи, како би слободно летели на небу неколико
култура које би помогле исцељењу друштва од боли и
избављењу из криза.
На међународном дану позоришта 2016. године руски глумац Анатолиј Васиљев (Анатолий Васильев) рекао је:
“Идите у позориште, заузимајте места у партеру
и на галеријама. Пажљиво се удубите у реч и посматрајте живе ликове. Пред вама је позориште. Немојте да га занемарујете. Не пропустите могућност да
учествујете у њему. Можда је то та најдрагоценија
прилика за нас, па да је искористимо у празном и
ужурбаном животу.”
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Мехрдад Рајани-Махсус (Mehrdad Rayani Mɘxsus, Иран)

Утицај мултикултурализма
на рад Еуђенија Барбе

Д

ати чланак заснован је на техничким аспектима утицаја извођача из раличитих земаља света
на мизансцен Еугенија Барбе (Eugenio Barba).
Постулирам ово због пажње коју он посвећује публици и њеној култури.
Извођачи из различитих земаља света морају
да владају огромном и усмереном енергијом која је
окренута ка публици, како би били укључени у Барбин рад. Барба тврди да се “срце његовог заната, као
редитеља, састоји у преображају енергије глумца са
циљем провоцирања преображаја енергије гледаоца”
(Барба, 2010: 183). Шта је енергија глумца изван граница и на који начин се она може преносити? Према
драматургији публике у Барбином приступу, енергија
глумца формира се током тренирања и проба. Један
од најважнијих елемената за време Барбиних проба
је стилизација (Барба, 1995: 27) и то се испољава кроз
извођачев говор тела. С једне стране, Барба сматра да
стилизација може да изрази енергију извођача. Усмене, невербалне и емоционалне навике, неопходне за
потпуну припрему за улогу, такође долазе из искуства
извођача, и граде се на њиховом свакодневном животу и личном поимању света око себе. С друге стране,
Барба манипулише и меша различите ресурсе, засноване на раду са глумцима, који представљају различите културе. Барба, по правилу, својим извођачима

пружа могућност “импровизације” при формирању
њихове индивидуалне вештине, а затим се преузети и
изражени расплети изграђују заједно са формирањем
његовог дела. Са Барбине тачке гледишта, у процесу
“импровизације”, када сваки извођач жели да почне,
он/она побољшава свој рад на основу свог сопственог
искуства и запажања. У сличној сарадњи извођачи су
ослобођени од било каквих препрека и ограничења.
Леман тврди:
“Почетком 70-их година усмерена и систематична пракса главних редитеља била је објединити глумце
из потпуно различитих култура или етничке припадности, јер за њих интерес представљају управо различита мелодика говора, каденце, акценти, и у целини
различити спољашњи изглед културе за време декламације” (Леман, 2006: 91).
Барбин рад се такође заснива на монтажи, која
представља “радознало лутање по лавиринту” (Барба,
2010: 188). Базирајући се на горе поменутој импровизацији, Барба такође формулише да “сваки моменат
извођења треба да буде образложен у очима сваког
од ове четворице гледалаца” (Барба, 1990: 100) како
би се акцентовао и сажео сваки моменат. У складу са
извођачима и коментарима Барбе, основе реформе и
“њихов постепен (претходни) физички положај се изменио” (Барба, 1995: 27). Нај тај начин расплет постаје
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наступ “квалитативне промене енергије” (исто) у виду
новог покрета, геста и поступка. Ове нове форме све
чешће поседују више енергије него њен основни део.
Снажан и привидан утицај потиче од публике (Четири гледаоца) за време пробе. Према томе, постоје три
расплета: 1) Барбин мизансцен, искључиво са оним
извођачима који потичу из различитих земаља, обезбеђује неспојиве и противречне представе и ресурсе
у складу са различитим искуством глумаца, 2) такође
је истакнута важност културе извођача и 3) примена
овог искуства.
Позоришна антропологија је “проучавање понашања човека на биолошком и социјално-културном
нивоу у ситуацији представе” (Барба, 1986: 115). Признавање људи (као публике света) и њиховог одраза и
деловања, испољавања њихова осећања, потребе и неопходности за поставку колективог мизансцена. Како
би се организовали и дали на располагање ресурси
за извођаче, Барба 1979. године оснива Међународну школу позоришне антропологије, и њен задатак
је био да се бави прикупљањем различитих ресурса у
области припреме кадрова. Извођачи из различитих
земаља света, који су учествовали у Барбином мизансцену, такође могу помоћи у прикупљању различитих
стилова, видова игре, схема у стиловима режије и различитих видова присуства на сцени, како би мотивисали публику на активно учешће у представи. За време рада извођача из различитих земаља представа се
гради од различитих искустава и контекста, узетих из
искуства извођача, запажања и истраживања, заснованих на различитим културама.
Представник Евроазије се исто тако односи према конкретном споју европске и азијске културе у Барбиној методологији, које се односе на традиционалне древне и чак савремене форме. Ове многобројне,
корелационе форме и односи међу традиционалним
формама и архетиповима били су широко проучавани
(Јунг, 1990; Ортолани, 1995; Роџерс и Армстронг, 2009;
Вигман, 2003). У Барбином мизансцену, колективни

ресурси, засновани на искуству извођача из различитих земаља, стављају на располагање полифонијске
аспекте, будући да су они општи и разумљиви за неколико култура које могу привући публику. Димензије
тих порука и поимања зависе од блискости култура:
у коликој мери се оне подударају и на који начин се
њихов садржај позива на то исто значење. На тај начин, у сваком од Барбиног мизансцена запажа се судар
култура (види: Вотсон, 2002). Барба предлаже “технику приближавања било којој култури и акултурацију”
(Барба и Саварезе, 1991: 189) како би разјаснио најбољи
начин за одређивање улоге извођача као објекта за
привлачење пажње аудиторија. Барба описује како у
првој фази “извођачи испољавају своју спонтаност у
разради понашања, које им долази само од себе и које
су усвојили од момента рођења из културе и социјане средине, у којој су одрасли” (исто). За другу етапу,
артикулацију, Барба изјављује да “техника акртикулације чини понашање извођача извештаченим (или
стилизованим, како се често говори). Но, то се такође
претвара у “други квалитет енергије” (исто: 190). Ове
две поменуте схеме помажу извођачима да овладају
ширим културним везама. Барба такође користи ове
укрштене области у својству инструмента за очување
контакта са великим и разноликим аудиторијумом у
целом свету. Ричард Шекнер сматра:
“Барба је исплео мрежу од појединачних личности
из Азије, Европе и Америке, које се заједно окупљају
под заставом Међународне асоцијације позоришних
школа. Оне, како изгледа, проучавају оно што претходи изражајности, принцип опозиције, различите
везе међу источном и западном представом” (цитат
у: Вотсон, 1995: ХII).
Независно од Барбине намере да споји источну и
западну културу (Вотсон, 2002: 93–111) у свом мизансцену, који може привући аудиториј, слично приближавање и интеграција јасно изражавају: 1) на који се
начин елементи његовог мизансцена сједињују у форму
завршне варијанте, како би његови симболи и изрази
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били разумљиви публици, и 2) на који су начин засебне компоненте, које припадају различитим културама,
повезане једна са другом у трофазној Барбиној драматургији са акцентом на драматургију аудиторијума.
Као резултат стилизације актова, појам “евроазијски”, стварање Међународне школе позоришне антропологије и перспективе интеркултуралне и међународне комуникације у Барбином приступу, своде се на
достизање два циља: 1) Барба је покушао да разјасни
на који је начин могуће интелектуално појачати разумевање и комуникацију гледалачког аудиторијума са
његовим мизансценом; и 2) Барба такође сматра да у
његовој комбинацији раличите форме и гестови могу
бити извор енергије за аудиторијум. Са друге стране,
мноштво ресурса Барба је искористио у циљу обуке и
проба извођача. Ови ресурси потичу из искуства извођача, а они су дужни да њима манипулишу, да их побољшавају, ослањајући се на принципу “Четири гледаоца”.
Према томе, при помоћи имагинарна Четири
гледаоца 1) многи колективни ресурси, засновани
на различитим међународним аспектима, пребацују се и сажимају у његовом мизансцену, и 2) очекивања аудиторијума се ослушкују и затим на различите начине преносе у Барбин мизансцен. Путеви се
спајају и сједињују посредством искуства редитеља
и извођача, утичу на сваки чин и схему, а затим се
прегледају нове верзије које садрже најдаљи потенцијални опсег, који је такође способан да привуче
пажњу аудиторија. Овај потенцијални опсег у сваком
покрету Барбиног мизансцена приморава аудиториј
да промишља и интерпретира моменте мизансцена.
Будући да је естетика Барбе апстрактна, стилизована
и ненатуралистичка, такав вид мишљења и интерпретације резонује догађаје кроз доживљаје публике.
Његов циљ састоји се у томе да на тај начин створи
комуникацију и међусобни утицај, а исто тако примора публику да на различите начине обрати пажњу
на представу у интелектуалном плану.
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Јошида Шунтаро (Shuntaro Yoshida, Јапан)

Записи Јаноа Хидејукија:
репрезентативност егзотичних
и смешаних култура на примеру
представе Код јастребовог извора

У

датом прегледу описује се запис кореографске поставке Код јастребовог извора (Авињонски фестивал, Француска, 1983), коју је извео јапански кореограф/плесач Јано Хидејуки (Yano Hideyuki, 1943–
1988). Дело је било створено као покушај да се развије
кореографија плеса до нивоа позоришне представе.
Најпре ћемо анализирати историју поставке кореографских записа који су нас инспирисали за ово
истраживање, а затим ћемо рећи нешто о томе како
је запис покрета тела утицао на теме проучавања током историје.
Затим ће бити речи о појму МА (простор-време)
и показаћемо његову примену у кореографији на примеру рада Хидејукија, с обзиром да се он служио датим
појмом приликом припреме позоришних извођења.
У целини, може се рећи да су се као резултат
примене његовог сопственог метода сачували описи
и записи који су одраз стваралачког процеса стварања
његових рукописа, текстова и дела.
И, на крају, описаћемо структуру и репрезентативност кореографског записа представе Код јастребовог извора. То ће нам омогућити да докажемо да је

раније сакупљено искуство састављања сличних записа
било од велике помоћи и у овом раду.

1. Увод
Отворила се велика дискусија поводом записа
покрета тела (кореографска партитура и њена азбука)
у америчкој и европској култури.
Поједини истраживачи тврде да такви записи морају да буду осмишљени и реализовани не само за изведбу, већ и за чување после тога, када се наступи заврше.
Као пример рада са таквим записима може се
навести делатност Марка Франка (Mark Franko), који
је, бавећи се записивањем савременог плеса, изменио
аспекте састављања записа, а у последње време посветио се реконструкцији и обнављању посебних кореографских дела.1) Али у другим културама кореографски записи нису нашли широку примену.
1) Марк Франко, “Запис покрета тела: систем знакова, реконструкција
и прерада плеса” (Writing for the body: Notation, Reconstruction,
and Reinvention in Dance), Common Knowledge 17 (2) (Durham:
Duke University Press, 2011): стр. 321–334.
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Такав је био јапански кореограф/плесач Јано Хидејуки. Почео је да ради у Паризу 1973. године и остао
је у историји кореографије захваљујући својим додирима са савременим плесом и јапанским позориштем Но.
Организовао је мултикултуралну “Групу МА”
(плес – ритуал – позориште), коју су чинили амерички, афрички, француски и јапански извођачи.
Међутим, критичари у расправама његов рад виде као егзотику, јер се у његовим представама користе
поступци позоришта. Да, учествују глумци који изводе
бешумне и тихе покрете, уз то, у његовим поставкама
присутан је МА, што означава нему узајамну повезаност две позиције, имајући у виду како растојање између две тачке у простору, тако и одговарајући раздор
међу њима у времену.
Његова концепција адаптација драма и принцип
МА присутни су у огромном броју записа који се односе на плесна дела.
Његов главни рад Код јастребовог извора описује
ступање младог човека у живот и састоји се од три аспекта: плеса, позоришта и марионете.
Осим тога, приликом извођења представе у Јапану гледаоци су добијали текст.
Шантал Обри (Chantal Aubry) је написала биографију Јано: јапански глумац у Паризу.2) У свом проучавању она је анализирала дискусије спроведене са
плесачима и новинарим-критичарима, међутим, њена анализа одликује се својеврсним субјективизмом
и произвољношћу.
Зато нам се чини природним да се проучавају сами Хидејукијеви записи (његови рукописи и текстови).
Они су мало проучени, и важно је покренути разматрање на који начин егзотичност и мултикултурализам, присутни у његовим записима, могу да се пренесу
помоћу самих извођења.
Садашње истраживање било је предузето са циљем
да се проанализирају његови записи и размотри како
2) Chantal Aubry, Yano: Un Artiste japonais a Paris, Pantin: CND, 2008.

су његови рукописи и текстови за дело Код јастребовог извора проналазили надахнуће у истоименој драми
Вилијама Батлера Јејтса. Дато истраживање усмерено
је на репрезентативност тог записа покрета тела као
средства идентификације колико је његов рад подложан оцењивању с тачке гледишта система записа кореографске партитуре у америчкој и европској култури.

2. Општа запажања
Прво што треба истаћи јесте да се рад Јаноа Хидејукија и његови записи покрета тела састоје од илустрације и текста.
За разлику од традиционалног алфабета и кореографске партитуре, која се примењује у западној култури, његови записи садрже дијаграме.
Као пример могу да послуже скице мизансцена,
подела улога и експликација радње.
Његов запис испуњава главе плесача и не оставља
им слободу за спонтану импровизацију; на тај начин
његов запис отклања сваку неодређеност.
Друго што би требало истаћи јесте чињеница да
се становиште Хидејукија састоји из три дела: 1) адаптација драме; 2. коришћење позоришних поступака;
3. појам МА.
За Французе су та три фактора чинила његов
рад егзотичним или изразитим манифестовањем “јапанизма”.
Манифетације јапанске културе и представљање
појмова те културе постали су узрок тога да су Францизи његов рад видели као егзотику.
Истовремено, његову групу чинили су представници разних националности, а приликом адаптације
драма он је концептуално примењивао како све западне, тако и источне поступке оваплоћења идеја савременог плеса и позоришта. Све је то значило да у његовом
стваралаштву имамо и присуство супротног фактора
– мултикултуралног.
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И, на крају, треба истаћи да рукописи и текст дела
Код јастребовог извора садрже описе покрета плесача,
режију и ауторски текст.
Дело које смо у датом истраживању анализирали
није конкретно егзотично, али мултикултурална репрезентативност структуре његовог текста омогућује
да се трансформишу различити записи, дајући предност једном или другом језику, при томе, у свим случајевима чувају се постављена кореографија и позоришни поступци у свом првобитном облику.
Проистиче потреба да се унесу одређене измене
у текст ради постизања ефекта риме.
Слична трансформација, по свој прилици,
скраћује обим информација, доступан гледаоцу из
реплика које је чуо са сцене, али текст који су гледао-

ци добили помаже аудиторијуму да повеже различите
ликове, представљене у делу.

3. Закључак
Уколико посматрамо кореографски запис као ширу реконструкцију, онда се на примеру анализе записа
Јаноа Хидејукија може показати како су слични радови
егзотични и одликују се мешањем култура.
Међутим, записи у традицији америчке и европске културе немају такве карактеристике.
Подаци добијени овим истраживањем доприносе
не само проучавању садржаја записа Хидејукија већ и
изучавању поступака кореографских записа његових
манускрипта.
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Анар Jeркебај (Anar Yerkebay, Казахстан)

К

Како казашку драматургију
савладавају савремена
национална позоришта
Казахстана

азахстан је мултиетничка држава где у миру и
међунационалној слози живи више од 100 нација и
народности. Данас у земљи ради шеснаест руских
позоришта, од којих су три академска, као и Државно
републичко ујгурско позориште музичке комедије Кужамјарова, Државно републичко корејско позориште
музичке комедије, Републичко немачко драмско позориште и Јужно-казахстанско покрајинско узбечко
драмско позориште. Свако од њих даје свој допринос
развоју и узајамном обогаћивању међунационалних
култура казахстанског друштва.
Казашка национална драма на националним позорницама републике отвара велике могућности за
међусобно обогаћивање култура. Овде се препознају
националне вредности: специфичности карактера и
свакодневице, историје и традиције, језика и стила.
Истовремено са стварањем драматургије, са интерпретацијом материјала, нарави ликова, непрестано се
рађа и потпуно нова занимљива представа. Особитости
интерпретације зависе од много чега: од разумевања,

осмишљавања и реконструкције казашке националне
специфике у синтези са својим матерњим, очекиваним националним менталитетом. Све то доприноси
оригиналности и непоновљивости представа и помаже при дубљем доживљају идејно-уметничких специфичности драме.
Извођење казашких драма на националним позорницама Казахстана није била и није чињеница само
културног, уметничког уређења. То је у некој мери и чин
друштвено-политичког карактера. Национална позоришта Казахстана на тај начин испуњавају своју интернационалну дужност, зближавају свог гледаоца са
казашком културом. То доприности продору казашке
националне драматургије на позоришне сцене других народа. На тај начин се развија размена – духовне
вредности једног народа постају добро многих. Стога
појава казашке драме на руском, ујгурском, корејском,
немачком и узбечком тим пре има преломни значај у
његовој популаризацији, изласка овог или оног дела у
међународну арену.
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Укључивање савремене казашке драматургије у
репертоар пружа могућност националним позориштима земље да се окрену сфери животних тема, повезаних са приказивањем различитих страна стварности,
које су у сваком конкретном периоду живота казашког
народа имале за њега највећи значај. То је повезано са
чињеницом да су позоришта у драмској уметности на
савремене теме брже налазила опште, блиско и себи
најразумљивије. На крају крајева, то је условљено самим животом етноса у Pепублици, где су многе ситуације и проблеми слични.
На савременом материјалу, посебно таквом као
што су Пењање на Фуџи Ч. Ајтматова (Ç. Aytmanov) и
К. Мухамеџанова (K. Muhamedcanov), Залутали зет и
Неочекиван сусрет Т. Ахтанова (T. Axtanov), Атау кере
О. Букејева (O. Bukeyev), Усамљена јабука А. Оразбекова
(A. Orazbekov), Љубав жене Ж. Солтијеве (J. Soltiyeva)
– позоришта постављају задатке који не само да имају
искључиво национални значај, а такође и актуелне
проблеме савремености, блиске и другим народима.
Родољубиве представе на историјском материјалу
стваране су по читавој Републици у периоду независности. Те представе су одражавале тежњу ка узвишеној уметности, ка стварању величанствених херојских
типова. Историјске представе, игране тих година на
позорницама националних позоришта Казахстана,
узбуђивале су гледаоце својом емотивношћу. Оданост
отаџбини, борба са страним освајачима, слављење војне срчаности давних времена, придобили су савремени тон, јуначке историјске епизоде биле су испуњене
новим смислом. Историја и епос казашког народа тих
година постали су извор уметничких типова и изражајних средстава драмских писаца и глумаца.
Једна од таквих представа била је Џингис-кан И.
Оразбајева (I. Orazbayev) у режији К. Жетпизбајева
(K. Jetpisbayev) на сцени Академског руског драмског
позоришта М. Горког. Сликајући историјски лик Џингис-кана, редитељ и аутор драме налазе паралеле са
савременим “џингис-кановима”, показујући до чега

доводе властољубивост, окрутност, борба за престо. У
лику Џингис-кана А. Бајанов (A. Bayanov) није истицао
само његов државнички ум, вољу и сурову одважност,
него и усамљеност и огорченост човека који је успео
да покори пола света, а није у стању да се избори са
интригама на двору. Но, оно најважније, што је одлучило о успеху представе, што ју је начинило значајном
појавом у позоришном животу јесте дубоки и проницљив рад, тежња да се испрати судбина јунака, да се
истакне индивидуалност сваког карактера. Извођачи се
удаљавају од њима претходно својствене статике позоришних ликова, у центру пажње су промене које се догађају у душама јунака. То рађа унутрашњу динамику,
дубоки драматизам, помажући глумцима у стварању
процеса промене поимања света, психологије јунака.
Одмах су се два руска позоришта, конкретно Државно академско руско позориште М. Горког и Петропавловско покрајинско руско драмско позориште Н.
Погодина, усмерила на драму Султан Бејбарс. Специфичност дела Р. Отарбајева (R. Otarbayev) заснива се
на приказу националне психологије свог народа, његове судбине. Представа говори о султану Египта, кипчачког порекла, који, будући да је роб, успева да достигне висине власти. Позориште из нове перспективе
осмишљава живот владара велике државе. Лик Бејбарса постао је оваплоћење патриотског духа младом покољењу Казахстанаца, стварајући код њега поштовање
према култури и историјским традицијама нације.
Ове представе показују да је историјска драма у
периоду Независности неговала лик снажног, одважног
јунака. Учесници представа су поетично и страсно приказивали тему одбране домовине, борбе против насиља,
њихову глуму одликовао је повишени драматизам,
тежња ка успињању јунака изнад стварности. Поетична, романтичарска усмереност била је поткрепљивана
изразитом емоционалношћу, снажним, дубоким темпераментом глумаца који су настојали да оживе историјске или легендарне личности.
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Данас у свој репертоар руско позориште М. Горког у Астани и Јужно-казахстанско покрајинско руско
драмско позориште у Шикменту најактивније укључују
казашку драматургију. У раду ова два колектива осећа
се потенцијал за самосталну интерпретацију казашких
драма, захваљујући чему је казашка драматургија доживела своје најдубље оваплоћење. Успеси представа Карађоз М. Ауезова (M. Auezov), у режији Ј. Обајева (Y.
Obayev), Томирис – сакска царица Шахимардaна (Şahimɘrdan), у режији Г. Мергалијеве (Q. Merqaliyeva),
Кози Корпеш – Бајан сулу Г. Мусрепова (Q. Musrepov)
и Клетва Абулхаира Т. Ахтанова (T. Axtanov), у режији
К. Касимова (Q. Qasimov), условљени су начелно новом сценском редакцијом.
Не приличи говорити о некаквом јединственом
систему приликом избора савременог или историјског материјала. Свако позориште, полазећи од својих
планова, укуса и нивоа професионалности, укључује
у репертоар оно драмско дело које сматра актуелним
и занимљивим за своју епоху.
Сада се код националних редитеља и глумаца
већ формирало одређено искуство, познавање посебних нијанси живота дате заједнице. Позоришта више
не задржавају пажњу на приказивању спољашњих обележја националне свакодневице, него истражују садржај, социјални значај живота Казаха и самим тим још
дубље продиру у човеков унутрашњи свет. Национална форма представа постаје више лаконска и условна,
нестаје детаљизација у изражајном решењу; представе
потпуније истичу кроз националну проблематику тенденције, које имају општељудски значај. Тако су успеси представа Џут О. Жанајдарова (О. Janaydarov), у
режији Р. Андриасјана (R. Andriasyan), у Академском
руском позоришту Љермонтова и На земљи, по драми
Рух А. Багдата (A. Bağdat), у режији И. Нуртазина (I.
Nurtazin), у Немачком позоришту, изузетно очиглед-

но потврдили да са савременим призвуком основног
конфликта, “појединачни” проблеми, који се тичу историје казашког народа, добијају актуелни општељудски и интернационални смисао.
Данас, у периоду активне интернационализације
живота Казахстана, проблем казашке драматургије у
националним позориштима добија посебно важан идеолошки значај. Поред тога, анализа репертоара националних позоришта Републике с тачке гледишта присуства у њему казашке драме не даје баш позитивне
резултате. Укупан број представа је још веома мали.
Поред тога, сада постоје веће могућности за привлачење казашких драма на позорнице националних позоришта. Савремена казашка драматургија постала је
богатија и разноврснија, новија по форми, што доказују
драме младих драматурга О. Жанајдарова и А. Багдата. Па, повезујући се са казашким делима, позоришта
других националности не само да показују иницијативу него још стичу и шире искуство.
Сценско оваплоћење казашке драматургије на
руској, ујгурској, корејској, немачкој и узбечкој сцени
имало је и има одређен циљни задатак у репертоарској политици позоришта и игра велику улогу у развоју и учвршћивању позоришних веза. Казашка дела
помажу у испољавању талената многих писаца и редитеља, обогаћују њихово стваралаштво новим формама
сценског оваплоћења. При томе се и сам драматуршки
материјал, постављен на сцени, у многим случајевима,
усавршава и продубљује.
Историја поставки казашких дела у националним
позориштима Републике доказала је да се њихова мисија не састоји само у томе да својим стваралаштвом
приказују културу свог народа, већ такође и у пропаганди казашких сценских дела, васпитајући на тај начин у свом гледаоцу идеје мултикултурализма.
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Гуљнар Жумасејтова (Qulnar Jumaseitova, Казахстан)

Тражење националне
препознатљивости казашке
кореографије у мултикултуралном
свету

П

редседник Казахстана Н. Назарбајев (N. Nazar
bayev) још је у освиту стицања независности изнео следећу тезу: “Сваки народ је инструмент са
посебном бојом звука у оркестру човечанства. Управо због разлика један народ би требало да буде цењен
и вољен од стране суседа”. Та председничка формула
постављена је у темељ оснивања Скупштине народа
Казахстана, чија је делатност усмерена на развој националног идентитета свих етноса у држави. Данас у
Казахстану сложно живи више од 130 различитих етноса, постоји више од 800 етно-културних друштава
различитог нивоа. Најчешће цитирани француски научник Ален де Бенуа (Alen de Benua) писао је: “Прихватити различитости култура значи у потпуности их
признати.” Тим путем Казахстан корача одавно.
Чинећи границу између Истока и Запада, традиције и иновације, казахстанска култура представља јединствен пример мултикултуралности. У позоришним
условима мултикултуралност се испољава на посебан
начин. Позориште је изворно мултикултурално и у себи

носи одраз култура етничких група, њихове разлике,
а у исто време и сличности. И то се не огледа само у
поставкама овог или оног народа, у драматургији различитих земаља, него и у томе што у позоришту раде
људи различитих боја коже, различите вероисповести,
и редитељ из Америке или из Балтичких држава може да прави представе са трупама из Казахстана или
Алжира. Позориште доноси вишенационалну културу,
традицију овог или оног народа, светске традиције
масама, и људи стичу духовно искуство, постају толерантнији и трпељивји према раличитим културама и
њиховим представницима.
Доминанта процеса културне глобализације на
граници новог века изједначила је разноликости и данас наводи на размишљање о проблему очувања националног идентитета, као и мултикултуралне реалности
таквих врста уметности као што су кореографија, опера
и др. Упадљив пример усвајања светског уметничког
искуства contemporary dance и формирања савремене
казашке плесне уметности представља стваралаштво
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трупа као што су “Astana ballet”, Позориште савременог плеса “Самрук”, “Gabbassov sister company”. Представе ових трупа манифестују хетерогеност савремене културе са надолазећим струјама глобализације и
мултикултурализма.
Отворено 2005. године, позориште савременог
плеса “Самрук” је од самог почетка било спремно у
својим креативним трагањима на сарадњу са најразличитијим кореографима и усмерено ка усвајању широке разноликости, како у темама тако и у стилским
формацијама. Његова извођења одликује дубока музикалност која у кораку прати пластичност кореографског текста. Користећи различите плесне стилове, понекад полуакробатске технике и пируете, кореограф
извођењем постиже запањујуће јединство замисли и
начина њеног оваплоћења. Плесачи као да се спонтано крећу, упркос техничкој сложености; одражавајући својом пластичношћу најсуптилније нијансе
приповедања, извођачи стварају асоцијације, иако
су у својој основи покрети апстрактни. У својим извођењима кореограф користи и класичне па и технике контактне импровизације, и акробатику и елементе модерне, једном речју, различите технике чине
сликовиту палету изражајних средстава, и такав поступак ће постати препознатљив стил кореографкиње
Г. Адамове (Q. Adamova).
Стваралачки дуо “Gabbassov sister company” посебан је из неколико разлога. Прво, чине га сестре близнакиње, које увек раде у пару, заједно пишу либрета за
своје балете, бирају музику и смишљају кореографију.
Друго, оне су саме извођачи осмишљених плесова и,
као резултат, непрестано у ходу импровизују, свако ново приказивање представе разликује се од претходног
интерпретацијом и нијансама извођења. Једно од занимљивих извођења позоришта је представа Чистачи,
у жанру политичког плесног позоришта. Та представа
је покушај тумачења дефиниције чистоће из најразличитијих позиција и погледа. Редитељи вуку паралелу између чистоте душе, чистоте здравља, еколошке,

политичке чистоће, чистоте односа између мушкарца и жене итд. Сестре близнакиње стварају заносан
надреалистички призор у балету, шокирају публику
драјвом савременог стила и називима својих поставки, користећи музику, реч и покрет, истражују у балету гранична психичка стања и међуљудске односе. У
њихова извођења укључени су не само визуелни него
и психолошки аспекти. Мимика и пластичност разоткривају емоције јунака, музика помаже при стварању
одговарајућих расположења. Плесни покрети њиховог
физичког позоришта нису увек лепи, чешће су испрекидани, па чак и наказни. Али таква пластичност је изражајнија од читавих усмених монолога.
Међутим, посебно интересовање за стваралаштво
ових колектива изазивају поставке на националну тематику, реализоване средствима савременог плеса.
Што никако није лак задатак чак ни за искусне кореографе, који одавно раде у области класичног плеса.
Дата тематика представља једну од слабих тачака и не
у потпуности решених питања казашке кореографије.
Од почетка стварања професионалне кореографије прошло је више од 80 година, за то време на позорници је било изведено отприлике десет националних балета. Нажалост, до данас ниједан од постављених националних балета није успео да доспе у златну ризницу казашке културе. Разлози су увек бивали
најразличитији. Најчешће је то био формални спој
класичног плеса са елементима народног плеса или
вештачки оквир епског приповедања у форми класичне балетске представе.
У области националне разноврсности у својим поставкама, горепоменути млади кореографи испољавају
оригиналан приступ и богату машту. Визит-картом сестара Габасових може се назвати представа Тамир, која
задивљује проницљивим погледом на данашњи однос
савременог градског човека према националној традицији тј. према култури и духовности. У пластичној
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интерпретацији показани су национални обичаји као
што су ак жол1), тусау кесер2) и др.
Балет Жестирнак, у режији Г. Адамове, био је њен
први покушај режирања балета на материјалу казашког фолклора. У складу са предањима, жестирнак је
приказиван у лику младих лепих девојака, злобне нарави и невероватних моћи. У плесном систему балета
у складу егзистирају ноћни свет жестирнака и свет обичних људи. Основни покрети жестирнака рађају се из
класичних арабески, испуњених различитим степеном
експресије и начина интерпретације. Посебно ефектне у визуелном доживљају биле су масовне сцене јата
жестирнака и ритуални плес ловаца који се спремају
за поход. Изражајни динамични покрети у плесу ловаца пружали су гледаоцу могућност уживљавања у
стихију фантастике, сакралног света казашког епоса.
Такве поставке као што су Жестирнак, Тамир и
др. постали су важни кораци у уметничким трагањима казахстанских кореографа у усвајању националне
разноврсности савременог балета. За сад не би било
исправно говорити о стабилном положају савременог
1) У преводу “светли пут”, обичај у ком жена мора да прекорачи
главу рањеног или тешко болесног човека, и ако је она пре тога
била верна супруга, човек ће оздравити – прим. прев.
2) Породични празник, посвећен детету. Када дете напуни годину,
да би кроз живот касније ишло лако и право, детету се симболично вежу ноге, и изабере се један човек који ће га ослободити тог
канапчића, како би симболички дете кроз живот ишло напред и
лако – прим. прев.

балета у земљи и довољној државној подршци. Претходних година, одржавање Централноазијског фестивала савременог плеса показало је да се Казахстан с
правом може сматрати лидером у савременом плесу
земаља Централне Азије, како у области интересантних експеримената са формом и пластичношћу, тако и у новим идејама у прихватању сижеа. Фестивали
омогућавају позивање занимљивих кореографа, који
са собом носе нову кореографску лексику, међусобну
сарадњу, позив на гостовања. Ко што се испоставило,
наша алматинска кореографска школа готово је једина
у бившем совјетском простору у којој се, упоредо са
класичним плесом, предаје и савремени плес.
Само просто пребројавање догађаја, представа и
имена савремене кореографије Казахстана потврђује
закључак да се казахстански савремени плес развија у
складу са светским тенденцијама и представља директан канал повезаности са мултикултуралним светом.
Притом, главни проблем остаје потрага за националном посебношћу и специфичношћу казашког колорита у поставкама савремених кореографа. Национална
кореографија требало би да се оријентише на богато
фолклорно наслеђе казашког народа, на дела младих
домаћих балетмајстора и композитора. Давно је познато, и светске кореографске школе су у пракси доказале, да само истинске фолклорне традиције одражавају
суштину схватања света, ритуале и обичаје народа. И
само оне могу постати непресушан извор развоја кореографије Казахстана у наредним деценијама.
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Санија Кабдијева (Saniya Kabdiyeva, Казахстан)

Позориште Казахстана као
простор узајамне сарадње
националних сценских култура

П

озоришна карта Казахстана је разноврсна и хетерогена. У земљи постоји око 60 професионалних
позоришта. Представе се играју на шест језика.
Па шта то одређује позориште Казахстанa: мултикултурализам или интеркултуралност? С једне стране,
национална позоришта се разликују, а њихови главни
задаци јесу очување и развој језика и културе свог народа. С друге стране, позоришна историја Казахстана
одувек је захтевала активну повезаност и креативну
сарадњу различитих националних култура.
Поред све уметничке јединствености и карактеристичних особина, код националних позоришта Казахстана постоји много општег у историји постанка,
основним вредностима, етапама еволуирања, у закономерностима и проблемима развоја. Након стицања
независности, у републикама бившег совјетског простора отпочео је процес дефинисања националне самоидентификације. У позориштима се то одразило, пре
свега, на активном окретању ка сижеима из историјске
прошлости и фолклора. Традиционална култура, об-

реди и ритуали органски су се уклопили у структуру
нових редитељских решења. Поучна прича је постала
веома тражени жанр.
Несумњиво, сва позоришта су различита, како на
уметничком, тако и на професионалном плану. Постоје
конзервативна позоришта у којима је основа репертоара само фолклор, национална класика и историјске
представе устаљених форми. За њих је одлучујући
фактор однос према традицији. Таква позоришта више
подсећају на музеје. Код њих нема извођења актуелних савремених драмских дела на сцени. Како пракса
показује, ако позориште егзистира у културној изолацији, оно осуђује себе на пропаст.
Међутим, постоји и друга категорија националних
позоришта. Она су спремна на потрагу за новим формама и идејама, за новом драматургијом. Она настоје
да се развију као позоришта, а не да остану само идеолошка институција. За њих није важно само очување
националног језика, него и развој позоришног језика.
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Очигледан пример такве међусобне сарадње култура јесте представа Аласапиран Ж. Ајмауитова (J.
Aymauitov) и Б. Мајлина (B. Maylin) у Кизилординском покрајинском казашком музичко-драмском позоришту Н. Бекежанова (N. Bekejanov).
Уметничко решење сценске фарсе одредили су
естетика супрематизма и доминација црвене боје.
Различита стилска решења била су у међусобној корелацији са конкретним приказаним историјским
периодима. Редитељ Х. Амир-Темир (X. Amir-Temir)
користио је широк спектар изражајних средстава: глумачку пластичност, глас, боју уметничке декорације,
светлост, мизансцен. Друштвено-историјске сцене и
сцене из свакодневног живота казашког друштва ХХ
века смењиване су сатиричним, у којима су преовладавале политичка карикатура и социјална критика.
Драмске јунаке сменили су гротескни сценски ликови.
Традиције казашког усменог стваралаштва (комичних
приповедача) су се кроз представу органски сјединили
са принципима италијанске комедије дел арте и Молијерових комедија.
Гротеска уметничког решења сценографа С. Пирмаханова (S. Pirmaxanov) испољила се у геометријској
структури простора и колоритном решењу костима.
Већи део костима, укључујући и војну униформу,
оружје, државну симболику позадине – све је било
црвене боје. На тај начин аутори представе направили
су метафору тога како идеологија из животног простора ликова истискује све што је живо.
Савремени позоришни процес Казахстана одликује активна сарадња драматурга, глумаца, редитеља из
различитих националних позоришта. Главни редитељ
Републичког немачког драмског позоришта (РНДП града Алмати) Н. Дубс (N. Dubs) јасно је издвојио два правца у развоју свог колектива: 1) као евроазијски позоришни центар, који чува тесне везе са немачком дијаспором
у Казахстану и учествује у њеном културном животу; 2)
као савремена платформа, на којој казахстански гледалац може посматрати тенденције у развоју европског по-

зоришта. Једна од последњих премијера позоришта јесте
представа-предавање Рух, о путевима формирања казашке државе, коју је извела вишенационална трупа у
облику “постдрамског позоришта”.
Важан фактор позоришног живота Казахстана је
позивање редитеља из других земаља на сарадњу. На
пример, у Казашком академском позоришту драме М.
Ауезова (Алмати), литвански редитељ Јонас Вајткус
(Yonas Vaytkus) режирао је представу Коркитова заклетва. У основи дела је легенда о туркијском песнику,
композитору, који се отиснуо на путовање у потрази за
бесмртношћу. Након дугих година скитања, Коркит је
начино музички инструмент – кобиз и стекао бесмртност кроз стваралаштво.
До тада је комад драматурга Иран-Гајипа (IranQayip) постављан у разним позориштима. Међутим,
казашки редитељи су, у суштини, интерпретирали то
поетско дело у етнографском или у фолклорном духу.
Успех представе Ј. Вајткуса био је условљен потрагом
за метафоричком сликовитошћу, што је својствено
литванској режији, у својству кључа за сценско решење
поетског театра аутора. Међусобни утицај различитих
националних сценских култура довео је до појаве нове позоришне сликовитости на казашкој сцени, рођеној из асоцијације представника Запада, упознатим са
легендом Истока.
Представа је богата посебно изражајним сценама, префињеном пластичношћу, стилистиком ритуала,
многозначношћу метафора, опчињавајућим медитативним звуковима. Врхунац је улога Коркита у тумачењу
талентованог глумца Дулига Акмолда (Duliq Akmold),
у складу са његовим талентом. У њој се манифестовало
све што је својствено глумцу: свеобухватност личности,
велики унутрашњи потенцијал, интелект, сложена психофизика, изузетна пластичност, снажна унутрашња
енергија, виртуозна модулација гласа.
У овој представи никао је посебан свет који одражава духовно пространство казашке националне културе, укључујући у свој “текст” семантику традицио-
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налних ликова, захтевајући од глумаца посебан начин
сценског живота. Међусобни утицај метафора и знакова различитих структурних нивоа створио је својеврсни ефекат игре, доприносећи рађању новог смисла.
На ХII међународном позоришном фестивалу
туркијских народа “Науруз” (Казањ, 2015) ова представа појавила се у веома живој, оригиналној и визуелно
богатој режији. Она је практично постала оваплоћење
теме ритуализације позоришне радње, којој је био посвећен међународни образовни скуп, одржан претходне
године у Казању. Поред тога, казашко позориште добило је могућност да дефинише себе у контексту развоја позоришта туркијских народа.
На истом фестивалу представила се и убедљива и
сјајна млада туркијска режија. Уметничка специфичност овог поколења редитеља састоји се у томе што
они обједињују национални поглед на свет, естетику,
са савремененом формом светског позоришта. И. Зајнијев (I. Zayniyev, Татарстан), С. Потапов (S. Potapov,
Република Јакутија), А. Абушахманов (A. Abuşaxmanov,
Башкортостан), обнављају сценске традиције, генеришу идеје, стварају нови позоришни језик, уметничку
изражајност, стилска средства. Управо је то подстакло
руководство Казашког музичко-драмског позоришта К.
Куанишбајева (K. Kuanişbayev, Астана) да 2016. године
позове А. Абушахманова да режира драму О. Жанајдарова (O. Janaydarov) Џут и С. Потапова да режира
Вишњик Чехова.

Данас окретање казашког позоришта ка светској
класици омогућава испољавање специфичности развоја традиција националног позоришта у виду дијалога
Истока и Запада. У условима глобализације неизбежaн
је активан утицај различитих сценских култура, што
доводи до трансформације позоришне лексике. Потрага за новим формама изазвала је мешање жанрова,
стилова, обнављање позоришног језика у националном позоришту.
Проблем интерпретације светске класичне драматургије у казашком позоришту XXI века, у великој
мери повезан је са постмодернизмом. Реч је одувек била камен темељац националне позоришне уметности.
Ипак, природа драмског конфликта у књижевној основи и позоришној структури представе динамично
се мења, посебно у контексту развоја “постдрамског
позоришта”. Неопходно је пронаћи баланс између
потреба савремене режије и националних сценских
традиција, који би омогућио достизање аутентичне
уметничке вредности представе. Ка томе тежи млада
казашка режија, чији креативни експерименти одражавају моралне, социјално-психолошке, духовне промене у друштву.
Позоришна истраживања шире потрагу за новим
сценских формама на простору узајамног утицаја националних сценских култура, показујући усредсређеност пажње савременог позоришта Казахстана на човеков унутрашњи свет.
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Кристела Насар (Christelle Nassar, Либан)

Драматургија и
тројезичје

Ч

есто смо приморани да чујемо фразу “Учећи
језик, упознајете културу”. У Либану двојезичје
представља стандард, а тројезичје сасвим уобичајену појаву. Када радиш као драматург, или у обуци
студената драматургије и стажиста великих позоришта
у таквим условима тројезичја, обавезно се испољавају
особености сваког од језика и културе који стоје иза
њега: значење које може да се пренесе само на једном
језику, а на другима то није могуће; сличности и разлике у граматици, синтакси, фонетици, поетици, а такође
у концепцијама, историји, обичајима... То је ситуација
изобиља што допушта да се у геометријској прогресији
увећавају бескрајне могућности које се откривају у
драматургији и у даљем усложњавању конструкција
(извођење, режија...) на основу те драматургије.
Ипак, на неким нивоима то може да се покаже
као минско поље, посебно за студенте. На пример,
када се то или неко друго значење, које проистиче из
историје једног народа и његовог језика, уноси у стваралачки процес без узимања у обзир карактеристика
тог појма на другом језику, који има своје то јест другачије виђење историје. Такве замке могу да доведу до

неуједначености уместо да служе главном циљу драматурга – “формирању смисла”. То је нарочито опасно уколико драматург или студент нису довољно искусни, како би додали карике које недостају, без којих
епизода изненада добија супротан смисао. Као други
пример може да послужи опасност недовољне пажње
према граматичком роду речи (диференцијације по
припадању речи мушком или женском роду нема у
енглеском, но игра кључну улогу како у арапском, тако и у француском језику); улога употребљене речи
утиче на смисао фразе (то долази до посебног значаја
при преводу позоришних текстова)...
Уосталом, постоји један резултат који се поуздано постиже захваљујући тој конфронтацији језика,
посебно ако је дело или извођење, над којим радите,
намењено нехомогеном аудиторијуму. Има се у виду
потрага за универзалним могућностима комуникације.
У том контексту, као проналазак од великог значаја, у
току нашег рада у “Лабораторији драматургије, радње
и текстова” постала је “драматургија глумца”, основана на “драматургији тела”.
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Азалија Балгазина (Азалия Балгазина / Azaliya Balqazina, Русија, Башкорстан)

Мултикултурализам и проблеми
музеја при позориштима

П

озориште је жива уметност. Ми видимо оно што
се дешава на сцени, осећамо и саосећамо са јунацима, сада и овде, сутра ће остати наше успомене које имају својство да се растварају у времену...
Како сачувати легенду? У коју кутијицу сакрити гром
аплауза, у какву посудицу прелити сузе и зној дугих
дана проба, како упаковати радост стварања и где пресути прашину далеких гостовања? Авај, то није могуће.
Управо јаки утисци од сусрета са уметношћу и горчина растанка са представом били су они фактори који
су пробудили позоришне раднике или колекционаре, страсно занете позориштем, да створе музеје при
позориштима или пак позоришне музеје. Такав је, на
пример, чувени Позоришни музеј А. А. Бахрушина,
који је 1894. године створио индустријалац и мецена
Алексеј Александрович Бахрушин на основу личне позоришне колекције. Кроз материјалне предмете позоришне културе као што су плакати, фотографије, костими, Бахрушин је желео да, кад прођу године, ми не
да осетимо, већ да схватимо како су глумци градили
ликове, на каква питања савремености су давали одговоре да би им се приближили, сусрели се са њима у

јединственом простору уметности и наставили позоришну легенду...
Музеј при Башкирском државном академском
позоришту М. Гафурија је најстарији од сличних код
нас у Башкортостану1). Његово одбројавање почиње од
1939. године; створен је двадесет година након оснивања позоришта. На жалост, велики део колекције био
је изгубљен, но чудом се сачувао мали део програма
и докумената баш из раног периода. Сачувало се захваљујући ентузијастима, захваљујући оним позоришним делатницима који су схватили значај очувања
материјалних сведочанстава позоришног пута првог
националног позоришта, његовог настанка. Данас се
наш музеј труди да живи богатим животом, труди се
да пронађе нове начине рада и сарадње.
Може ли позоришни музеј да одговара главној
дефиницији мултикултурализма? Апсолутно. Исто
1) Башкортостан, званично Република Башкортостан (рус. Республика
Башкортостан; башк. Башҡортостан Республикаһы, Başqortostan
Respublikahı), позната и као Башкирија, конститутивни је субјект
Руске Федерације са статусом аутономне републике на простору
између Волге и Урала. Њен главни град је Уфа – прим. приређивача.
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као и уметност, и позориште већ у себи носи црте мултикултурализма. Позориште, с обзиром да је дубоко
национално, у свом репертоару не може да се задржи
само на делима националних аутора, на извођењима
која су поставили само месни редитељи; у том случају
оно ће осиромашити у свом уметничко-естетском развоју, постаће уских погледа, ауторитативно, а не савремено. Разноврстан репертоар, у ком су представљена
дела писаца из читавог света, позоришту омогућава да
истакне светске проблеме, да обједини људе са разних
крајева земаљске кугле. А проблеми и питања које човек себи задаје током свог живота код свих људи су исти. Шта је живот, смрт, болест, рат, усамљеност?
С обзиром да је, поновићу, позориште жива уметност, и музеј при позоришту мора да остане жив и мултикултуралан. Он такође мора да слуша своје апалузе и повике “браво!”. Музеј је једноставно дужан да
буде приступачан људима било које националности,
социјалног положаја и нивоа образовања. Музеј не
може да буде мртва, скамењена експозиција. Музеј
није само место за изложбену и научноистраживачку
делатност, то је место за сусрете и размишљања. Ту
могу да се одржавају дискусије, презентације, читања
како старих, заборављених драма, тако и нових, још
непостављених на сцени, ту могу да се изведу одломци
из представа или да се фрагментарно реконструишу
стара извођења.
Заправо је много идеја за реализацију пројеката
у музеју. Треба покушати од музеја направити место
где се сусрећу прошлост и садашњост ради будућности,
место где се сусрећу представници различитих позоришних концепција.
У Русији је велики број позоришта, више од 1000,
а колико је музеја при позориштима? Ми добро знамо
само неколико, а има их отприлике 140, испада да их
практично и нема, то су или малени трагови сећања,
или привремене изложбе. У неким позориштима нема
ни самог разумевања да је потребно сачувати своју позоришну историју, сакупљати, фиксирати, описивати.
У многим позориштима нема специјалиста одговорних

за историјско сећање свог позоришта, ко би могао да
чува и штити позоришне артефакте. А баш у тим позориштима понекад се догађају истински значајна позоришна дешавања. Много тога се губи, нестаје.
Данас, код нас, у републици од дванаест позоришта, само у пет позоришта има музеја при позориштима са руководиоцем. Два од њих раде пуном паром, у њима се одвија и изложбена и научноистраживачка делатност. У осталима раде људи на више места
и често немају профилисано образовање. Дакле, ни о
каквом просветитељском и научноистраживачком раду
не може бити речи. Запрепашћује како су, на пример, у
неким регионалним позориштима једноставно “испали” из историје неколико деценија не тако давног XX
века. Нису се сачувале фотографије, плакати, костими,
записници дискусија о представама, а позориште живи
и дан-данас, има више од педесет година, но чињеница је да позориште живи са “белим флекама” у својој
историји. Да, ми отприлике знамо шта је било у том
периоду, али немамо могућност да потпуније опишемо и окарактеришемо, ми губимо део духовне и сазнајне културе у контексту веће, у контексту целокупне представе о културно-историјском стању епохе. И
таквих тужних ситуација је много у позориштима различитих земаља и регија.
Још један проблем постоји скоро у свим регијама,
а то је очување информација о приватним и аматерским трупама, народним позориштима која су стицала славу у малим градовима или провинцијама. Нека
од њих постоје и много година, доприносећи развоју
занимања за позоришну уметност у целини. Понекад
су такве трупе једина огњишта културе далеко од административног центра.
Народно позоришно стваралаштво такође је једно од занимљивих и оригиналних појава у позоришном процесу, зато сведочанства о њему и његове артефакте треба чувати, изучавати и описивати. На тај
начин, закључујући своје излагање, желим да позовем
међународну позоришну заједницу да обрати пажњу
на проблеме очувања позоришних артефаката и мате-
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ријалних доказа позоришних догађаја ваше земље. Да
позовем на стварање не само музеја при позориштима
већ у свакој земљи, регији, морају се појавити музеји
позоришне и музичке уметности. Они могу да постану не само културно-забавне установе; идеално морају
да постану центри за проучавање и очување културног наслеђа. И на место руководећег у позоришном
музеју мора да дође неко са исто таквом позоришном
професијом. Да, на то ће отићи много снаге, времена,
истраживачког рада, финансијских трошкова и инвес-

тиција. Но, уколико будемо разумели целокупни значај те идеје, сви ћемо се сјединити у истом циљу: позоришни радници, научници, театролози, историчари,
специјалисти музеја, волонтери. Сматрам да је вредно
тога, да ће то обогатити духовно-културно налеђе свих
народа, светску позоришну историју, да ће помоћи развоју позоришне науке, и заиста бити у складу са разумевањем мултикултурализма као политике, усмерене
на очување и развој културних особености у посебно
узетој земљи, као и у свету у целини.

Део поставке Позоришног музеја Бахрушина

85 >

Мурад Гаџијев (Мурад Гаджиев / Murad Haciyev, Русија, Дагестан)

Национална позоришта у
мултикултуралном региону

П

олазећи од схватања мултикултурализма као
појма који означава заједничко постојање и
међусобни утицај различитих култура у једном социјуму, желим данас да истакнем да се руска
држава првобитно формирала као многонационална. Штавише, она је настала на раскрсници историјских путева развоја неколико источних и западних цивилизација.
У том низу, по етничком саставу и културним
традицијама, Дагестан представља једну од најоригиналнијих регија Русије. Овде су зачуђујуће сложно заједно боравили староседеоци који су, као једини
језик комуникације, у различитим периодима имали
арапски, туркијски,1) а сада руски.
Република Дагестан2) је мултикултурална регија
са богатом панорамом живота, са изванредно разноврсном људском палетом. Национална позоришта, ула1) Језичка породица која обухвата турско-татарске језике – прим.
прев.
2) Дагестан, званично Република Дагестан (рус. Респу́блика Дагеста́н),
конститутивни субјект Руске Федерације са статусом аутономне
републике на простору северног Кавказа. Главни град републике
је Махачкала. То је и највећа руска република на северном Кавказу, како по површини тако и по броју становника. Дагестан има
површину од 50.300 km² – прим. приређивача.

зећи у светски, општељудски културни процес, труде се
да не губе своју оригиналност, своје стваралачко зрно.
Светска културна асимилација свих народа одвија се сама по себи посредством утицаја средстава
масовног информисања, а истовремено, задатак је наших позоришта да сачувају националну драматургију,
оригиналне етнокултурне традиције, матерњи језик и
елементе народног стваралаштва.
Противници мултикултурализма сматрају да прекомерна пажња према идентичности сваког посебно
узетог народа у земљи руши личне односе, побуђује
расну, међунационалну и религиозну нетрпељивост.
Поверујте мени, човеку који је одрастао на улици, где
су већину чинили Кумици, који се школовао у школи са Јеврејима и Русима, у вишој школи у већини са
Лезгинитима, који руководи Аварским позориштем и
данас ради у најнационалнијем граду Руске Федерације, знање и поштовање према сваком народу, његовој
култури и обичајима чини да свет око нас буде бољи,
живописнији и богатији.
Мултикултурализам је социјално значајан вектор развоја цивилизације, он признаје културна права
сваког народа који живи у држави. То доводи до разноврсности културних традиција, до хармонизације
унутрашње националне политике земље.
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Истовремено, сваки посебно узет етнос који живи у мултикултуралној земљи мора да зна језик те
земље, да поштује традиције, познаје историјске корене свих процеса који се одвијају око њега, да буде
део те земље. Издвајање, истицање себе и свог народа
из заједничког социјума, нарушавање у датом друштву
прихваћених друштвено-моралних вредности, категорично није прихватљиво.
Свако од дагестанских позоришта има велико искуство рада са редитељима, кореографима, драматурзима, композиторима који су дошли из друге језичке
средине и имају другачије националне и културне корене. Сваки такав донео је много тога новог, но истовремено је усвојио другу културу, заволео други народ.
Сви ми знамо да деца рођена у међурасним и
међунационалним породицама обично расту паметније и боље од друштва које их окружује, па се тако и
национална позоришта која користе најбоља достигнућа
и умећа уметничко-сценског персонала, пристиглог из
других етничких и социокултурних група, развијају
изражајније и динамичније.
Свако од дагестанских позоришта обавезно приказује представе по драмама како дагестанских, тако
и кавкаских, руских и светских класика. Наравно, извођења се реализују на језицима народа и народности Дагестана, истовремено, руско законодавство не
забрањује да се режира и на руском језику. Такве извођења на руском су оправдана приликом гостовања
изван Дагестана.
Културна политика у свакој држави узима у обзир потребе сваког народа, и, истовремено, обезбеђује
развој културног потенцијала у целини.
У Дагестану се успешно развија и функционише
девет националних државних позоришта, и око тридесет народних.
Захваљујући пажљивом односу према традицијама, код нас је и данас сачувана идентичност у култури, а народни фолклор је постао саставни део богате
светске културе.

Позоришта иду раме уз раме са традицијама класичне уметности – управо оне, подсећајући на народну музику, дела, омогућују да се сачува, чак и увећа
културно наслеђе Дагестана.
Многојезично дагестанско позориште увек је служило идеалима уједињења народа и заједничких интереса републике са свим другим етничким групама. Једну сцену су дуги низ година делила аварска и кумичка
позоришта, руска и лакшка, лезгинска и табасаранска.
Актуелан је задатак очувања и даљег развоја многонационалног наслеђа народа Дагестана, оригиналних етнокултурних традиција, како у народном стваралаштву тако и у професионалној уметности.
Национална позоришта као центри оригиналне
културе народа Дагестана препознатљива су у Русији
и не губе свој идентитет.
Многонационална република сматра за своју
мисију да створи јединствен културни простор регије.
Данас је Дагестан важан пример тога да је немогуће описивати историју и културу једног народа изоловано од другог, изван контекста међусобног утицаја
двеју култура.
У условима Дагестана задатак очувања и развоја
културе много је сложенији с обзиром на многонационални етнички састав регије и разноврсност њених
грана. Културна политика овде мора да узме у обзир
специфичност потреба сваког народа и истовремено
да обезбеди развој културног потенцијала републике
у целини.
Народи Дагестана говоре различитим језицима,
сваки има своје лице и непоновљиву индивидуалност.
Позоришта у нашој републици позвана су да удовољавају духовним потребама конкретне нације, етноса,
временом она постају центри националне културе,
књижевности, сликарства и музичког стваралаштва
свог народа.
Свако позориште изграђује своју политику и репертоар самостално, уважавајући интересе и жеље
свог народа.
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Бринући о стваралачком расту глумаца, о ква
литету репертоара, ради уређења дијалога са станов
ништвом, национална позоришта морају систематски
да се обраћају најбољим обрасцима поетског и музичког наслеђа својих народа. То доприноси томе да се
суптилно и искрено комуницира са гледаоцем, и да
се задржи његова љубав.
Драго нам је да смо сведоци да су национална позоришта, као центри оригиналне културе народа Дагестана, препознатљива у Русији и да се не губе у контексту мултикултуралне разноврсности света.

Задатак државне културне политике јесте обезбе
ђивање подједнаке доступности грађана културним
вредностима, формирање компактног погледа на свет
грађана и, истовремено, очување културног идентитета и језика.
Култура у сваком друштву заснива се на стваралач
ким личностима, заљубљеницима у свој посао. Неопходно је створити услове за реализацију њиховог потенцијала и тада ће друштво моћи да егзистира у социјално поштеној и стваралачки богатој мултикултуралној средини.

Са прославе празника пролећа " Яран Сувар"
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Фарида Исмахилова (Фарида Исмагилова / Farida Ismagilova, Русија, Татарстан)

И

Провинцијско позориште.
Преоптерећеност.

сторијски и географски фактори условили су положај Татарстана1), који лежи на споју две велике
цивилизације, источне и западне, што умногоме
објашњава разноврсност његових културних богатства.
Татарски народ чува многовековне традиције
својих предака – Бугара, који су умели да досегну високи ниво културног развоја, сјединивши туркијске корене и арапски утицај, условљен прихватањем ислама
у X веку. То је постала основа на којој се даље развијала читава татарска култура.
Данас је Татарстан регија са необичном историјом;
после Москве и Санкт-Петербурга постао је трећа регија у земљи која поседује споменике културе светског
значаја. Међунационална и међуверска слога је један
од три најважнија успеха Татарстана као субјекта Руске
Федерације заједно са високим степеном економског
развоја и друштвено-политичке стабилности.
Позоришна уметност Татарстана води порекло
из XVIII века, а стварање татарског професионалног
позоришта припада почетку XX века. Данас у репуб1) Татарстан или Татарија, званично Република Татарстан (рус. Республика Татарстан; татар. Татарстан Республикасы), конститутивни субјект Руске Федерације са статусом аутономне републике на
простору поволшке Русије. Главни град је Казањ. Површина републике је 68.000 km² са 3.800.000 становника. Већину становништва
чине Татари (52,9%) и Руси (39,5%), а официјални језици су руски
и татарски – прим. приређивача.

лици постоји шеснаест државних позоришта, од којих
су више од половине национална. Једно од најуспешнијих и најпознатијих је Аљметијевско татарско државно драмско позориште нафтне престонице Татарстана.
Створено 1944. године у својој историји преживело је
периоде успона и падова, нудећи у свом репертоару
више од триста представа дела татарских, руских и
страних аутора.
Стваралачког успон настаје седамдесетих година захваљујући успешном тандему блиставе плејаде
глумаца – Дамира Кузајева (Дамира Кузаева), Камиљ
Ваљејев (Камиль Валеев / Kamil Valeyev), Луиза Султанова (Luiza Sultanova), Камиљ Саетгарејев (Камиль
Саетгареев / Kamil Sayetqareyev), уз енергичног, талентованог редитеља Галија Хусаинова (Qali Xusainov).
Године 1979. за представу по драми Туфана Минулина (Туфан Миннулин / Tufan Minnullin) Ај булмаса, јодиз бар (Ако нема месеца, има звезда), колектив
је био награђен највећом наградом републике – наградом Г. Тукаја.
Од 1989. године позориште ради непрестано.
Наше позориште је упоредо са другима увек било
чувар језика и традиције свог народа. Очигледно је да
се етничка специфичност нације у великој мери манифестује у позоришној култури. Тиме се објашњава
позиционирање националног позоришта као етничког.
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Но XXI век, који у суштини мења приоритете,
свест, афинитете, начин живота и још много тога, довео је позориште до неопходних важних промена. Таква особина уметности као што је масовност остала је
у историји. Данас је друштво разједињено, публика је
различита, гледаоци међусобно готово да немају додирних тачака. Аљметијевско позориште труди се да
иде тешким путем, радећи на изградњи међусобних
односа традиције националне културе и новог позоришног језика.
Жеља да се створи савремени стваралачки производ са новим решењем, са новом естетиком, садржајем и формом довело је позориште до разраде и реализације пројекта Четири стране света, који је окупио представе велике и мале форме. Уметнички руководилац пројекта постао је редитељ Искандер Сакајев
(Isgɘndɘr Sakayev), који је већ приликом првог сусрета
са трупом одржао радионицу по Мејерхољдовој биомеханици и поделио је улоге за представу Ашик-Кериб на основу азербејџанског дастана,2) који је препричао М. Ј. Љермонтов. Управо са том оригиналном
поставком и са њеном дивном атмосфером, игром,
пластичношћу, сценографијом, почиње време правог
позоришног живота.
Ашик-Кериб је постао својеврсна визит-карта, талисман, са којим се позориште стопило у фестивалски
ток. Чувени шекспиролог А. Бартошевич рекао је: “Та
представа може да учествује на било ком европском
фестивалу.” Ашик Кериб је лауреат фестивала “Науруз”
(Казањ), “Арлекин” (Санкт-Петербург), позоришта малих градова Русије, “Алтин Серге” (Улан-Уде), “Маскарада” (Пенза), “Догађај године” на позоришном конкурсу “Тантана” (“Тријумф”).
Пројекат Четири стране света наставила је поставка Болан патша (Краљ Јелен) по драми К. Гоција
(K. Gocci). Овај пут са трупом је радила редитељка

коју су позвали из Македоније, Звездана Ангеловска.
И поново успех: реалност на граници бајковитог, висока сценска култура, оригинално пластично решење
у складу са очаравајућом игром глумаца – све је то
оцењено колекцијом фестивалских награда. За режију
представе по драми Б. Брехта Туј (Малограђанска свадба) добро је дошла новачана помоћ, по први пут установљена захваљујући иницијативи председника СТД
РТ3) Ф. Бикчантајева (Ф. Бикчатаев / F. Bikçantayev).
И поново Сакајев распоређује места публике на сцену,
приближавајући гледаоца сценској радњи. Малограђанска свадба је постала још једно откриће трупе, образац
глумачког ансамбла, изванредан пример који у себи
сједињује оно национално по темпераменту, пластици, менталитету и авангардно-савремено. Редитељ је
постао добитник признања за најбољу режију на фестивалу “Волга позоришна”.
Завршница пројекта била је представа Ромео и
Јулија, у којој стваралачко трагање одводи ауторе поставке од традиционалног погледа на трагедију Вилијама Шекспира и подстиче на ново, оригинално читање
свима познате приче. Са том представом позориште
је тријумфовало на XII позоришном фестивалу малих
градова Русије 2014. године. Ромео и Јулија су проглашени за најбољу представу фестивала, представа је
постала учесник фестивала “Пробој” у Санкт-Петербургу и укључена је у шири избор фестивала “Златна
маска”. Приказана је у Москви на сцени Позоришта
нације у оквиру програма “Маска плус” у марту 2015.
Настављајући да осваја нове форме, уметничка
трупа је створила вербатим4) представу Јазилмаган јазмишлар (Неизмишљене приче), која је постала учесник фестивала Володина “Пет вечери” (Санкт-Петербург), “Науруз” (Казањ) и позоришта малих градова
Русије (Дубна).
3) Савеза драмских уметника Републике Татарстана – прим. прев.

2) Прича, епско дело у књижевности или фолклору Блиског и Средњег
истока, југоисточне Азије, најчешће су то књижевне интерпретације митова, легенди и бајки – прим. прев.

4) Документарно позориште, нарочито пупуларно на крају XX, почетком XXI века, у потпуности засновано на реалним монолозима
или дијалозима обичних људи – прим. прев.
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Фестивалско путовање позориште је наставило са
новом представом Бисте ферештесе (Добри човек из
Сечуана) Б. Брехта на XVII међународном фестивалу
“Дуга” (Санкт-Петербург) и II сверуском фестивалу
младих В. Золотухина (Барнаул).
Аљметијевско позориште се са страшћу бави про
јектима. Позориште је рај, Место сусрета је позори
ште, Очима срца, Аљметијевск – град позоришта, и за
хваљујући тим пројектима позориште је постало једно
од најпривлачнијих места у граду.
Године 2015. представили су пројекат Реч са Универзумом по стваралаштву народног писца Републике
Татарстана Марсеља Галијева (Марсель Галиев / Marsel
Qaliyev). Пројекат је постао панорама о нашој историји,
о духу нације, култури и уметности, изведен је позоришним језиком уз коришћење 3D технике.
Пројекат Шагијр сузе (Реч песника), где глумци
говоре стихове у путничком саобраћају постао је своје
врсни “излазак међу народ”.
Документарни пројекат Херојство и мелодичност
Победе, створен на основу оригиналног и уметнички
осмишљеног материјала кореспондената са фронта,
заводљивом и дирљивом радњом ујединио је све генерације гледалаца.
Будући да смо једино позориште у граду, усмерени
смо на систематски модел привлачења свих сегмената
гледалаца, почевши од најмлађих. Мисија позоришта
је повећање социјалне одговорности и, као последица,
максимално проширење гледалачког аудиторијума. Не
количински, већ структурно, квалитативно. Јасно је да
у граду од 150.000 становника рад позоришта са салом
од 400 места није могуће оцењивати по посећености.
Последњих година позориште се усмерило на
представе за децу у најразличитијим формама и жанровима: бајка, квиз, борба, мјузикл. Са циљем да се
деци и тинејџерима приближи позоришни свет у целини, чији део чини и национално позориште, разрадили смо и реализовали пројекат Туфан мактабе.
У оквиру стваралачког пројекта у десет образовних

установа организовали смо позоришне школе, што је
резултовало организовањем упечатљивог дечјег позоришног фестивала.
Позориште је живи организам са сталном циркулацијом нових форми, идеја. Савремено позориште
по духу, по естетским приоритетима, по самоосећању,
по самој својој природи мора да одговара савремености, што је немогуће без потраге и проучавања новог. У
нашем позоришту школују се сви: путем лабораторија,
радионица, семинара, конференција, форума. Користимо све прилике за то, а такође и сами организујемо
едукацију. Позориште је одржало семинар драматурга о актуелним проблемима савремености. У оквиру
најављене едукативне сезоне ове године од великог
значаја био је сусрет позоришних делатника републике на семинару “Актуелни проблеми савременог позоришта” са учешћем чувеног позоришног критичара
Павла Рудњева (Павел Руднев).
Наше позориште данас живи тешко, то никоме
не треба доказивати. Средства готова да и нема, свакодневни проблеми све чешће почињу да доминирају
над високим уметничким циљевима. Међутим, уколико се удаљимо од тешке свакодневице, погледамо мало
са стране... Чини се да позориште никада није имало
толико догађаја, сусрета, достигнућа, као последњих
година. То значи да учимо да живимо и стварамо упркос околностима.
“Аљметијевско татарско позориште драме данас
је један он најуспешнијих и најчувенијих колектива
Татарстана. То је позориште које је помоћу искуства
пронашло компромис између представа за касу и такозваних представа ‘фестивалског формата’, створивши формулу успешног позоришта. Веома важан показатељ је прилив нових снага. Па ни за кога није тајна да, што је мањи град, то апсолвенти позоришних
школа мање желе тамо да се нађу. У Аљметијевском
позоришту нема проблема са омладином. Јер је одвећ
снажно искушење озбиљних стваралачких стимуланса”,
Нијаз Игламов (Niyaz Iqlamov), позоришни критичар.

91 >

Темур Рашидов (Temur Rɘşidov, Узбекистан)

О

Проблеми националног и
регионалног идентитета у култури
и уметности централне Азије

чигледно је да у условима глобализације значајно расте интерес, не само за проблеме етничког,
националног идентитета већ и регионалне оригиналности у свим њеним манифестацијама, што је
актуализовало појмове као што су национална, регионална култура. Истицање етничких и регионалних корена културе, традиционалности и таквог типа међусобних веза као што су актуелан задатак савремене
уметности омогућују нам да пронађемо одговоре на
многа питања која се тичу културних међусобних веза
у оквиру и месних и регионалних димензија, што ће
одредити и садржај овог рада.
Опште је познато да се свако друштво састоји од
особитог, јединственог, посебног, и да свако, издиференцирано својим посебним карактеристикама, допуњава општу слику света. Таква дијалектика је уочљива и у самом току међукултурне размене, а такође и у
дефинисању локалних и регионалних карактеристика
националне културе.
Култура централноазијске регије као сложене и
комплексне појаве на плану њених етничких, националних, религиозних, менталних чиниоца, уклопљених
у објективни, историјски, територијално, социјално
условљени процес међусобног утицаја и прожимања,
пружа велико интересовање у улози објекта истражи-

вања не само са тачке гледишта обједињујућих фактора већ и национално-оригиналних особина.
Механизми интеграције националних култура у
регионалну и светску културну заједницу дефинишу
се као тенденције глобализма, а такође и као садржај
и карактер међукултурних веза у оквиру регионалног
јединства, што доприноси, с једне стране, ширењу културног поља, а с друге поставља проблем националне
идентичности као најважнију компоненту интеграције.
Ипак, идентичност није само очување националне разноврсности уметности, што је већ само по себи
непролазна вредност. То је такође и признавање њене
паритетности (једнакости) по начелима равноправности са другим културама међу којима “нема бољих
или горих, већ су све једнаке”.
Материјал Централне Азије је очигледан пример
тога како и на великом географском и полиетничком
простору не само да се формирала већ се и сачувала
поликултурна средина. Посматрајући Централну Азију
као целину, уједињену низом горе наведених особина, треба истаћи оригиналност сваке посебне културне појаве која, уз присутво регионалних црта, не губи
националну припадност, предстваљајући директну реализацију традиције народа који живе на једној територији, традиције која се непрекидно развија.
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Сачувању етничке, националне оригиналности
(како у оквиру регије, тако и у њеним посебно узетим
земљама) доприноси социјална политика независних
држава Централне Азије – Узбекистана, Казахстана,
Туркменистана, Таџикистана, Киргистана, које спроводе у дело идеју толерантности, узајамног поштовања.
Речено нам даје за право да говоримо о динамизацији
и социјализацији савременог хуманистичког живота,
омогућује нам да посматрамо националне културе
као механизам очувања светског поретка и структуре, укључујући уметнички, стваралачки потенцијал
друштва.
Појам “култура Централне Азије” као резултат
међусобног утицаја и дијалога у оквиру јединствене
географске и културне целине у свом садржају обухвата разноврсност и стваралачке снаге своје регије која
се непрекидно развија.
Националне културе, које чине најважнији фактор
те целине, са своје стране јесу уникатне творевине које
поседују свој естетски, уметнички, духовни идентитет,
и као оригиналне појаве чувају своју самосталност.
Данас, на фону функционисања сваке националне културе на високом нивоу самосвести и интензификације процеса међусобног утицаја култура, пред
делатницима уметности отварају се широке перспективе међусобног богаћења на нивоу стилистике, тема,
стилских средстава, што не негира припадност националној култури.
Савлађујући нова структурно-семантичка начела, нови системи изражајности (у пластичним уметностима, филму, позоришту, музичком стваралаштву)
поново стварају слике света који је међусобно повезан, у своје радове уносе нове елементе – као обрасце
слободне уметникове реализације, мимо национално
специфичних карактеристика, такође усвајају друге
културе проширујући сфере спознаје и самоспознаје,
откривајући се пред светом својим хуманитарним идеалима и вредностима, упознајући људе са новим видовима уметности.

Национална разноврсност у датом случају испољава се не само у сецифичности предмета приказивања (национални модел, национална свакодневица итд.) већ и у особеностима идејно-уметничких решења, тумачења ликова, уметничког осмишљавања,
у разноврсности односа према њему. У вези са тим
поставља се питање о стваралачкој употреби и традицији народне уметности, свега онога драгоценог,
чиме располаже богато наслеђе, што доприноси потрази за оригиналношћу у начину погледа на свет и
његовом поимању.
Централноазијско позориште данас је представљено кроз жанровску, тематску разноврсност. У њему су
пронашле своје место и традиционалне и иновационе
форме, повезане са претходним искуством и савременим трагањима. Као пример за то могу да послуже
позоришне представе, представе на тргу које синтетишу говорне, инструменталне, вокалне, плесне форме,
игре, оригиналне, солистичке и масовне форме.
Савремено позориште карактерише широки круг
ликова, мотива и стилских средстава, узајамни утицај
универзалних и национално-етничких концепција, изражајно-пластичних поступака, интензивност, рељефност персоналних карактеристика. У посебним случајевима може се говорити о повезивању унутрашње теме
са отвореношћу, усмереношћу ка дијалогу.
Ослањајући се на традицију, позориште изводи
на сцену фолклорне сижее, народни епос, што се види
и у решењу костима и у карактеру изведбе (традиционално грлено певање, свирање на старим инструментима, традиционална пластичност, ритмика, сижејне
линије). То говори о продирању у духовне дубине, што
представља доказ човекове повезаности са својим коренима, постојања неуништивих веза између различитих генерација.
О националном и стваралачком идентитету савременог позоришта може се судити по таквим показатељима као што су експресија, народно-етнографска,
кондензовано-свакодневна сликовитост, колоричност
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изражајног језика, импровизација, оригиналност, поетика и стилистика дела.
То и јесу услови савременог националног позоришта у коме има места и за традицију, и за иновацију, и за опште регионалне и национално-етничке
компоненте, што су нашле одраз како у спољашњој
форми тако и у унутрашњем позоришном садржају
који обухвата националну музику, ритмичну, интонациону обојеност, глумачко-певачко умеће, пластику,
унутрашњи глумачки субјективни осећај, који се прелепо оријентише у њему познатој средини.
При том се не изузима позоришно занимање за
формалне иновације, другостепеност поступака, рад
“као некад”, без исказивања идејно-садржинских циљева, разни квалитативни нивои изражајне културе глумаца и позоришних ансамбала, подражавање.
Перспективе националног позоришта огледају
се у уметничком осмишљавању текуће реалности, у
новим стваралачким особинама које се хране потрагом за свежим идејама, новим мислима и нијансама;
у преламању уметничких традиција (заједно са савременим осмишљавањем), које позориште обавештавају
о његовој оригиналности на основу развоја и усавршавања стабилног система вредности што обогаћује разноврсност културе.
Очигледно је да “национално” није само оно што
разликује један народ од другог, већ и оно што се манифестује у уметничкој форми. У складу са развојем
националне културе одвија се и процес кристализације националних стилова и школа. И што су богатије
те традиције, то је изражајнија уметност која у процесу међусобних утицаја излази изван граница усконационалног и постаје врлина како регионалне, тако и
светске културе.
“Којој год националности да припада уметник”,
пише Чингиз Ајтматов, “једнострано тумачећи националну разноврсност, као категорију непромењиву и
вечну, без узимања у обзир промена које су се десиле
у духовном и материјалном животу, то објективно во-

ди до провинцијске изолације његовог стваралаштва,
несумњиво сужава и осиромашује могућности уметности. И зато је један од најважнијих проблема уметничког стваралаштва заправо у данашњем времену да
свестрано истраживање правилно схваћеног националног у нашим условима постане органско власништво
читаве велике интернационалне културе.”1)
И, заиста, иако је уметник по својој природи национална појава, његово стваралаштво постаје вредно
само онда када се разматрају проблеми који брину све
људе, читаво човечанство. Уметност је зато и драгоценија када у себи садржи општељудске мотиве, а опште,
заједничко, постоји само у посебном преко особених
карактеристика.
Централни азијски простор, отворен за све националне културе, у сталном истраживању и покрету обогаћује сопствене традиције у којима има места за новаторство, схваћено као органско јединство
форме и садржаја, као нова реч која носи прогресивну мисао о слободи духа, слободи самоисказивања,
самобитности сваког човека, сваког уметника који
представља уникатну стваралачку јединку. Садржај
уметности јесте стварност, пропуштена кроз уметниково срце, душу, свест, у чијем се стваралаштву
проналази одраз и претходног искуства покољења и
живи уметнички процес.

Списак литературе
• Ајтматов, Ч., Човек – то је откриће, Москва 1972.
• Хамидова, М. А., Уметничка кулутра Узбекистана: савремено стање и перспективе развоја/ Традиционална и савремена уметност Централне Азије, Алмати, 2003.

1) Ч. Ајтматов, Човек – то је откриће, “Правда”, 1972, 4. децембар, стр. 3.
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Варуна Алахакун (Varuna Alahakun, Шри Ланка)

Савремено позориште
Шри Ланке у светлу концепције
мултикултуралности

М

ного пута и у најразличитијим социјално-политичким контекстима изводио се закључак да је
проналажење јединственог значења појма “мултикултуралност” веома тежак задатак. И зато су људи
склони да дефинишу тај термин сходно својим предрасудама и интересима. Мада практично идеје мултикултуралности проистичу из светског поретка који се
формирао после Другог светског рата, може се тврдити да су, теоријски, његови корени настали много пре
Другог светског рата. Било би корисно схватити шта
стоји иза идеје мултикултуралности.
Могуће је да у ширем значењу идеја мултикултуралности представља опис какав даје амерички научник, професор Калеб Росадо (Caleb Rosado):
“Мултикултуралност представља систем веровања и модел понашања који признаје и уважава присуство сваке од различитих група у организацији или
друштву, признаје и цени њихове социјално-културне
разлике, пооштрава и озакоњује њихов непрекидан допринос у оквиру инклузивног културног контекста за
добробит свих чланова организације или заједнице.”
(Rosado&Consulting, 1996).
Може се додати да професор Фридрих Хекман
(Friedrich Heckmann) дефинише мултикултуралност

као односе и, истовремено, као норму. Мултикултуралност јесте толерантност и у односу према другима,
а такође и “либерално-демократски однос, заснован
на учењу из грешака и фаталних последица етничке
нетрпељивости, национализма и шовинизма”. Даље
он говори да је “мултикултуралност интерпретација
концепције култура”. Тврди да нема “чистих” култура
које су се сачувале у првобитној форми, јер је свака
култура усвојила елементе других култура. Културе
представљају резултат њиховог међусобног утицаја.
Формирање културе јесте непрекидан процес који се
мења. (Heckmann, 1993)
Мултикултуралност у позоришту Шри Ланке није
никаква новост1). Позоришна традиција Шри Ланке на1) Шри Ланка, званично Демократска Социјалистичка Република
Шри Ланка (раније име Цејлон, а позната и као Сри Ланка), острвска држава у јужној Азији. Северозападно од Шри Ланке налази
се Индија а југозападно је Малдивски архипелаг. Писана историја Шри Ланке дужа је од 3.000 година, али постоје и теорије да
су на овом острву постојале праисторијске људске насеобине пре
125.000 година. Захваљујући свом географском положају и обали погодној за изградњу лука имала је велики стратешки значај
од древног Пута свиле до Другог светског рата. Шри Ланка је мултикултурна земља, у којој се среће мноштво религија, народа и
језика. У њој живе Синхалези, шриланчански и индијски Тамили,
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стала је пре неколико векова као резултат мултикултуралне размене две традиције: јужне тј. индијске, и
западне тј. католичке. Позориште Надагама, које представља стил раног музичко-фолклорног позоришта
Шри Ланке, било је под утицајем традиције индијског
народног позоришта, а у великој мери и колонијалне
португалске католичке културе. После Надагама може
се истаћи тако снажна позоришна традиција као што је
музичко позориште Нурти, чија се популарност формирала под утицајем културе северноиндијских Парса
(зороастричка персијска мањина Индије).
Након што је Шри Ланка стекла независност 1948.
године, у земљи се уочава културна ренесанса и савремено позориште Шри Ланке потпало је под утицај западног натуралистичког позоришта. А ето професор
Сарачандра (Ediriweera Sarachchandra)2), који се сматра за пионира савременог позоришта Шри Ланке, био
је под снажним утицајем позоришних традиција Далеког истока, то јест кинеског и јапанског позоришта.
Његове две новаторске позоришне режије служе као
Маври, Бургери, Малајци, Кафири и домородачки народ Веда –
прим. приређивача.
2) Едиривеера Сарачандра (Ediriweera Sarachchandra, сингалески:
1914–1996) био је драматург, писац,
песник, књижевни критичар, есејиста и друштвени коментатор.
Сматра се да је био први драмски писац Шри Ланке. Сарачандра
је креирао Манаме, 1956. године, представу која је добила бројна признања. Манаме се генерално сматра првом правом синхала
драмом која сигнализира прелаз из Надагам или народне драме у
модерну позоришну драму. Он је наставио као драмски писац да
пише оригиналне комаде, попут Синхабаха, 1961. године, који се
сматра за његов најбољи рад. Већина његових драма су адаптације
из будистичке Јатхакас или синхала фолклора, што даје његовом
раду трајну популарност код становништва које се поистовећује
са својим коренима – прим. приређивача.

пример привржености идејама мултикултурализма.
Тих година мултикултурализам је био користан као пут
ка јединству земље и добијања сопственог идентитета.
Упадљиво је да, како пишу у књигама о Брехту, будући
да је 1935. године био у Москви, он био под снажним
утицајем пекиншког театра кинеске опере. Слични
експерименти ушли су у његове драме и, очигледно,
услед културних паралела, уочљивих у његовим представама, Брехт је постао најпопуларнији западни драматург Шри Ланке.
Значај мултикултуралне размене у савременој
Шри Ланки види се по броју поставки заснованих на
преводима/адаптацијама драма. Већина драма, приказаних на Државном фестивалу драме 2016. године
на Шри Ланки, биле су стране. Међу њима су биле три
Брехтове драме.
Последњих тридесет година Шри Ланка је претрпела много патњи, изазваних грађанским ратом. Грађански рат се завршио 2009. године, међутим, етничка,
социјална, религијска и политичка напетост у друштву
је велика као и пре. И зато савремено позориште мора да се фокусира на питање мултикултуралности. То
треба учинити посредством уметничких дела такве
тематике као што су толеранција, поштовање туђег,
признавање разноврсности и социјално-културних
различитости итд.
Мултикултурални пројекти помогли су позоришту
Шри Ланке у стварању и одржању зрелости у периоду који је уследио након добијања независности. Сада
је дошло време када позоришту предстоји да утиче на
неопходне промене у међуљудским односима, како би
друштво постало знатно боље.

П озориште и ф естивали

Приредио > Зоран Ђерић
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Пише > Ајдин Талибзаде (Aydin Talibzadɘ, Азербејџан)

Позориште и фестивал
Превео > Зоран Ђерић

С

етите се филма Федерика Фелинија (Federico
Fellini), La Strada (Пут): циркус, позориште је увек
на путу. Пут их увек храни, како дословно тако и
метафорички. Идеш на пут зато да би зарадио, обавезно нешто купујеш или продајеш. Пут – то је нада,
очекивање и спасење.
Пут бежи и обмањује: на путу се можете преварити, пут можете заувек да изгубите, на путу треба бити пажљив и захваљујући пажњи пронаћи други пут.
Пут – то је увек фестивал: показујеш се, видиш
друге. Чак и рат се може тумачити као трагички фестивал моћи.
Фестивал – то је станица на маршрути празника-ритуала: фестивал се граничи са карневалом, парадом и увек носи у себи театралност.
Позориште је такође историјски увек било на
путу, на гостовањима: добијало или губило, растурало се на гостовањима. Савремено светско позориште
више не практикује дуга гостовања. Зато што нико не
зна каква је будућност позоришта, како ће гледалац да
реагује на друкчији театар? Производи ли утиске на
гледаоце? Ако се гостовања позоришта не преокрену
у догађај, онда она умиру и не могу да покрију своје
расходе. У савременом свету позориштима је фактички врло тешко да пронађу тржиште на гостовањима.
На крају, више нема неопходности позоришних
гостовања. Слика је јасна: с једне стране, нико не може

да гарантује продају карата и зато позориште креће на
пут тек после официјелног позива, у статусу иностраног
госта, на неколико дана; с друге стране, позориште је
променило свој путујући живот на фестивалски. Данас
позоришта живе кроз фестивале, раде за фестивале,
поставили су фестивал као циљ. Данас су фестивали
место где се окупљају редитељи, другим речима, законодавци позоришта, позоришни визионари.
Позоришни фестивали су подијум гледалаца.
Обратите пажњу: представе путују са једног фестивала на други, односно, не бирају се у зависности од насељености државе, града. Зато што обични гледалац
никога не занима: сада се оријентише само на фестивалског гледаоца.
Данас би правилније било да се редитељ не дефинише као аутор представе, него као моделар, дизајнер
позоришне моде.
Позориште долази на фестивал да добије оцену за
рад колектива, слику сопствене позоришне моде у центру позоришног света. Овде маркетинг игра последњу
улогу: уколико се фестивалска представа наручује само за позоришну и интелектуалну елиту.
Фестивал је аукција бесплатних позоришних идеја,
концепција уметности. Он је животворан до оног тренутка док политика има потребу за њим.
Организује се много фестивала: чак и у провинцијским градовима, понекад може да се реализује не-
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колико фестивала годишње. А то значи да је у савременом свету сам позоришни процес постао фестивалски.
Данас позоришне није за народ, није за масе, данас је позориште – позориште за себе, позориште за
малобројан део друштва, за фестивалске ходочаснике.
Данас друштво подноси позориште као што се
подноси нечији карактер: оно није лоше, али није ни
добро; просто постоји за себе и никоме не смета. И зато позориште подређује своју судбину фестивалима,
доказује своје право на живот кроз фестивале, посредством фестивала шаље друштву поруку “ја такође постојим, не заборавите ме”.
Једно време позориште је заузимало одређено
место у градској средини: друштво је имало потребу за
њим. А данас је тешко наћи некога коме је оно потребно, осим самих позоришних радника. Сви размењују
актуелности и комуницирају преко друштвених мрежа, не одвајају се од екрана смартфона, седе уз интернет од јутра до вечери, чак и ноћу, контактирајући са
разним људима, обожавају статусе типа “ја сам данас
пио кафу” и воде озбиљне дискусије о томе, постајући
безумно срећни од својих “селфија”, уживајући у апотеозама нарцизма.
Чак и појачавајући елеменат “живе комуникације”, позориште не може да реши овај задатак. Разлог је у томе што после савремене драме – то је метатеатар дотераних форми колега филозофа, семиотички дискурс, бездан шизофреног мишљења, нерешиви
психофизички пазли, манипулативне метафоре, распоређене око јунака и живота. Када говорим о томе
имам у виду концептуалне представе редитеља као
што су Ромео Кастелучи (Romeo Castellucci)1), Робер

Лепаж (Robert Lepage)2), Кристијан Лупа (Krystian
Lupa)3), Кристоф Марталер (Christoph Marthaler)4),
Роберт Вилсон (Robert Wilson)5), Лук Персевал (Luk
Perceval)6), Филип Жанти (Philippe Genty)7) и други, у
последњих 15 година.

1) Ромео Кастелучи (1960) заступа принцип синтезе уметности у перформативном позоришном чину, у центру је тело глумца (повратак
тела). Импровизација је уобичајена у његовим представама: представа Tragedia Endogonidia (Трагедија Ендогонидија, 2002) мењала
се у сваком од 10 градова у Европи, где је играла. Новије представе:
Ресторан Годишњих доба (2012, Авињонски фестивал), Хиперион.
Писма терористе, по Холдерлину (2013) – прим. приређивача.

7) Филип Жанти (1938), француски позоришни редитељ, кореограф
и луткар. Године 1967. заједно са Мари Андервуд створио је трупу
“Компанија Филип Жанти”. Године 1980. почиње да се удаљава од
луткарског позоришта, заинтересовао се за позоришну синтетику:
повезује елементе драме, пантомиме, плеса и певања. Од 1960. је
присутан у СССР-у. Чест гост Фестивала Чехова у Русији од 2000-их,
показао је представе као Стационирани путник, Сигмундове прева-

2) Робер Лепаж (1957), канадски позоришни и филмски редитељ, глумац, драмски писац и сценарист. Оснивач и уметнички директор
позоришта Ex Machina у Квебеку. Режирао и музичке концерте,
оперске и циркуске представе. Новија представа: Hamlet / Сollage
(Хамлет / Колаж, 2013) – прим. приређивача.
3) Кристијан Лупа (1943), пољски позоришни редитељ, сценограф,
графичар, драматург, преводилац и педагог. Један од најважнијих
пољских позоришних редитеља. Последњи велики позоришни пројекат овог редитеља је Persona. Tryptyk (Персона. Триптих), започет
2009. Најпознати је први део, Мерилин, с којим је обишао бројне
светске фестивале, поред осталог и Хонг Конг (2013) – прим. приређивача.
4) Кристоф Марталер (1951), швајцарски редитељ и музичар који
ради у стилу авангардног позоришта, као што су експресионизам
и Дада, позориште апсурда. Најновије представе: 2015: Deutsches
Schauspielhaus Hamburg: John Osborne – The Entertainer; 2015:
Theater Basel / Hamburg State Opera: Christoph Marthaler – Isolde
‘supper’; 2015: Zurich Opera House: G. Rossini – Il Viaggio A Reims;
2016: Volksbühne Berlin: Christoph Marthaler – Hallelujah (A Reserve)
– прим. приређивача.
5) Роберт Вилсон (1941), амерички позоришни редитељ, сценограф и
драматург, један од највећих представника позоришне авангарде
краја ХХ и почетка XXI века. Новије представе: Старица, Данила
Хармса – у сарадњи са Вилијамом Дафое и М. Баришњиковом (премијера 4. јула 2013, Манчестерски међународни фестивал; Писмо
човеку, на основу дневника Вацлава Њижинског (2015, Милано) и
Пушкинове бајке (2015, Позориште нација, Москва) – прим. приређивача.
6) Лук Персевал (1957), фламански позоришни редитељ и глумац.
Основао у Генту позориште Blauwe Maandag Compagnie (BMC,
Компанија плавог понедељка). Од 1998. до 2005. био је директор
позоришта Het Toneelhuis ion. Стекао је светску славу после првих
наступа у Немачкој. Од 2005. ради у немачким позориштима. Најновија представа Wer einmal aus dem blechnapf frisst, opening night
at the Thalia Theater, 24. februar 2017 – прим. приређивача.
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Кристијан Лупа, фото: Јацек Домињски

Коме су намењене ове представе? Само интелектуалном сегменту друштва, познаваоцима позоришта,
професионалцима... И то је све. Зато што они доносе
на фестивале не представе, него своја открића, своје
новаторске идеје. А користити се тим открићима и
идејама може се само једном.
Данас је редитељ изумитељ представа, изумитељ позоришта. Ова “открића”, “изуми”, егзистирају
на рубу различитих уметничких грана, јављају се као
екстра ординарна: истовремено она не користе традицију, она су ефемерна, разноси их ветар. Када се
заврше фестивали и ове представе се такође завршавају. Ове представе су представе за кофер, путују са
фестивала на фестивал. И зато се позориште после
ре, Крај Земље, Болилок и друге. Важније представе: 1996: Илегални
станари (Passagers clandestins, енглеска верзија Stowaways), у оквиру Аделаидског фестивала у Аустралији; 1997: Лавиринт (Dédale),
у оквиру Авињонског позоришног фестивала; 1998: Океани и утопије (Océans et utopies) на Светској лисабонској изложби – прим.
приређивача.

драме минимално користи речима, све се покушава
решити уз помоћ језика тела, визуелних форми, како
би фрагментарни језик био разумљив свима, независно од разговорног језика фестивала.
Фестивал је слика живота на коју је позоришна
уметност била принуђена. А фестивалска слика живота
– то је увек мултикултурални начин промене.
Позориште које проживљава фестивалску слику
живота, увек остаје унутар кофера, остаје позориште
само за себе.
А сада се сетите Освалда Шпенглера (Oswald
Spengler)8) и затворите сами круг... као у представама
Филипа Жантија...
8) Освалд Шпенглер (1880–1936), немачки историчар и филозоф историје чији су интереси укључивали и математику, науку и уметност. Најпознатији је по својој књизи Пропаст Запада објављеној
1918. и 1922, која покрива историју света. Шпенглер је предложио
нову теорију по којој је животни век цивилизација ограничен и на
крају се оне распадају. Отуда алузија на крају овог текста Ајдина
Талибзадеа. Приређивач се ограђује од поменутих његових ставова – прим. приређивача.
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Пише > Ана Куринаја (Анна Куринная, Украјина)

Функција фестивалске форме
у савременом позоришном
искуству
Превео > Зоран Ђерић

“Ф

естивал” је, у наше време, постао једна од
најпопуларнијих форми гледања, у сфери
позоришне уметности. Гледалац воли фестивалске догађаје, тако да они ничу све чешће и чешће,
као “печурке после кише”. Ипак, фестивал није само за
оног гледаоца који очекује “хлебa и игaрa”. Фестивал
је полифункционалан. Он допушта појаву савремених
тенденција развијања позоришне уметности: идејно-тематски изграђену драматургију, редитељска решења,
тенденције у области сценографије, и друге. И, најважније, он омогућава преношење позоришне уметности
у културолошким и мултикултурним аспектима (нарочито ако је реч о међународном позоришном фестивалу и ретроспективи представа редитеља различитих
култура и земаља).
Заиста, савремено позориште налази се у активном тражењу нових идеја и форми. Фестивал му помаже да све то види, појављује се као свеопшти “лакмус”
савремене уметности. Такве особине фестивалске позоришне форме су тема овог излагања и услов његове
актуелности.
Према етимологији термина “фестивал” (франц.
festival, лат. festivus – весео), из неколико специјали-

зованих позоришних извора, треба приметити да ова
особина представља сама по себи велики празник, масовну смотру достигнућа неког од видова уметности.
Почеци фестивалских радњи видљиви су у олимпијским играма у Старој Грчкој, у надметањима средњовековних трубадура. У почетку су “фестивали” носили
карактер тријумфалних поворки, игралишта, касније
су постали театрализоване масовне представе, посвећене одређеним догађајима. Ипак, као форма, фестивал
се родио почетком 18. века у Великој Британији (Лондон, 1709). У другој половини 18. века и почетком 19.
века раширио се по земљама Централне Европе (Беч,
1722), а почетком 20. века, у различитим облицима,
утврдио се у многим земљама света. При том, фестивал, сагласно његовој етимологији, обично се јавља као
такмичење, у оквиру кога учеснике оцењује специјализовани жири, а последица је раније селекције. Значи,
фестивал, то нису једноставно представе, фестивал је
демонстрација најбољих достигнућа овог или оног позоришног колектива.
У општетеоријским осмишљавањима проблема
могу се видети утицаји културолошких, естетских, па
чак и књижевних радова М. М. Бахтина, В. Г. Бјелинског
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(Белинский), М. А. Берђајева (Бердяев), Д. С. Лихачова (Лихачев), А. М. Лука, А. М. Панченка (Панченко),
Н. В. Понирка (Понырко), В. А. Пропа (Пропп), Јохана
Хојзинге (Johan Huizinga) итд. Међутим, фестивал демонстрира, пре свега, културолошки концепт “игре”.
Фестивал је игра која се одвија према правилима.
Према Ј. Хојзинги, “игра је нешто више од физиолошке појаве или физиолошког објашњења психолошких
реакција. Игра као таква превазилази чисто биолошке
границе или чисто физичке делатности. Игра је функција која је испуњена садржајем... Свака игра нешто
означава... Потреба да се игра је неопходна само онда
ако се рађа из задовољства резултатима игре”. Игра се
увек може одложити, до ње уопште не мора ни да дође.
Она не може да буде изазвана чисто физичким потребама и, тим пре, моралним обавезама. Она се не јавља
као некакав задатак. Њој се посвећује “слободно време”. Али, променом игре у једну од културних функција појмови обавезе, задатка, дужности, почели су да
се појављују као другостепени, а потом се показало да су
они с њом све више повезани. Ипак, прва особина игре
је да је слободна и јавља се као слобода. Непосредно с
тим појављује се и друга особина. Игра се не јавља као
“свакидашњица” или “садашњи” живот. Она је излаз из
таквог живота у претходну сферу делатности, с њеним
сопственим циљевима (4, с. 21–27). У фестивалској позоришној форми таква семантика игре може да има не
само репрезентативан већ и образовни контекст.
Данас у свету постоји много међународних позоришних фестивала. Сви они су мултикултурни скупови,
који допуштају појаву тенденција развоја и вредносну
оријентацију друштва ових или оних држава. Јер “позориште је катедра с које се може много тога рећи свету” (Н. В. Гогољ / Гоголь).
Међу најпопуларнијим позоришним фестивалима у Европи: Gentse Feesten (Гент, Белгија, један од
највећих у Европи, представља најбоље уличне театре
света и циркуске компаније, концерте, карневале, вечери поезије); Edinburg International Festival (Единбург, Шкотска, драмске представе, луткарске представе,
перформанси и мини-карневали); Festival D Avignon

(основан 1947. у Авињону, Француска, перфоманси и
поворке, светске и француске премијере, концерти, изложбе, сусрети са глумцима и критичарима); позоришни фестивал у Тампереу (најбоље представе из Финске
и других земаља, нова драма, савремене поставке класика, плесни театар, улични театар, савремени циркус)
и многи други. Међу њима је и Шекински међународни
позоришни фестивал (Шеки, Азербејџан).
Као резултат анализа многих позоришних фестивала постаје очевидно да структурно овакве манифестације имају следеће блокове: конкурсни, образовни (серије мастер-класа и стваралачких сусрета за учеснике
фестивала), блок завршног такмичења – награде и победнике у демонстрацијама достигнућа. Дата структура
може да буде варијантна.
Посебан карактер фестивалских форми може се
видети при анализи дечјих позоришних фестивала, где
су учесници конкурса сама деца. Фестивалска форма
овде испуњава не само уметничку и васпитну функцију
привлачења деце ка великој драмској сцени, она може
да демонстрира и недостатке који се јављају при васпитању деце, кривицу руководилаца – одраслих, због
одсуства неопходног сценског простора за обучавање
у глумачким вештинама; одсуство неопходне техничке базе, ниску припрему ученика итд. Ипак, један од
најраспрострањенијих проблема је у непрофесионалном односу у обучавању специфичних, за опште образовање, школских предмета, на пример, “сценског
говора”, “сценског покрета”, “глумачког мајсторства”.
Називи предмета могу да варирају, а њихови педагози постају учитељи општеобразовних дисциплина, немајући пре тога специјалне припреме у области позоришне уметности.
Литература
• Ожегов, С. И. Словарь русского языка. – 17-е изд. Москва, 1985.
• Театралная энциклопедия. Т 5 / Глав. ред. П. А. Марков, Москва 1967.
• Хейзинга, Й. Homo Ludens: статьи по истории культуры,
Москва 1997.
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Пише > Милош Латиновић

Промена концепта
Стеријиног позорја:
Реквијем за писца овдашњег

Ф

естивали у Србији су важан, ако не и једини облик конкретизације идеје о децентрализацији
културе у нашој републици, јер само три важна
позоришна фестивала егзистирају у културним центрима Београд и Нови Сад, а то су Битеф фестивал,
Стеријино позорје и Инфант. Остали театарски релевантни фестивали географски су “правилно” распоређени у градовима широм Србије: Суботицa – Desire
– Central station, Ужице – ЈПФ – Фестивал без превода, Крагујевац – Јоаким интерфест. Ако се овоме дода
још неколико свакако врло значајних фестивала јасног концепта1), пристојне медијске пажње, традиције и
примерне организације, недвосмислено је да теза о децентрализацији фестивала има практично утемељење.
1) Дани Комедије – Јагодина, Фестивал класике – Вршац, Дани Зорана Радмиловића – Зајечар, Позоришно пролеће, Шабац те фестивали Јоаким – Заједнице професионалних позоришта Србије и
Фестивал професионалних позоришта Војводине који организује
Заједница професионалних позоришта Војводине.

Уосталом, “фестивали и смотре су веома значајни
облици дифузије културе, будући да се стваралаштво на
њима вреднује, на смотрама самим избором, а на фестивалима и наградама, чиме се остварује и увид у уметничке домете једне средине у одређеном периоду”2).
Тај сегмент географске разуђености значајних
позоришних манифестација у Србији апсолутно је
за уважавање и могуће га је понудити као конкретан
и практичан модел и неким другим сегментима културне и уметничке делатности у смислу примене као
модела децентрализације културе.
Ситуација с позоришним фестивалима у Србији
ипак је далеко од идеалне. Проблема има, а неколико
је јасно изражених, пре свега недостатак континуитета финансирања, потом неадекватна селекција – условљена, изнуђена или компромисна због недостатка
новца, ту је и неусаглашеност календара одржавања
2) Милена Драгићевић Шешић, Бранимир Стојковић, Културе, менаџмент, анимација, маркетинг, CLIO, Београд 2011, стр. 197.
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театарских манифестација које се “преклапају”, па све
до, чини се, најдоминантнијег проблема који је препознатљив као концепцијска сличност фестивала, што
доводи до тешког разликовања појединих фестивала и
понављања такмичарског репертоара.
Сви наводи свакако су утицали и поставили се
као разлог за нову промену концепције Стеријиног
позорја. Ако се вратимо на почетак, онда треба следити тезу: “Фестивали или смотре почињу израдом концепције – утврђивањем циљева и задатака фестивала/
смотре. У складу са концепцијом, утврђују се битни
елементи: време одржавања (годишње, бијенално...),
геополитички карактер (међународни, државни, републички...) и садржај тј. пропозиције учешћа. Израда концепције подразумева претходну анализу свих
постојећих сличних манифестационих облика, као и
указивање на уметнички и културни значај и допринос нове манифестације.”3)
Стеријино позоре на свом почетку 1956. године,
уз залог врхунских теоретичара позоришне уметности
и истакнутих културних стваралаца4), одржано је са
уважавањем јасног концепта, геополитичког одређења
и вредносних садржаја.

Изворни концепет Стеријиног позорја и
прва оспоравања
Стеријино позорје створено је као снажан уметнички еквивалент држави која је крупним корацима,
па самим тим и апсолутно водећи рачуна о значају
и дометима културе, кренула ка сопственој афирмацији. Југославија је била озбиљно утемељена држава,
3) Исто.
4) Фестивал је основан у поводу 150 година од рођења Јована Стерије
Поповића. Први Одбор фестивала (потврдило Градско веће Новог
Сада, 29. марта 1956) чинили су, између осталих, Јосип Видмар –
председник, Иво Андрић, Бранко Гавела, Велибор Глигорић, Младен Лесковац, Томислав Танхофер и други... Документационоистраживачки центар Стеријиног позорја, Нови Сад – www.pozorje.
org.rs/dokcentar.htm

с јасном геостратегијом (мост између истока и запада) у немирном времену, а самим тим била је осмишљена и планирана жеља за јасним позиционирањем у
области културе. Стеријино позорје био је добро пронађени модел манифестације која у потпуности задовољава уметничке потребе театарског потенцијала
какав је имала СФРЈ.
Распад земље деведесетих година узроковао је
потребу преиспитивања и могућег редефинисања концепта фестивала Стеријино позорје, као фестивала тзв.
домаће драме. И тај, од оснивача усвојени концепт,
током времена врло често је стварао недоумице, чак
иритирао одређене театарске “кругове”, полемишући
због третмана све присутније кореодраме и плесног театра, јачања невербалног тетара, те са дилемом која се
наметала потребом увршћивања у званичну конкуренцију сценарија или сцено-следа за кореографске представе, те друге модерне и међужанровске форме које
су стизале у позоришни живот Југославије.
Остаје упамћено да су средином осамдесетих, због
“лошег смештаја на клупе” које су биле постављене на
сцени Српског народног позоришта у Новом Саду, на
тражење редитеља Паола Мађелија, аутора представе
Црна рупа (писац Горан Стефановски) Драмског театра из Скопља, реаговали председник ГО Стеријиног
позорја Коле Чашуле и функционер АП Војводине Живан Берисављевић, те је ГО Стеријиног позорја ургентно донео одлуку о “забрани учешћа у званичној конкуренцији представа које потражују услове извођења
мимо оних које пружа сцена-кутија”5).
Релевантно је такође и реаговање угледног књижевника и професора Слободана Селенића који је аргументовано бранио значај фестивала и сматрао да је Стеријино позорје “аниматор савремене домаће драме”6).
Ово су само два навода која, верујем, сликовито
илуструју честе несугласице и полемике око концепта
5) Документационоистраживачки центар Стеријиног позорја, Нови
Сад – www.pozorje.org.rs/dokcentar.htm
6) Слободан Селенић, Десето позорје, “Сцена” I, 1975, Нови Сад.
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Стеријиног позорја. Временом се проблем усложњавао, а распадом Југославије фестивал је концепцијски
готово обесмишљен. Била је угрожена, како наглашава
Иван Меденица, “веома важна културолошка и цивилизацијска премиса Стеријиног позорја – његов наглашено југословенски карактер – и створена је велика
криза идентитета по питању домаћег драмског текста”.

Промена концепта као изнуђено решење
Промена концепта била је, дакле, нужност, а решење које је до ове године било “у игри” верујем да је у
датом моменту било не само изнуђено него вероватно
једино могуће. Пре свега због чињенице да је култура у
тим турбулентним временима била на маргини, те било какав државни “интервенционизам” није био могућ.
Стеријино позорје, као и већина манифестација
и установа, остали су сами и преживљавали тешке тренутке у борби за оправдавање постојања и опстанак. О
промени концепта, децембра 2006. године, одлучивала
је струка, што је пример добре праксе и збиља редак
случај у нашем времену и систему, но чини се да понуђено (и прихваћено) решење за промену концепта
некадашњих Југословенских позоришних игара, није
проникло, чак је запоставило суштину могућности и
потреба које, истина, постају можда видљиве тек затварањем врата, јер се тада оставља простор да се погледа,
или ваздух проветри, отварањем прозора.
Стеријино позорје, дакле, “преименовано” је изменама и допунама Статута Стеријиног позорја, из фестивала “домаћег драмског текста у Фестивал домаћег
драмског текста и националног позоришта”. Одлука је
имала и два сегмента: “1) најбоље представе домаћих
и страних театара рађене по текстовима наших писаца (3–5 представа) 2) најбоље представе домаћих позоришта рађене по текстовима страних писаца (3–5
представа)”7).
7) Записник са дванаесте седнице Управног одбора Стеријиног позорја
одржане 14. децембра 2006. и документација Стеријиног позорја.

Можда је то у том историјском контексту (који
се не сме занемарити) била једина могућност, изнуђено решење, али мишљења сам да таква одлука, без обзира на широке консултације, угледне уметнике који
су је подржали, ипак никад није сасвим или довољно
образложена. Такође верујем да тада није било довољно воље/моћи/стрпљења да се истраје на инсистирању
код државних органа да подржи промоцију домаћег
драмског текста.
Промена концепта Стеријиног позорја изазвала
је одређени “потрес” међу домаћим књижевним – посебно драмским – ствараоцима и њихов тихи револт.
Одлука је такође неколегијално нарушила односе међу
организаторима фестивала, јер је нови концепт Стеријиног позорја “ушао” у дефинисани и разрађени простор
деловања неких других значајних фестивала у Србији.
Инертност у контексту трагања за новим моделом, за комплекснијим, а бољим решењима, те, с друге стране, снажна жеља да се добије важно и вредновано национално признање, чини се да су превладали
приликом ове промене. Не треба занемарити ни “наглашену личну ноту”, како је то дефинисао Слободан
Селенића, оних који су желели да дођу на фестивал и
до Стеријиних награда.

Верност традицији
Стеријино позорје као најпрестижнији фестивал
у некадашњој Југославији, трагајући за новим идентитетом, у ствари је изгубио оригиналност и недодирљиву
сопственост, те је почео да личи на фестивале који су
већ годинама остваривали сличан или идентичан концепт, или су основани недавно попут Шабачког фестивала са подударним концептом. Треба напоменути да
се у транзиционом времену много боље прилагодило
Ужичко позориште као организатор Југословенског позоришног фестивала, организујући га после промене
концепта Стеријиног позорја, као Фестивал без превода
и смештајући га у регионални геопоетички простор.
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Уважавајући ову промену и њено десетогодишње
трајање као једну од фаза позоришног бивствовања у
Србији, Стеријино позорје борило се да “почињени грех”
ипак нема катастрофалне последице на традицију али
и на будућност драмског стралаштва у Србији. Упорно настојање да се афирмише домаћи драмски текст
видљиво је кроз Конкурс за домаћу драму (кредибилна откупна награда), као и давање значајног простора за објављивање домаћег драмског стваралаштва у
часописима Сцена на српском и енглеском језику. У
последње време Стеријино позорје је и озбиљан копродуцент у сценским реализацијама награђених комада или пак оних драмских дела која су објављена у
часопису Сцена8).
Очито све то није довољно да би се заштитила и
промовисала домаћа драмска књижевност.

Национална драматургија
заслужује свој фестивал
Стеријино позорје кренуло је у нови концепт “фестивала националне драматургије” одлуком Управног
одбора од 12. јула 2016, оглушујући се о одређене примедбе да је таква одлука провинцијализација фестивала или чак националистички осмишљен концепт.
Српска култура апсолутно је већ деценијама кореспондентна и у складу са европским и светским културним тенденцијама. Једини проблематични сегмент
тог припадништва је недостатак константне и агресивније промоције, те афирмације изван граница Србије.
Неосмишљени плански концепт већ годинама се намеће као горућа обавеза државе и водећих културних
установа. Подстицај и осмишљени наступ вратиће дигнитет домаће драме и препоручиће је избирљивом
европском уметничком тржишту (?!), које, много је
доказа, никада није гледало на остварења драмских
писаца из Србије као на мање вредна у односу на она
која настају у Европи и у свету.
8) НП Ужице, Силе у ваздуху.

Примедба да је то затварање у “властити тор” није
ни тачна, ни добронамерна. Не треба се, међутим, од
таквих ставова бранити аргументима да, рецимо, Хрватска има Марулићеве дане, БИХ Фестивал босанскохерцеговачке драме, а Словенија Теден совенске
драме, што је, наравно, тачно, јер је значајније нагласити и уважити чињеницу да позоришни текст, али и
позориште засновано на идеји (сценарио, ауторски
концепт) стваралаца са простора Србије или оних који
припадају “корпусу српског писма и језика”, заслужују
посебно фестивалско проматрање и вредновање. Стеријино позорје, без обзира на статутарне фазе, никада
није било затворено и ограничавајуће за представе из
одређене средине. Напротив, многи селектори у претходном периоду бирали су одличне комаде театара из
иностранства настале по тексту писаца који припадају
“корпусу српског језика и писма”. Подсетимо да су у
такмичарском програму у време изворног концепта на
Стеријином позорју наступали ансамбли Националног
театара “Јон Лука Карађале” (представа Професионалац
– Стеријана награда за М. Албулескуа) и Позориште
Нотара из Букурешта – Румунија, Театар “Александар
Духнович”, Прешов, Словачка и многи други. Занимљиво је, али и врло значајно, да је на Стеријином позорју
2003. у такмичарској селекцији било више представа
(седам у конкуренцији) страних ансамбала (Театар
студио Париз, Француска, Македонски народен театар,
Скопље, Позориште “Чики Гергељ” Капошвар, Мађарка и Томаж Пандур Театар Љубљана, Словенија) него
позоришта са ових простора.
О квалитету се, наравно, увек може расправљати. Чињеница је да нова форма може, у датој години,
да не донесе довољно на плану квантитета, а посебно
квалитета, али зар то није био случај и у годинама када
је концепт био национална драматургија и национално позориште. При томе треба додати и индивидуалне
особине селектора чија стручност и кредибилност су
константно на испиту јавности.
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Стеријино позорје је повратком на концепт “фестивала националне драме”, као основне могућности за
учешће одређеног театра на фестивалу, не само вратило важност и значај националног драмског стваралаштва, него је тако на јасан и ауторитативан начин
вратило драмског писца, помало зловољног и занемареног, у фокус театарског збивања у Србији. Али, чин
повратка подразумева, или би тако требало, то јест
ваљало би, и стављање у жижу интересовања театарских стваралаца за актуелну тематику свакодневице и
овдашњих проблема, збивања и критике. Домаћи текст
– кроз искуства извођења класика, пре свих Стерије и
Нушића, али и других афирмисаних домаћих аутора
– Александра Поповића, Велимира Лукића, Синише
и Душана Ковачевића и млађих, Биљане Србљановић,
Милене Марковић, Филипа Вујошевића, Жељка Хубача,
Маје Пелевић, Олге Димитријевић и других – одувек
је имао значајну пажњу позоришне публике у Србији.
Број селектованих представа у првој “повратничкој” сезони потврђује исправност уметничког опредељења управе Стеријиног позорја, јер је пред селектором Мирославом Радоњићем било 62 театарска
остварења од којих су 37 праизведбе домаћег драмског текста. Педесет седам је изведено у Србији, а пет
у иностранству.

Основни и најважнији садржај новог концепта
је, дакле, промоција националне драме. То је сигурно
озбиљан сегмент промишљене културне политике и
као такав он не може бити само обавезујући – кроз
начин и средства – за Стеријино позорје, пре свега
нужно је укључивање Министарства за културу Републике Србије. Подстицај (финансијски) театрима
у Србији, региону али и изван овог језички блиског
простора, за постављање на сцену комада писца из
Србије или оних који изкажу “припадност корпусу
српског језика”, значајна је културолошка опција и
свакако значајан чин културне дипломатије. Да не
улазимо у значај и могућности шире делатности у
том правцу – подстицај за организовање изложби,
извођење музичких дела, преводе књижевних дела
– важно је да тај фонд буде благовремено одређен, а
критеријуми за добијање средстава транспарентни
и свима доступни. На тај начин ће бити проширена
могућност селекције али, још важније, добићемо нови
поглед у наше “двориште” кроз паноптикум театарског света. Такво деловање свакако ће не само оспорити критику концепта него би могло бити пример
осмишљењог, континуираног и педантног пласмана
остварења у области културе изван Србије.

МИЛАН РИХТЕР
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Разговарао > Зоран Ђерић

Интервју: Милан Рихтер

Све моје драме су добре за
читање, али имају и сценски
потенцијал

С

Превела > Зденка Валент-Белић

ловачки писац Милан Рихтер (рођен 1948. у Братислави), студирао је германистику, англистику,
делимично нордистику. Радио је као језички и одговорни уредник у братиславским издавачким кућама,
а после 1992. у дипломатији Републике Словачке (chargé
d´affaires и др. у Норвешкој). Био је главни и одговорни
уредник часописа Slovak Literary Review у Литерарном
информационом центру. Од 2001. води приватну издавачку кућу (MilaniuM). Од 1995. је члан Академије Б.
Бјорнсона у Норвешкој, аустријског удружења писаца
“Grazer Autorenversammlung”, Словачког ПЕН центра.
Од 2013. до 2016. био је председник Клуба независних
писаца. Од јануара 2017. је председник словачког ПЕН
центра.
Објавио је девет књига песама које су преведене на
35 језика и објављене у форми књиге у 11 земаља (између осталог у Русији, Норвешкој, Бугарској, Израелу,
Шпанији, на Тајвану, у Македонији).
Рихтер је написао три позоришна комада, Из Кафкиног Рај-пакла (Z Kafkovho Pekloraja, 2006), Кафкин

други живот (Kafkov druhý život, 2007), Кратак, несрећни живот Мерилин Монро (Krátky nešťastný život Marilyn
Monroe, 2013). Драме о Kафки објављене су на словачком
језику 2016. под називом Кафка и Кафка (са поговором
И. Чичмањеца), драму Кратак, несрећни живот Мерилин Монро објавиће издавачка кућа МиланиуМ 2017.
године. За Словачки радио написао је једночасовни документарни трилер Kо је убио Мерилин Монро? (2014).
Његове две позоришне драме о Кафки преведене
су на осам језика и објављене у часописима у Шпанији,
Србији, Бугарској, а у форми књиге у Србији и Турској.
Позоришна драма о Мерилин Монро преведена је на
енглески, турски, румунски и српски, а у форми књиге објављена је у Турској и Румунији. Фрагмент комада
Kратак, несрећни живот Мерилин Монро инсцениран је
на светској премијери у позоришту у румунском граду
Бистрица, новембра 2016. Рихтер је превео 78 књига и
позоришних комада (делове Гетеовог Фауста I, II, Рилкеове Девинске елегије, афоризме Ф. Кафке, изабране песме
T. Транстремера, изабране песме A. Лундквиста, E. Јан-
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дела, E. Дикенс, П. Тафдруп, у језичкој сарадњи песме
П. Неруде и Е. Карделана итд.; романе Л. Густафсона,
Џ. Чивера, бајке Х. К. Андерсена, О. Вајдла, драме Р. O.
Енквиста, E. Канетија, E. Јелинек и других.
Милан Рихтер је добитник великог броја награда,
поред осталих награде Шведске академије за песнички
превод (1999), Златног ордена части за заслуге према
Републици Аустрији (2002), Витез 1. класе Краљевског
норвешког реда заслуга (2008), Бјорнсонове награде
(Норвешка) за песничко дело (2010) и награду “Kathak
Literary Award” (Дака, Бангладеш, 2016).

Господине Рихтер, као преводилац и писац бавили сте
се најразличитијим књижевним жанровима. Од када
сте заинтересовани за драму и позориште?
У праву сте, од 1972. године (тада сам био тек студент) преводим прозу (прва књига је био детективски роман Р. Соута Златни пауци и објављен је у тиражу 50.000
примерака), касније су дошли и преводи поезије, а чини ми се да ми је 1979. Словачка телевизија понудила
нешто што је тада можда превазилазило моје снаге: да
препевам на словачки језик драму Л. де Вегe Баштованов пас. Вероватно сам тај задатак тада успешно савладао (риме, драмски позоришни језик и сл.), пошто се та
инсценација са Соњом Валентовом и Јурајом Кукуром у
главним улогама још увек релативно често репризира.
Касније сам преводио лакше и теже драме, на пример,
Канетијеву Свадбу или Енквистов комад o бајкописцу
Андерсену (Из живота кишних глиста), o Стриндбергу
(Ноћ трибада), чак сам препевао и Гетеовог Прафауста
и тек недавно његовог великог Фауста.
Управо приликом читања и превођења драма o северњачким великанима, који у интерпретацији Швеђанина Пера Улова Енквиста постепено збацују са себе
сву одећу и кожу, како би гледаоцу показали да је “испод коже свако крвав”, скупио сам потребну храброст
да загазим у те, за мене до тада непознате, воде. То је
било негде 2005. и тада сам имао иза себе годину или
две проучавања Кафкиних дневника и његовог живота,

шта је резултирало релативно тешким преводом Кафкиних афоризама и кратке прозе. A пошто сам тада знао
о овоме прашком јеврејском чудаку више него довољно (барем сам тако мислио), рекао сам себи: Кафка као
позоришни лик – то не може бити лоше. Његов живот
је био јединствен! Несрећан, трагичан... Шта ако би му
се омогућило да га проживи изнова – тај живот, на свој
начин и потпуно испуњено? Већ тада сам у глави носио сцену како му на самртној постељи у санаторијуму
у Кирлингу његов лични демон поклони други живот.

До сада сте написали три позоришна комада, два о
Кафки а један о Мерилин Монро. Чиме су вас заинте‑
ресовали овако различити јунаци?
Франц Кафка и Мерилин Монро су иконе 20. века –
свака из другачијег разлога. Кафка: практично непознат
све до своје смрти – a Мерилин, превише славна да би
могла да живи сопствени живот. Заправо, ни Кафка није
успевао да живи онако како је желео. По томе су њих
двоје сродни. Као што је моју интелектуалну радозналост,
која жуди за тајанственим, заједно са мојим (временом
и актерима потискиваним) јеврејским идентитетом, од
средњошколских дана привлачио Јеврејин Kaфка, једнако снажно је моју мушку машту еротски и естетски
привлачила тајанствена, али савршено лепа жена, која
одаје утисак немоћи. Два различита јунака, две иконе
немоћи. Обоје, озбиљни актери трагедије, какви су били њихови животи, имали су уједно изузетан смисао за
хумор. И обоје су умрли релативно млади.

Све три драме су засноване на документарним мате‑
ријалима, драме o Кафки сте писали у великој мери
на основу његових књижевних дела, писама и днев‑
ника. На чему је заснована драма о Мерилин Монро?
Да ли је “Кратки, несрећни живот Мерилин Монро”
трагедија, крими-драма или трилер?
За писање драме Кратак, несрећни живот Мерилин Монро припремао сам се три године. Прочитао сам
тридесетак књига o њеном животу и њеној тајанственој
смрти и стотине тек недавно откривених докумената,
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пре свега из “радионице” ФБИ и ЦИА. Као аутор јако
сам радознао. Ако сам желео да у комаду Kaфкин други
живот сазнам како ће тај свој други живот прашко-немачки аутор стварно проживети, да ли ће бити са њим,
с тим животом напокон задовољан, морао сам најпре
да напишем драму. И у случају Мерлин Монро био сам
радознао да докучим да ли је заиста извршила самоубиство или су је убили, и зашто се то у ствари десило.
Како бих доспео до неког поузданог закључка, и да би
ми гледалац поверовао, одлучио сам се за нешто између
истраживачке драме и трилера. Главни лик je специјални
иследник Дејвид Дајмонд, обожавалац Мерилинине лепоте и глумачког умећа. Она сама је “покретач” радње у
ретроспективним сценама са мајком Гледис, психоаналитичарем Гринсоном, својим другим супругом Џоом
ди Мађом или са браћом Кенеди, али у облику “живе
мртве”, односно у форми сна или живо запамћеног лика и директно у сценама са Дејвидом.

Преводили сте Геотеовог “Фауста” и друге позориш‑
не текстове. Који су то драмски писци и драме које
су вас привукле?
Преводио сам комаде Аустријанаца Фердинанда Брукнера (Наполеон I), Едена фон Хорвата Приче из
Бечке шуме, Елфриде Јелинек Рехниц, анђео уништења
и Свадбу Елијаса Канетија, Љубитеље младе данске
драмске списатељице Николине Верделин, али све су
то били тзв. поручени преводи. Можда бих у то време
(80. и 90. година прошлог века) више волео да преводим
Шекспировог Хамлета или Бихнеровог Војцека, али драматургије словачких позоришта тражиле су ово. Мада
сам преводио Гетеовог Прафауста (Урфауст) радио сам
најпре по поруџбини (1988–1989. за Позориште Aндреја
Багару у Нитри), револуционарне промене у тадашњој
Чехословачкој “тражиле” су већ нешто друго: требало
је да буде провокативно и интересантно читаоцима. Тако да ми је Прафауст лежао у фиоци читавих десет година, све док га књишки као дивну библиофилију није
објавио господин Маренчин 2000. године у издавачкој

кући ПТ. За превод сам добио престижну преводилачку
награду “Јан Холи”, али позоришну поставку морао сам
да причекам следећих пет година. Далеко више среће
имао сам са драмама шведског драмског писца Пера
Улова Енквиста. Укупно сам превео шест, од тога су три
биле инсцениране, а пет је објављено у форми књиге под
називом Игре, у Позоришном заводу.

Какво је по вашем мишљењу савремено словачко
позоришно стваралаштво?
Морам признати да ме више занимају комади који
су настали и настају у Скандинавији, него они из радионица мојих земљака. Видео сам неколико позоришних
комада савремених словачких писаца – и то мене није
нарочито одушевило. Могуће је да имам предрасуде –
јер успети да уђете у словачка позоришта са комадима
који нису о данашњици, него о светским иконама, ужасно је тешко. Словачки драмски писци и режисери – тако се мени чини – у довољној су мери светска класика
као и њихове драматизације светки познатих романа и
новела. Позориште, то није танушна збирка песама у
тиражу 300 примерака. Разумем то, и не свиђа ми се.

Шта мислите да ли су ваше драме пре свега драме за
читање или имају сценски потенцијал? У којој мери
су одговарајуће за сценско извођење?
Сматрам да су све три моје драме добре за читање
(захваљујући бројним цитатима из дела Ф. Kaфке или
цитатима и приказаним ситуацијама из живота Мерилин Монро), али све уједно имају и сценски потенцијал.
Видео сам фрагменте обе драме о Кафки у извођењу
аматерских позоришта или позоришних ансамбала на
северу Словачке и у Прагу, видео сам фрагменте драме
о Мерилин (35-минутна сцена са Мерилин и председником Кенедијем) недавно у румунском позоришту и
могу да кажем да сам задовољан: ти ликови су на сцени
живели, њихове приче су уверљиве.
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Милан Рихтер
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Милан Рихтер

Кратак, несрећни живот
Мерилин Монро
позоришни комад у 2 чина

Са словачког превела > Зденка Валент-Белић
ЛИЦА:
Дејвид (Дејвид Дајмoнт, 28 и 48 година – истражни судија окружног тужилаштва ЛА)
Мерилин (Мерилин Монро, 35–36 година, у 4. сцени са Џоом 28 година)
Норма Џин (Норма Џин Монтерсон – 20 година)
Др Гринсон (Ралф Гринсон, 53 године – психоаналитичар MM)
Џо (Ди Мађо, 40 и 48 година – бивши супруг MM)
Џек (Џон Ф. Кенеди, 45 година – председник САД)
Боби (Роберт Ф. Кенеди, 38 година – генерални тужилац САД)
Лафорд (Питер Лафорд, 40 и 60 година – британски глумац, шурак браће Кенеди)
Гледис (Гледис Перл Монро Бејкер, 45 година – Мајка ММ)
Марејева (Јунис Марејева, 61 годину – кућна помоћница MM)
Шеф (40+ и 60+ година – заменик генералног тужиоца државе Калифорнија)
1. мушкарац (из тајне службе)
Ликове Гледис и Марејеве може да игра једна глумица.
2. мушкарац (из тајне службе)
1. мушкарац и 2. мушкарац играју такође истражне судије
3–4 униформисана полицајца
или припаднике тајне полиције (“у цивилу”) у 1. сцени.

> 114

Холивуд је место где вам плаћају хиљаде долара за пољубац а педесет центи за душу. Знам то, јер сам прву понуду често одбијала и тражила тих педесет центи.
Знала сам да припадам гледаоцима и свету, не због свог талента или пре своје лепоте, него због тога што никад нисам припадала никоме и ничему другом.
Понекад мислим како би било боље избећи старост и умрети млад. Али тако никад
не бих завршила свој живот, зар не? Тако никад не бих спознала саму себе.
— Мерилин Монро
Људи кажу да сам безобзиран. Нисам безобзиран. A ако једном сазнам ко ме назива
безобзирним, уништићу га.
— Роберт Ф. Кенеди

1. Ч И Н
Добра сам, али нисам анђео. Пуно пута сам згрешила, али нисам ђаво. (...) Ја сам само девојчица у великом
свету, која тражи неког да је воли.
Волети значи дати некоме моћ да те уништи и
веровати да то неће учинити.
— Мерилин Монро

1. сцена
Кућа Мерилин Монро у Фифт Хелена Драјв, Брент
вуд, Лос Анђелес, крај новембра 1963.
Иза спуштене завесе изађе Мерилин, на себи има
зелену хаљину у којој су је сахранили. У току њеног
наступа завеса ће се подићи и гледаоци ће угледати
у полумраку сцену са објектима који се назиру: над-

гробни споменици, гробнице или намешај у соби покривен комадима платна или провидном фолијом.
У току сцене чује се тешка, суморна музика, или
“нормална” музика али у нешто споријем темпу –
као да сцена није стварна, као да је само плод маште
аутора, режисера или... смрти.

Мерилин: За мене кажу да сам лепа и секси, да нисам
као Норма Џин, та глупа девојчура, коју су сиротишта и хранитељи пребацивали једни дугима као
комад меса, да би је на крају удали за првог мушкарца који је наишао. Лепа и секси – a моја лепота
је, наводно, јако крхка. Док ходам улицом, мушкарцима се диже дика а дамице трче да се исповеде
свом психоаналитичару, пошто ми ужасно завиде.
Али мени је стало само да ме људи воле. Да отац, ког
никад нисам упознала, коначно дође и загрли ме.
Тражила сам га у многим мушкарцима и, волела то
или не, прихватила сам улогу припросте плавуше,
глупе и секси, за којом су сви старији мушкарци у
Холивуду губили главе.
Само што сам ја, откако су ми дали заводљиво име
– Мерилин Монро, ју-пу-пи-ду, желела да играм
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трагичне ликове и у позоришту, да, у позоришту...
Шекспира, њега сам целог проучила, Јулију или Корделију у Kраљу Лиру, Oфелију, несрећницу Дездемону, да, и Лејди Магбет... Ја бих те улоге научила,
верујте ми, савладала сам их. Сер Лоренс Оливије
веровао је да бих могла да играм Шекспира...
Данас ћу коначно играти трагичан лик – саму себе.
Не ону лепу и секси. Без плача, цике и вриске и бола, па ни без крви, комад неће проћи... Не због тога
што су плач, цика и вриска, крв и страст од антике одувек били онај прави коктел, без ког ниједан
трагичан комад није имао довољно сокова. Не зато... Па ипак, зато што Мерилин Монро тако жели.
A оно што мис Монро жели – она то и наметне и
уради, колико год то болело!
Мерилин мало зањише задњицом, пружи леви образ
са младежом, сачека аплауз. Затим се окрене и закорчи најпре одлучним, али након пар метара тацкавим краком у полумрак сцене која личи на гробље.
Стане. Врати се на просценијум и говори у правцу
публике. Не говори – Игра саму себе.
Мерилин: Јесте ли чули? Убили су Џека. (Зајеца –
кратко али ганутљиво.) Mилиони људи су то видели – a ви нисте? (Срдито.) Немојте рећи да ништа
не знате, да се ничег не сећате! Пред очима читавог света! (Поново јецаји.) Бум-бум! И пола главе
разнето. Половина предивно обликоване главе коју
сам безброј пута држала у длановима, ево, овако...
читаво теме, густа коса коју сам мазила... ево, овако... када смо једно друго, ју-пу-пи-ду, задовољили
и Џек ми је шапутао, шу-шу-шу, своја јуначка дела
... Пссст, више ни речи!
(До краја ће се очигледно променити – постаје Шекспиров лик: можда на тренутак Офелија, али много
више Дездемона која зна како ће завршити. Да, Дездемона... и љубоморни свет.)
Сцена иза ње се окрене као да гробови ходају: радници премештају намештај у соби. Отварање врата,

ту и тамо покретна линија светлости, повремено
неко опсује. Међу њима је старија жена (Марејева) –
покушава да понешо спакује, гурне у кутије. Стално
се окреће око себе.
На просценијуму се угаси светло, а на сцени се појачава. Пространа соба по којој тамо-амо шетају тројица полицајаца у унифорама и двојица цивила. Млад
мушкарац са зализаном косом, танким брчићима, у
савршеном светлом оделу (Дејвид) издаје наређења,
утом примети да у полумраку просценијума неко
стоји.
Дејвид: Хеј, ви тамо, ко сте? Како сте ушли овамо?
Овде нема странаца...
Мерилин (Изађе из полумрака на светлост сцене/собе): Ја
нисам странкиња. Ја живим овде... живела сам овде.
Дејвид: Мис Монро! Ви? Па ви сте... (Разгорачи очи и
непомично стане, као скамењен.)
Мерилин: ... већ више од годину дана мртва?... Само
што, дечаче златни, бити мртва и отићи заувек, не
знајући име убице, нити његов лик – то су две различите ствари. Док то не сазнам... (Приђе Дејвиду,
повуче га за кравату и док певуши “ју-пу-пи-ду”,
протрља му се задњицом по неприродно истуреној
бутини)... док не сазнам...
Док изговара последње речи, кроз задња лева врата
улази Др Гринсон, наочит педесетогодишњак проседе косе и уских брчића и нервозно се осврће око себе.
Др Гринсон: Шта док не сазнате, Мерилин?
Скоро истовремено улази кроз десна врата Џо (Ди
Мађо), висока утренирана фигура четрдесетогодишњака, неумољив поглед.
Џо: Ко ју је, заправао, убио.
На лева врата улази Лафорд. Лепо глумачко лице,
очију које исијавају посебним сјајем, као код овисника од алкохола или дроге.
Лафорд: Убио? Зашто би ико убијао нашу драгу, лепу
Мерилин? Сви смо је волели.
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Мушкарци у позадини су у међувремену уредили намештај тако да изгледа као дневна соба филмске
звезде и тихо отишли. Однели су неколико кутија
и сандуке пуне књига, предмета и исписаног папира.
Мало старија жена (Марејева) остане да стоји сама
позади на сцени. Поново се осврне око себе а затим
неупадљиво пређе у предњи део сцене, где стоје већ
поменути ликови. У свакој руци држи пуну торбу.
Дејвид: И ја бих волео да знам ко ју је убио. Зато сам и
дошао. А управо зато сам вас све и окупио. Имамо,
наиме, нова сазнања, која бисмо желели да проверимо на овом месту, хм, извините, мис Монро, такорећи на месту злочина.
На средња врата улази Норма Џин, 20-годишња бринета таласасте косе, која личи на Мерилин.
Норма ЏИн: Уф, a ja нисам веровала, Мерилин, да ћу
те икада више видети живу.
Мерилин: Норма Џин, моја младости...! Да сам само
остала са тобом! Љубави, нисмо пуно доживеле, зар
не? Ни ти, ни ја...
Др Гринсон: Девојке, молим вас! Само још да заплачете
као у романтичном филму. Видите, Мерилин, a ви
често нисте знали ни да се имена сетите...
Дејвид је до сада стајао врло неприродно, као ошамућен. Не зна се шта га је више шокирало – то што
види Мерилин Монро, или што је још увек види живу.
Дејвид (Неприметно се стресе и ноншалантно се осмехујући закорачи одлучним кораком према Др Гринсону.): Дакле, имамо вас све на једном месту. Докторе
Гринсон? Ја сам Дејвид Дајмант, специјални иследник лосанђелеског тужилаштва. (Приђе Џоу.) A вас,
господине Ди Мађо, сећао би се и мој покојни отац.
Жива легенда! (Потапше Џоa по рамену.) Исто као
и госпођица Монро – ж-и-в-а легенда! (Згрози се,
схвати шта је рекао.) Извините! (Приђе Лафорду.)
Господине Лафорд: Позвали смо вас као пријатеља
госпођице Монро, али ће нас сигурно занимати и ваш
породични однос према двојици најмоћнијих људи

Америке. (Приђе Марејевој.) А, госпођа Марејева?
Ви сте први пронашли тело, је ли тако? (Заустави
се поред Норме Џин.) Али ову госпођицу... Да ли би
требало да вас познајем?
Норма ЏИн (Одмахне главом.):Ма какви! Теби скоро да
не бих ни дала својевремено да ме креснеш. Тада су
ми сви момци добацивали: “Хајде са мном, Норма
Џин, да ти то урадим!”
Иза врата, кроз која је девојка ушла, одједном се огласе узвици.
ГлЕдис (Глас као да долази из друге просторије.):Убили
су је, курвини синови. Сада почива у миру – нека
се бог над њом смилује и заувек јој помаже... Али
ти си и даље жива, Норма.
Мерилин: Моја мајка! Побогу, зар она није одавно мртва?! (Жели да оде – осврће се на која би врата могла
неприметно да нестане.)
Норма ЏИн (Одлучно Мерилин препречи пут.): Твоја –
a моја – мајка животари и даље у Заводу за душевно оболеле. У луд-ни-ци! Не заборави то, луди испртку Холивуда! (И њој је већ доста свега, пође према вратима иза којих се чују стално исти, али све
слабији узвици.)
Џо: Норма Џин, чекај! Не иди!
Бринета се у ходу окрене према Џоу – и тада се са
њом судари Мерилин која је одлучила да оде кроз
средња врата. Жене погледају једна другу – као да се
први пут у животу заиста виде. И то уживо.
Џо (Окреће се час према једној, час према другој.): Мерилин, не иди!... Норма! Норма Џин! Па, ми смо
се... Мерилин, договорили смо се, било је то наше
заједничко обећање... Договорили смо се да ћемо
почети испочетка!
Норма ЏИн (Одмахне главом с једнаким омаловажавањем као малопре.): Са мном, драги мој? Никад.
Ja нисам била те среће да те упознам. То је пре...
(Погледа с мржњом, а уједно као да је први пут са
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разумевањем, у Мерилин, која само тргне главом и
изађе кроз средња врата.) Да почнемо испочетка?
То је пре... требало да покушаш са оном тамо дрогираном јадницом. Не са мном!
Норма Џин изађе кроз средња врата скоро безбрижно у спољашњи простор. У соби, где је остао Дејвид
и тројица мушкараца са Марејевом, брзо се смрачи.
Чују се шумови и звуци као да неко гласно пушта
траке са прислушкивања: ту и тамо реч или уздах
који испушта Мерилин и више мушакараца… Ова
звучна секвенца у трајању 20–30 секуинди може се
понављати након неких будућих.
Код гледалаца би то могло да изазива осећање да
Мерилин прислушкују, или да умишља (“Типична
параноја”).

4. сцена
Хотелски апартман у Ст. Реџис Хотелу, Њу Јорк,
јесен 1954.
Полумрак, односно скоро мрак, ту и тамо слабо светло: премештање сцене. Утом се огласи аплауз, мушки
узвик, звиждање, повици “браво” и сл. А на крају глас
колпортера (може се снимити унапред, укључујући
уличне звуке, аплауз, повике итд.).
Глас: “Холивуд у Њу Јорку! Најлепша плавуша света
на Менхетну! На углу Лексингтон авеније и Педест
друге улице ноћас ће се снимати специјална сцена
са Мерилин Монро за њен нови филм. Очекује се да
ће хаљина госпођице Монро открити далеко више
од оне коју је носила синоћ, када је због ње настао
колапс градског саобраћаја!... Дођите да погледате, бесплатно је!”
Светло. Може бити око девет сати ујутру. Џо ди
Мађо пушта у дневној соби хотелског апартмана
на пројектору кратак филм. “Петља” са Мерилин

Монро, како у белој хаљини раскорачена стоји изнад
вентилације и јак млаз ваздуха јој избацује сукњу
тако високо да јој се виде беле гаћице.
(Филмска сцена требало би да се сними са глумицом која игра Мерилин, укључујући крупне кадрове
који у оригиналном филму не постоје. То може бити
снимљено тзв. скривеном камером, односно другом
аматерском камером, тада би и звук био аутентичан.)
Џо (Шета просторијом, повремено застане испред пројектора, тако да се на трен види сенка његове “коњске”
главе. Псује, гестикулира као типичан Италијан.):
Maмaмија! Само ми је још ово требало! Размеће се
тамо као нека курва! A ja, глупи муж, морам то да
гледам. Баста! Доста је! Баста!
Скочи до пројектора, наглим покретом га искључи,
петља са филмским ролном, жели да је скине али не
успева… Само га искључи.
У међувремену се отворе врата од спаваће собе, најпре
се одшкрину, затим толико да би Мерилин у спаваћици и гаћицама могла да се провуче унутра. Жели да изненади супруга који управо губи живце код
пројектора. Привине се уз високог Џоа, снажно га
загрли око струка и напући усне у пољубац. Џо као
да се скаменио, али га навика повуче, или га близина
вољене жене умири: пољуби Мерилин у напућене усне.
Мерилин (Дечје шапутавим гласom – касније се промени у глас Норме Џин.): Татице, вољени! Већ си устао? Ја сам толико измождена да не могу ни очи да
држим отворене. То ноћно снимање било је право
гиљање. Односно… ко-ба-ја-ги снимање. Била је то
заправо реклама. Неки promotion новог филма...
за Седам година верности. Нула уметност – само
техничке ствари, знаш? Мрежица изнад станице
метроа… морали су испод ње да монтирају веома
јаку дуваљку... (Устукне.) ... па, оно као вентилатор,
што издувава топао ваздух.
Џо (Одмерено, скоро бесно.): Вентилатор!
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Мерилин: Вентилатор, да! A ja сам, као, требала да
идем тротоаром у лаганој белој хаљини, a када сам
стала на ту решетку, одједном је вууууу, шуууш и
топао ваздух ми је мало подигао… па, као, задигао
хаљину. Е, a била је тамо гомила људи, полудели
су кад су ме видели… (Тек сад примети пројектор,
претрне, али му затим приђе, укључи и каже уздишући “ју-пу-пи-ду” гласом славне глумице.) Ево! Па
то смо… о томе ти… то смо ноћас снимали. Одакле
ти? И, зар нисам фантастична? Знаш ли колико је
тамо било народа? (Пројектор забруји, ролне се врте, Мерилин поново стисне дугме, филм се заустави
усред крупног кадра на њеним белим гаћицама. Мало
се провиде тамне маље. Али Мерилин то не смета,
привија се уз Џоа.)
Џо (Бесно је одгурне.): Фантастична, фантастична! Изгледала си као курва. Био сам тамо и патио као
коњ, сви око мене су се драли: “Још, више, више!
Хоћемо још да видимо, Мерилин, још, више!” Шта
си ти, стриптизета или курва?! Као нека puttana,
mammamia. Они би да виде још! Tо могу да пожелим ја, јер сам ти муж. Имам на то право. Али стотине оних мушкараца…
Мерилин: Татице, ти си био тамо? И одмах си отишао?
Невероватно…
Џо: Отишао? Морам сам да ПОБЕГНЕМ. Неки мушкарци су ме препознали и довикнули: “Ди Мађо, а
ти јој ово дозвољаваш? Ноге и руке да јој поломиш
а не да се овако показује светини!”
Мерилин: Какви су то људи? Твоји пријатељи? Побожни италијански пуританци, који би рођеним женама ломили руке и ноге? A у туђу жену, туђе тело,
буље и балаве. Срамота! Треба да их буде срамота,
кажем ти.
Џо: Дошли су, јер их је привукла реклама. Филмски студио, драга моја, поступа с тобом као са рекламним
предметом. Дошли су јер су тај предмет желели да
виде распакован.

Мерилин: Пих, распакован... немаш разлога да будеш
љубоморан. Ионако ништа нису видели. За сваки
случај обукла сам два пара белих гаћица.
Џо (Грубо је зграби за раме и на силу одвуче до белог зида, на ком се још увек провиде тамне маље кроз беле
гаћице.): Ту дођи! Дакле, кажеш два пара гаћица! Два
пара гаћица – на једну... на једну... (Толико је бесан
да више не успева... Тражи реч, праву реч.)
Мерилин: На једну шта? Истреси то из себе, драги мој!
Хајде, избаци: “На једну...”
Џо: Навукла си два, два пара гаћица... на једну длакаву пичку! A шта је ово? Сви смо видели – сваки
боговетни напаљени мушкарац у тој улици. И да је
слеп, опет би видео. Теби су се... тамо доле... виделе длаке, capisco?
Мерилин: Па шта? Сви већ знају да их имам.
Џо: И са таквом... тако длакавом... си се тамо показивала....
Мерилин (Задигне мало спаваћицу и провокативно посегне руком међу ноге.): Ако се теби takО ДЛАКАВА
не свиђа.. онда ћу је други пут обријати...
Џо: Мерилин, зачепи губицу иначе се нећу контролисати.
Мерилин: Или бих могла следећи пут да је офарбам у
плаво, целу-целцату, знаш? Нека ти ниткови мисле
да ми је стидница таква... природно блонд.
Џо (Шчепа је обема рукама за рамена и затресе њоме.):
Неће бити следећег пута! Са снимањем филмова
си завршила, claro? Ja хоћу да ми жена седи кући,
у кухињи, у кревету – a не да се свлачи пред курварима, глумцима и продуцентима. Код куће не мораш да носиш по два пара гаћа одједном. Код куће
не мораш да носиш ниједне, capisco?
Мерилин (Истргне му се и имитира његову страствену италијанску гестикулацију.): Само што ја, драги
бејзбол мужјаче, мој италијански љубоморко, још
нисам завршила, напротив, моја каријера одлично
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напредује. Имам двадесет осам година и продуценти и режисери су са мном веома задовољни, ВЕОМА задовољни...
Џо: Како да не буду кад им свима дајеш, чим се у атељеу
угаси...
Мерилин: Да ми је да имам твоју машту! Прљаву машту
болесно љубоморног човека! (Промени тон, поново је “ју-пу-пи-ду” Мерилин.) Џо, татице, ‘ајде, знаш
добро да имам само тебе! Када сам почињала, то је
била друга ствар. Тада сам као млада девојка морала у Холивуду ту и тамо с неким да спавам, ако
сам хтела добре улоге.
Џо: Не могу да поднесем помисао да си спавала са пола Холивуда.
Мерилин: А ја бих могла да будем љубоморна на половину обожаватељки које су јуриле код тебе у гардеробу после сваке утакмице.
Џо: Да их је било стотине, у гардеробу сигурно не би
могле да стану. Aли са две-три сам умео увек да
изађем на крај.
Мерилин (Промени тон, поново је Норма Џин.): ‘Ајде,
само се немој хвалити. Док би две-три мажореткиње
исисале твоју бејзбол палицу да стоји усправно, на
мени би се истресла тројица продуцената. Да сам
ХТЕЛА, capisco?
Џо: Мерилин, молим те да не будеш вулгарна. Сабери се!
Мерилин: Ja сам вулгарна?! Скроз сам мирна. Само сам
пробудила прљаву машту љубоморка. ЉУБОМОРКА!
Џо (Приђе Мерилин.): Шта си рекла? Реци то још једном! Ја сам љубоморан?!
Мерилин (Сасвим мирно, као да понавља неку филмску
реплику.): Рекла сам да сам само пробудила прљаву
машту љубоморка.
Џо (Удари је у главу, Мерилин ускуткне, зајауче – не од
бола него од изненађења.): Дакле, ја да имам прљаву
машту? Па ја не желим ништа друго само да будеш
моја жена са свиме што уз то иде? Да не откриваш

своје чари пред оним усраним холивудским комедијашима...
Мерилин брзо пређе у хистерично стање, почне да
се брани песницама, a када је Џо пар пута ошине по
рамену, по лицу, у главу, Мерилин седне, шћућури се
и употреби оштар сарказам као претпоследње делотворно оружје.

Мерилин: Ако су глумци и људи око тебе комедијаши,
шта си онда ти, лепи мој Џоне? Погледај се у огледало. Ишамарао си жену коју обожавају милиони
широм света и одмах ти се подигао его на висину
твог мужјачког либида. Одлично! (Сабере се, устане, обрише сузе, жели да приђе Џоу, али он је од беса
сасвим црвен и замахне тешком руком.) Хајде, удари! Док су ти его и либидо изјадначени, јер либидо
неће дуго издржати! (Подмеће му лице, уједно снажно гестикулира стиснутим песницама.)
Џо (Виче, не може да се сабере.): Мерилин, завршила си!
Capisco? Са Холивудом си завршила. Нећеш се више
полугола показивати, нећеш се љубити са странцима, као да немаш то код куће. И не веслај ми пред
носом! Имам право да те казним. Таква поука још
puttanu није убила!
Смрачи се, огласи се музика, али још увек се види како Џо туче Мерилин по лицу и како виче, “Ево ти!
За сво твоје флертовање и кокетирање! Са чопором
похотних мушкараца! Које си синоћ напалила! Ево
ти! Као ниједна женска на свету! Ево ти! Барем недељу дана са натеченом њушком се нећеш одважити
пред камере. Још једну! Да знаш кога треба да слушаш. Capisco”?
Мерилинин плач би сад требало да буде доминантан
– можда појачан тако да се не чује само с једног места, него са читаве сцене. Дирљиви плач сирочета,
детета изгубљеног у свету “власника љубави”.
Мрак.
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5. сцена
Ординација др Гринсонa у Норт Роксбери Драјв 436
у лосанђелеском Беверли Хилсу, новембар 1961.
Фројдовски кауч, поред њега столица и сточић, на
сточићу празна чаша. Мало даље на дугуљастом столу велики магнетофон. Ормарић с књигама – дебели
томови, очигледно стручна литература. На зиду
поред врата вешалица. Евентуално 1–2 стаклене
витрине.
Др Гринсон и Мерилин уђу. Следи уобичајена “процедура”: Гринсон сачека да Мерилин уз његову помоћ
скине мантил (качи га на вешалицу), док изује ципеле и легне на кауч. Затим седне на столицу коју помери тако да буде близу пацијенткињине главе, па
ипак ван њеног видног поља. На коленима држи велики нотес, повремено нешто упише. Психијатар с
времена на време устане, оде по воду или донесе већ
скувани чај са шољицама на танци.
Др Гринсон: Мерилин, ближи се крај године. О чему
бисте данас да разговарамо?
Мерилин: Крај новембра! Несрећна година шездесет
прва. Кад би само могла да је избришем из сећања!
(Пауза.) Извините, то ми је онако … излетело из уста. Рећи ћу вам, дакле, шта ми је та 1961. година
донела. У јануару сам се развела од Артура. Болело је, али сам барем то завршила. Знате, докторе,
није требало да се удајем за Милера. То је била моја
грешка, не његова. Није могао да ми пружи оно што
је мени највише требало – пажњу, топлину и љубав.
Артур просто нема такву нарав. Ни вођење љубави са њим није било бог зна шта. Некако није био
заитересован. (Пауза.) Никада за њега нисам била
довољно интелигентна. Није са мном умео да подели свој живот интелектуалца. Артур Милер је добар писац, барем претпостављам да је тако. Али не
разуме се у филм – не зна како се пише сценарио.

Др Гринсон: Написао је пар сценарија... за вас… и о
вама…
Мерилин: Неприлагођени – да, то је написао за мене –
није постао велики филм, јер је сценарио био слаб.
Играли су у њему Кларк Гејбл, Мерилин Монро,
Монтгомери Клифт, Ели Валах, режирао га је Џон
Хјустон. Шта вас још занима? Рећи ћу вам, докторе. Прича у филму мора бити једнако добра, као и
глумци који у њему играју. Исуса да ставите да игра
по лошем сценарију, тај филм би пропао. Знате ли
зашто су филмови као што је Бен Хур и Десет заповести тако успешни? Зато што је Библија боговски
добар сценарио.
Мерилин прсне у смех и на тренутак насмеје и Гринсона. Он устане и сипа јој из бокала воде.
Мерилин (Настави.): Артур ме од развода потпуно избегава. Као да је те четири године проћердао са неком глупачом! Зато се сад Џо, са којим смо се често
свађали, па чак и потукли, јер је био љубоморан кō
пас, сада стара о мени. Када имам неки већи проблем, довољно је да га назовем и он све среди. Чак
остане и преко ноћи…
Мерилин седне на кауч, попије гутљај воде и настави, гледајући испред себе, али се више не враћа у положај пацијенткиње.
Мерилин: Дакле, то је био јануар. А у фебруару ме је
докторка Крис стрпала у лудницу.
Др Гринсон: Ако хоћемо да будемо прецизни, Мерилин, тамо сте ишли добровољно. И назовимо то психијатријска клиника…
Мерилин: Мени је свеједно како ћете ви то назвати,
докторе, али мене су треснули у ћелију обложену
мадрацима изнутра – то су оне ћелије за јако опасне
лудаке. Најпре сам била у другачијој... све го бетон,
једна столица и један кревет, ништа друго. Нико са
мном није хтео да разговара – ваљда зато што сам
се уписала као Феј Милер, коса ми је била офарбана у црно и нисам се шминкала. Је ли тако? Да ли
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је то зато било? Све у том заводу закључано: фиоке,
ормани, тоалет, купатило, на прозорима решетке.
На вратима ћелије велике прозори, да се пацијенти
добро виде и по дану и по ноћи. А из ћелија су се
по читаву ноћ чули узвици – те јаднице су викале,
јер нису више имале снаге да носе свој живот, па
чак ни остатак, болесни остатак од њега. – Онда је
код мене у бетонску ћелију дошао доктор и упитао
ме је зашто плачем, зашто нисам срећна. Ja на то:
“Морала бих да будем луда да ми се овде свиђа.” И
поново дуго нико није долазио. Желела сам да се
истуширам, али је стаклена туш-кабина била закључана. Узела сам ону једну једину столицу у ћелији
и почела њоме да трескам по стакленим вратима
туш-кабине. Трајало је дуго док се стакло није разбило. Један дугуљасти комад срче стиснула сам у
длан, села на кревет и чекала да дођу. Дошли су, а
ја сам им одмах сасула: “Ако се према мени будете
понашали као да сам луда, ја ћу се и понашати као
да јесам луда.” И показала сам им оно парче у длану.

Др Гринсон: Ставили сте им до знања да желите себи
да наудите?
Мерилин: Д-дааа, али ми заправо није било ни на крај
памети. Да се посечем? За тако нешто требало би
да сам скренула. Ја сам глумица, докторе, никада
не бих унаказила своје тело. Сећате ли се, једном
сам желела себи да одузмем живот, али то сам учинила јако обазриво: десет таблета секонала и десет
туинала, a пошто сам их прогутала, осећала сам
велико олакшање.
Насмеје се, али се смех брзо претвори у плач. Кратко јеца а затим се сабере, осмехне се Гринсону и настави, поново гледајући испред себе.
Мерилин: Нисам намеравала нимало да им попустим, пошто им уопште нисам веровала. Рекли су
ми да слободно изађем, али ја сам одбила и седела
и даље на кревету. Морали су да ме ухвате за руке
и ноге – двојица јаких мушкараца и две огромне

жентураче – и из-не-ли су ме напоље. Лифтом су
ме одвезли на седми спрат. Али били су макар толико пристојни да су ме носили наглавачке. Знате,
барем ми се није видело лице. Јер... јер сам целим
путем тихо плакала.

Др Гринсон: Жао ми је. Мислио сам да докторка Крисова има у Њу Јорку одличне људе, док будете тамо са Милером… хм, жао ми је, Мерилин, ви такво поступање сигурно нисте заслужили. Ви нисте
болесни. Па, ко данас не пати од неке депресије?
Мерилин: У праву сте. Шеф те установе ме је позвао,
гледао је у мене одозго и рече да сам, наводно, јако, јако болесна девојка и, наводно, дуго година сам
била јако, јако болесна девојка. И, као, како уопште
могу да радим ако патим од депресије. То ипак може да смета мом послу. Рекао ми је то одлучним,
свечаним тоном. Све док ми није постало смешно,
тако да сам му одговорила. A зар ви мислите да, рецимо, Грета Гарбо, или Чарли Чаплин никада нису
у току снимања пали у депресију? И да, рецимо, играч Ди Мађо није погодио лоптицу, ако је случајно
био у депресији? Каква будалаштина.
Др Гринсон: Ај, алал вера! Мерилин, имате језик оштар
као бритва којом се свако јутро бријем.
Мерилин: Ви се бријете бритвом? Није ли то помало
старомодна алатка, у неку руку хладно оружје? Зар
се не плашите да ћете се посећи?
Др Гринсон: За тако нешто бих морао да будем увелико – како ви то кажете? – увелико у депресији.
Обоје се насмеју. Мерилин устане, и док се још увек
наглас, скоро хистерично, смеје, приђе Гринсону и
пољуби га у чело. Гринсон ју несвесно ухвати за бокове, али одмах схвати да то није у реду (односно да би
то водило ка односу између психијатра и пацијента
који је забрањен), руке полако спусти на колена и наговести Мерилин да поново легне на кауч. Мерилин
се врати, али само седне.
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Мерилин: Насмејали сте ме, Ралфе – треба стати кад
је најбоље. Завршевам данашњу сеансу. (Устане.)
Др Гринсон: Штета – нисте ми испричали до краја.
Како сте из те психијатријске... из те луднице успели да изађете?
Мерилин: Разумем вас: Желите да и данас одем добро
расположена. (Поново седне.) Јел’те – тамо је било
као... као у Кафкином замку. Онако апсурдно. На
сваком спрату телефонски апарат, али није могло
да се зове. Рекли су ми: “Укључите се мало међу остале!” Али како да се укључим када сви у вас буље
и знају, или барем слуте, да сте ви та секси плавуша са плаката, глумица, што из Неки то воли вруће
свируцка неки жичани инструмент, врти гузицом
и притом јој поскакују сисе. (Пауза.) Уф, то је било
страшно. Али, једном сам се докопала правог телефона, који је радио, и с тог телефона сам телефонирала Џоу да одмах дође да ме извади одатле.
Др Гринсон: Да, наравно, поменули сте то у једном
писму које се ми писали из Колумбијске презбитеријанске болнице, где вам је Џо доносио сваки
дан нове руже...
Мерилин: Руже... a како соба од њих мирише?!! А Џо
је одмах следећег дана допутовао са Флориде, где
је радио као тренер, у Њу Јорк, широко се раскорачио у пријемној сали испред пулта, двометарски
мушкарац широких рамена и дрекнуо на оне јадне сестрице: “Одмах да сте пустиле моју супругу!”
Ниједна се није усудила да му противречи, јер ми Џо
већ шест година није муж – као у том кафкијанском
замку – вретеле су укруг да оне немају овлашћење
и да госпођицу Монро не смеју да предају ни њему, нити икоме другом. “Пустите моју супругу!” поновио је Џо претећим тоном и ручердама шчепао
пулт. “Ако је одмах не пустите, растурићу вам пулт
и читаву болницу, даску по даску, циглу по циглу.
Capisco?!” И птичице су одмах схватиле да не постоји
препрека или наредба, због које госпођицу Монро

нису могле да пусте. Госпођица Монро је коначно
била слободна. Из змајевих канџи психијатрије ју
је ослободио принц, који је некада био њен краљ.
(Устане и обује ципеле.)
Устане и Др Гринсон.

Др Гринсон: Змајеве канџе психијатрије! Претерујете,
Мерилин, шта бисте без нас психи...
Мерилин (Приђе Гринсону и стави му прст на уста.):
Пссст! Ни речи више, Ралфе! Без вас ништа. Без вас
бих узела две шаке лекова, без вас не бих могла више да живим, али без осталих прихијатара... ладно.
ЛА-ДНО. (Мерилин спусти оба длана на докторове
груди.) Ралфе, морам нешто да вам признам. Знам
да ћу у вашим очима изгледати као јадница, као
нимфоманка, или још нешто горе, али... ви сте мој
психијатар, зар не?
Др Гринсон: Само мирно. Реците шта вас мучи.
Мерилин: Прекјуче ноћу сам се враћала кући с једне забаве, возио ме је јако леп таксиста. Вероватно Мексиканац, али висок. Можда Порториканац.
Када ме је довезао до апартмана на Дохени Драјву,
кажем му: “Хоћете ли да попијете пиће са мном?”
Не знам ко ми је убацио ту реченицу у уста...
Др Гринсон: Јесте ли били трезни, или сте на пријему пили?
Мерилин: Па, пила сам неки шампањац, али не пуно...
И све време нисам узела ни једну једину таблету.
Др Гринсон: Да ли је таксиста прихватио ваш позив?
Мерилин: Мало се зачудио, али је послушно ишао за
мном. Чим сам затворила врата апартмана, одмах
сам почела да се скидам.
Др Гринсон: А таксиста?
Мерилин: Гледао је по соби, вероватно је тражио флашу и чашице. Тада сам дрекнула на њега: “Шта још
чекаш?” И ово као да је неко рекао из мојих уста...
Др Гринсон: Као да је то рекла Норма Џин.

123 >

Мерилин: Да, у праву сте. Тако да сам се ја, Норма Џин,
на брзину креснула са тим лепим Порториканцем.
Др Гринсон: Зашто сте то урадили, Мерилин?
Мерилин: Не знам. Али, када размислим, вероватно
због осећања захвалности. Да, наградила сам га што
ме је безбедно довезао кући.
Др Гринсон: Да ли вам се то десило... и раније?
Мерилин: Хм, можда пет-шест пута у току последње
две године. Са инсталатерима, поштарима, куририма и томе слично.
Др Гринсон: И док сте живели са Артуром?
Мерилин: Да, и током брака...
Мерилин пође ка вратима, Гринсон је претекне како
би јој помогао да обуче мантил.
Мерилин (Већ у мантилу, окрене се ка Гринсону и тихо,
“у реду” каже.): Да, још нешто. Таква сам... шта да
се ради... (Кратка пауза.) Имам пријатеља – онако
тајног пријатеља... већ дуже време. Једном сам пред
вама поменула његово име, а ви сте само мрднули
брчићима и погледали у таваницу. То је бескрејно
нежан пријатељ. Знам, докторе, да је то тешко, али
морате да верујете мојим инстинктима. Десило се
то... као гром из ведра неба. Никада пре нисам тако нешто... Али тај пријатељ је у кревету... у кревету је јако несебичан.
Др Гринсон: Тајни пријатељ?
Мерилин (Приђе Гринсону и стави му прст на усне.):
Псссст! Ако је тајни, онда је тајни. Basta!
Мерилин пољуби Гринсона у чело и изађе.
Мрак.

7. сцена
Стан Дејвидa Дајмондa на Вилшир Булевару, Вест
Вуд, Лос Анђелес, 24. децембар 1963.
(Сцена може бити унапред припремљена иза покретног зида Мерилининог апартмана. Довољно је минимално уређена соба. Светлост којом је осветљена
Мерилин требало би да наговештава атмосферу сна
или фантазије.)
Мрак. Мало касније забруји пројектор и на зиду
собе се појаве сцене из филма “Неки то воле вруће”.
Секвенце у којима Шугр пред крај филма пева. Сноп
светлости топ-рефлектора уперен је у столицу поред пројектора. На њој седи Дејвид, панталоне су му
немарно раскопчане. Оставимо га пар тренутака да
слуша Шугр и да замишља како ужива са њом. Утом
се пред њим појави Мерилин у хаљини са великим деколтеом, сличној оној у којој пева Шугр. Заводљиво
заљуља задњицом и истури груди као Шугр у филму.
Седне Дејвиду на колена и задњицу му трља о руку
коју је заборавио у шлицу. Све то делује као у сну.
Као да је Мерилин/Шугр заиста сишла са филмског
платна свом обожаваоцу у његов еротски сан. Притом пева:
Мерилин: I wanna be loved by you, by nobody else but you…
Дејвид: Мерилин… ах, Мерилин, то си ти? Не сањам?
Филм или секвенца с распеваном Шугр се заврши, али
пројектор бруји и даље а једна ролна се окреће.
Мерилин: Не сањаш – то сам ја. Твоја Шугр, ти мој тајни обожаваоче. Јеси ли већ истражио?
Дејвид: Истражио…? Шта то? Ах, да, мислиш… твоју
TAJАНСТВЕНУ СМРТ?
Мерилин: Да, моју смрт. Ко ме је убио. Имаш ли већ
име и лице?
Дејвид: Име и лице…
Мерилин: Да, име и лице мог убице. Мојих убица.
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Привија се уз Дејвида и последње речи му шапуће на
ухо. Дејвиду се то најпре свиђа, онда се сабере и одгурне Мерилин од себе.
Дејвид: Не, немамо… ништа немамо. Све збркане…
нејасне... изјаве. Нешто се одмах на почетку закамуфлирало, неког никад нису саслушали, нешто
се изгубило...
Мерилин (Поново се притисне уз Дејвида.): Нешто се
изгубило?
Дејвид (Поново се сабере – као у првој сцени – почне да
јој персира.): Изгубили су се узорци органа, унутраших органа. И изгубио се црвени дневник, где сте
наводно уписивали све што су вам љубавници у поверењу рекли. Очигледно и тајне…
Мерилин: Тајне? Ja никад нисам имала никакву тајну.
Дејвид: Не ваше, него неке тајне ствари са којима су
се ти мушкарци пред вама похвалили, док сте се
након секса са њима одмарали.
Мерилин (Одједном одмерено, као да је Норна Џин.):
Дејвиде, сабери се! Не истражујеш мој сексуални
живот, него моју понижавајућу смрт.
Дејвид: Зашто понижавајућу? Шта ако је био несрећни случај... без туђе грешке?
Жустро одгурне Мерилин, устане, намести се, бесно заустави пројектор, искључи и пође ка вратима.
Мерилин такође устане, гледа у правцу публике – и
јесте и није на сцени. Захваљујући светлу може да се
учини као да је дух или филмска јунакиња.
Мерилин: “Несрећан случај”? Желиш да кажеш да сам
се случајно оклизнула и...
Дејвид (Oстане да стоји у вратима.): Да вам се пар
пута “оклизнула” рука, узели сте шаку таблета и тек
онако сте их прогутали – ово је такође била једна од
верзија тима који је вршио прву истрагу.
Мерилин: “Тек онако прогутала”? Ja, драги мој иследниче, “тек онако” никада ништа нисам прогутала,
чак ни семе мушкараца чији пољупци су ми били

јако укусни. Без шампањца никад то није глатко
склизнуло.
Дејвид (Све нарвозније и љутитије.): Желите ли да
сазнате лице и име свог убице. И ја. A волео бих да
сазнам и мотив. Без мотива се прави убица тешко
проналази.
Мерилин: Онда тражите мотив.
Дејвид: Мерилин Монро је била толико лепа и привлачна да су је сигурно сви волели. Чак и жене – са
изузетком пар десетина супруга, које…
Мерилин: Могле би бити и хиљаде... Толико мушкараца... толико супруга и брижних очева је желело...
да ме мало упозна и изнутра. Били су радознали,
разумеш? Многима није било довољно да само онанишу у углу биоскопске сале или у соби са мојим
плакатом на зиду.
Дејвид: Еј, предалеко смо отишли. МОТИВ. Сви су вас
волели. Не само ваши бивши…
Мерилин: Једно бих ти посаветовала: Саслушај доктора Гринсона и Петра Лафордa. Они о мени знају
највише. И Френка...
Дејвид: Френка… Синатрин одговор имам у сефу.
Најпре је изврдавао, али онда је признао да је са
вама... хм, да је одржавао везу... наводно, не баш
редовно, али да вас је заправо јако волео. Дао вам
је на располагање апартман у Доени Драјв, где сте
живели након развода са господином Милером све
до тренутка док нисте купили кућу у Хелена Драјв.
А наводно вас је повремено звао у изласке... и на
журке код себе у казино у Кал Нева...
Мерилин: И... поменуо је онај последњи викенд?
Дејвид: Рекао је да сте му се у изласцима скоро увек
напили и правили сцене. Наводно му са вама није
био лако. А онај викенд пре ваше смрти... да, дошли сте са супружницима Лафорд и пили сте кō
смук (тако се изразио, извините). Наводно је то било толико лоше да вас је са Петром Лафордoм баз
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одлагања укрцао у приватни авион и послао назад
у Лос Анђелес.
Мерилин: Мешала сам тада прашкове за спавање са
шампањцем и вотком. И прилично ме је ухватило.
Али сећам се... не, заправо ми се тек онако кроз
маглу појављују... неки ликови... Пузала сам негде
у полутами на све четири а ти ликови... ти мушкарци... да, то су били убице... су ме одназад.. Било је
одвратно, исмевали су ме, претили или шта већ...
И понижавали.
Дејвид: То Синатра није помињао ниједном речју.
Мерилин: Можда није ни био тамо... Обрела сам се затим у својој викендици поред језера Тахо... а када
сам пред зору изашла напоље – на другој обали је
стајао Џо... мој Џо ди Мађо... и желео је да ме спаси...
Дејвид: Вероватно сте само сањали...
Мерилин: Као и ти мене сада? (Пауза. Лик Мерилин je
све блеђи, као да се расплињава.) A шта каже генерал? Ишао си код генерала?
Дејвид: Који генерал?
Мерилин: Мало промућкај тај свој тужилачки мозак…
добро?
Дејвид: Шугр, заводљива певачице Шугр, веома си
ми помогла!
Изађе и тресне вратима.
Оштри тонови.
Мрак. Топ-рефлектор, све слабије, прати Мерилин
како пролази дијагонално кроз собу. Испред кауча
стане, скине одећу сличну оној у којој је певала Шугр, гола легне и покрије задњицу одећом.
Мрак.

10. сцена
Иследникова канцеларија, Окружно тужилаштво,
Лос Анђелес, децембар 1963.
Специјални иследник окружног тужиоца Дејвид Дајмонт у својој канцеларији. На пројектору пушта званични филмски документ о смрти Мерилин Монро.
Претпостављамо да има приступ незваничним снимцима које су снимиле приватне особе, а које му је лосанђелеска полиција касније у току вршења истраге
конфисковала.
Пратимо последње сцене у којима у погребно јутро 5.
августа 1962. одвозе глумичино тело. Пар снимака
из њене спаваће собе, флашице са лековима, згужвани
чаршав на њеном кревету.
Дејвид седи за столом, у руци држи микрофон и великим магнетофоном снима напомене, шта је као
иследник истражио. Повремено устане и шета укруг око стола колико му дозвољава кабел микрофона.
Једна столица поред стола је празна.
Дејвид: Да резимирамо: данас је четвртак, 5. децембар 1963. Крајем новембра, на захтев више утицајних личности и представника институција поново
је покренута истрага о околностима смрти глумице
Мерилин Монро, са станом у Фифт Хелена Драјв,
Брентвуд, Лос Анђелес. Према извештају са обдукције израђеном 5. августа од стране патолога Томаса Ноучија и коплетираног 27. августа 1962, узрок
смрти именоване било је “акутно тровање барбитуратима”. Туђа кривица није утврђена, глумица је
“највероватније извршила самоубиство”. Прогутала
је од 38 до чак 66 таблета барбитурата намбутал и
14 до 23 таблете хлорал-хидрата, како је показала
анализа крви. По свему судећи, то би било довољно да усмрти чак десет лица.
Дана 5. августа у 4.25 ујутру лекар је позвао полицијску станицу и водника Клемонса, који је био на
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дужности, обавестио да је “Мерилин Монро мртва.
Предозирала се лековима”. Водник Клемонс је моментално пошао колима према глумичиној кући, где
га је газдарица, госпођа Марејева, одвела до мртвог
тела. Мерилин је лежала гола, дијагонално преко
кревета, лицем окренутим надоле, обе ноге право
испружене, руке дуж трупа, десна у лакту мало савијена. Била је покривена чаршавом, испод ког је
вирио увојак плаве косе. Остали пристуни у кући:
доктор Гринсон и глумичин лични лекар Енгелберг.
Обојица су јако тихо говорила. По њиховом мишљењу, смрт је наступила нешто пре поноћи, али су,
наводно, морали да сачекају сагласност службе за
односе са јавношћу студија Фокс да се вест о смрти
изнесе у јавност. Чудно. Клемонс тврди да је у кући
било поспремљено, у глумичиној спаваћој соби није
било разбацаних хартија, листова сценарија или делова гардеробе. Аутоматска веш машина прала је
пуном паром (у пет ујутру!) а на ноћном сточићу
било је поређано неколико бочица у којима су недостајали прописани лекови. Биле су празне, чепови
су уредно поређани стајали поред флашица. Нигде
чаше или бокала воде. Чудно. Воднику се нису свиделе ни кратке изјаве лекара и газдарице. Све су из
њих морали да извлаче клештима. Сваку реченицу.
Када су негде око поноћи коначно стигли иследници, а одмах затим и погребно, водник који је одлазио, приметио је да је неко стигао да у глумичиној
спаваћој соби промени чаршав и јастучницу, па чак
и да усиса.
Није то било чудно само водинику Клемонсу. Као
да је неко желео да прикрије трагове. И глумичин
други супруг Џо ди Мађо такође је био сумњичав:
није позвао на сахрану никога из Холивуда, чак ни
Мерилинине пријатеље – са изузетком њеног учитеља глуме Лија Стразберга и његове породице.
Последњих годину дана је са глумицом био веома
близак… познанике... осим Ди Мађа… и психијатра
Гринсона. Не, рецимо то овако: Последње месеце

живота Мерилин је проводила у својој новој кући,
углавом са газдарицом Јунис Марејевом. Према
томе, данашњу истрагу почећемо од газдарице Марејеве.
Притисне дугме са доње стране плоче стола. Јако
закуца на врата и уђе Марејева.
Дејвид: Госпођо Марејева. Изволите, седите. (Марејева
седне наспрам Дејвида.) Ово је саслушање. Додуше,
не пред великом поротом, али морам да вам нагласим да треба да говорите истину и само истину.
(Магнетофон и даље ради, Дејвид затакне микрофон
у сталак миркофона на столу и примакне се Марејевој.) Имам вашу изјаву, коју сте дали тог кобног дана. Рекли сте да се госпођица Монро 4. августа, око
осам увече, повукла у своју спаваћу собу, наводно је
отишла да легне. Када сте око три ноћу пролазили
у тоалет, приметили сте светло, које је сијало испод
врата. Видели сте кабел телефона који је остављала
у предсобљу увек када би лоше спавала и прибојавала се да би телефон могао да је пробуди ако зазвони. Пришли сте вратима и стиснули кваку, али
мис Монро била је закључана са унутрашње стране.
Марејева (Прекине га, видно узнемирена.): Да, тако је
било… Претрнула сам да се није нешто лоше десило.
Госпођица Монро је цео дан била нерасположена,
попила је пар таблета које су јој прописали доктори, али шта ако је попила превише? Покуцала сам,
залупала сам на врата, али није било одговора. Одмах сам позвала доктора Гринсона.
Дејвид: Из поновљених изјава доктора Енгелберга,
ког сте, према наредби доктора Гринсона, такође
позвали, знамо – мада су и они говорили – да су
мис Монро нашли мртву око четири ујутру. Да се
све одиграло много раније, скоро пет сати пре тога, потврђује и сведочење других лица. Да ли имате
неко објашњење за то?
Марејева: Нe, немам. Али могуће је да смо – доктор
Гринсон и ја – нашли беживотно тело мис Монро у
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њеној спаваћој соби и нешто раније. Доктор је споља
морао да разбије прозор спаваће собе, да се увуче
унутра и да откључа врата, да би...
Дејвид (Нестрпљиво, пошто је Марејева причала слатким монотоним гласом.): Да, да, то сте већ једном
рекли. Али, колико је нама познато, у кући нису биле ни у једној брави исправне кључаонице. To значи да су могла да се закључавају само улазна врата,
али сигурно не и спаваћа соба госпођице Монро.
Марејева: Било је онако како сам већ раније рекла.
Дејвид: Ко је све био у кући од тренутка кад сте пронашли беживотно тело, све до око пола пет ујутру,
док није стигао први полицајац?
Марејева: Оба доктора и ja.
Дејвид: На фотографијама и на снимцима филмских
камера од јутра 5. августа препознали смо и Пет
Њукомб, секретарицу за штампу мис Монро, извесног господина Џефриса, који је, наводно, ваш зет.
Марејева: После доласка полиције тамо је одједном
било пуно разних људи. Пет Њукомб је пред зору
довезао господин Лафорд. Или је дошла својим колима? Не, па она је онда одлазила са нама... A мој
зет Норман помогао ми је да однесем неке моје ствари, пошто се кућа морала да се запечати.
Дејвид: Знамо да је неко из куће још пре поноћи позвао господина Јакобса, шефа одељења за односе са
јавношћу филмских студија Фокс.
Марејева: Не знам, не сећам се… Била сам углавном
у кухињи, и…
Дејвид: … и у вешерници, где је у пет ујутру радила
веш машина.
Марејева: Прала сам, пре свега, моје ствари, јер је следећег дана требало да одем на месечни одмор и…
и, како сам рекла, рачунала сам на то да ће кућу
запечатити.
Дејвид: Полицајац Џек Клемонс, ког је у пет ујутру
позвао др Гринсон, тврди да сте прали и сушили пре
свега постељину. Да ли је то било толико хитно? У

кући вам лежи послодавкиња, очигледно мртва, а ви
без све бриге перете “своје ствари” и њене чаршаве
и постељину? Није ли то помало чудно?
Марејева: Немам коментар.
Дејвид: Вратите се мало уназад: Мерилин се око осам
увече “повукла” у своју спаваћу собу и узела и телефон. Ви сте отишли тако рано да легнете, или…
Марејева: Имала сма пуно посла у кухињи.
Дејвид: Претпостављам да су у то време улазна врата
већ била закључана.
Марејева: Сигирно, обично су била закључана и преко
дана. Госпођицa Монро се плашила лопова.
Дејвид: После осам више нико није улазио у кућу?
Нисте никоме отварали?
Марејева: Коме би требало да отварам?
Дејвид: Некоме ко је очигледно дошао с лошим намерема.
Марејева: Не, нисам чула да неко звони на врата.
Дејвид (Прелиста пар страница својих бележака, прелети по једној страни очима а затим подигне поглед
према Марејевој.): На обдукцији се сазнало да се у
желуцу нису налазили трагови барбитурата, али је
зато њено дебело црево код аналног отвора било
обојено у љубичасто, што, по мишљењу експерата
из канцеларије иследника, сведочи да је смртоносна доза лекова била дата у течном облику и, очигледно, клистиром. Да ли је госпођица Монро у кући
имала клистир?
Марејева: Да, јесте. Редовно га је користила. Наводно годинама.
Дејвид: A ви сте јој притом асистирали… или како се
то каже – помагали?
Марејева: Само на почетку, док ме је упознавала са
дужностима газдарице. Тада је још живела у апартману господина Синатре у Доени Драјву.
Дејвид: А затим?
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Марејева: После сам јој само куповала потребне смесе
– у зависности од тога за шта је желела да употреби клистир. Да ли за мршављење, или за смиривање
организма, лечење затвора и слично.
Дејвид: Да вам није неко те кобне ноћи или пре тога
макар наговестио да госпођици Монро дате клистир
и да притом припремите раствор који би вам дотични унапред припремио?
Марејева: Не разумем на шта циљате тим питањем.
Последњих пола године клистир је користила искључиво сама и увек је смесу пажљиво преконтролисала. Говорила би: “Морам да знам шта ће ући
у мене, макар и кроз” (извините!) “кроз гузицу. Не
зна девојка шта може да очекује од мушкарца”. Госпођица Мерилин је понекад умела да буде прилично вулгарна, знате?
Дејвид: Приликом редовне контроле спаваће собе полицајац Клемонс је приметио да су на ноћном сточићу стајале празне флашице, али нигде чаша воде
или бокал. Умете ли то да објасните?
Марејева: У том делу куће цео дан није било воде. Зет
је мењао водоводне цеви у купатилу, зато је морао
да заустави довод воде.
Дејвид (Устане и на силу се осмахне Марејевој.): Па,
прогутати педесет или шездесет таблета, а не залити
их ни чашом воде, и не повратити ни мрвицу, за то
човек мора да има божанску решеност… и жељу да
себи узме живот. Сматрате ли да би Мерилин Монро имала снаге за тако нешто?
Марејева (Очигледно се не осећа добро: Шта од ње жели овај младић?): Извините, господине иследниче,
али ја сам јој била само домаћица – не психијатар.
Дејвид: У реду! Госпођо Марејева, упозоравам вас да
смо ваш одговор снимили. И уколико се потврде
сумње да није у питању наводно самоубиство и ако
великој пороти изнесемо овај случај као сумњу да
је извршено убиство, онда ће вас сигурно позвати.

Марејева (Устане.): Рекла сам најбоље што сам знала
и умела. (Изађе без освртања.)
Дејвид (Искључи магентофон, устане и шета тамо-амо
просторијом.): Чини ми се да нам није рекла ништа
ново. Пре: није желела да нам каже ништа ново. Или
је у убиство некако и она упетљана, или су јој добро
платили да говори према инструкцијама. (Приђе
до магнетофона, преконтролише да ли има довољно празне траке, евентулано оба котура са траком
извади и пребаци их.) Али ко? Ко јој је дао инструкције? Или, боље, kога штити?
Дејвид приђе столу, сагне се и притисне дугме са доње
стране плоче стола. Одмах затим укључи магнетофон.
Децентно куцање на врата – улази др Гринсон.
Др Гринсон: Добар дан.
Пружи Дејвиду руку. Он покаже празну столицу.
Гринсон полако седне, има пре тужан него апатичан
израз лица.
Дејвид: Докторе Гринсон. Ово је саслушање. У оквиру поновљене истраге смрти госпођице Монро. До
сада вас нико није званично саслушавао, само…
Др Гринсон: …доктор Минер, мој колега са универзитета и асистент иследника, одмах ме је после сахране посетио и дуго смо разговарали.
Дејвид: И морао је да вам обећа да ништа из вашег
разговора никоме неће одати. To није било фер,
докторе.
Др Гринсон: Да ли је фер када вас пацијенткиња, о
чијем психичком здрављу се свакодневно старате,
одједном овако напусти?
Дејвид: Молите се у погрешној цркви. Нисам ја крив
за њен напрасни одлазак.
Др Гринсон: А зар ја јесам?
Дејвид: Управо то са вама желим да разјасним.
Др Гринсон: Ви сумњате на мене? A зашто?
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Дејвид: Када најпопуларнија пацијенткиња општепризнатог психијатра из чиста мира себи узме живот,
не може се тек тако ћутати. Ко други, ако не “доктор њене душе”, може да нам објасни шта је узрок
самоубиства?
Др Гринсон: То није било самоубиство.
Дејвид: Није? Ви тврдите да није извршила самоубиство?
Др Гринсон: Не, односно да. Да будем прецизан: Мислим да није извршила самоубиство. Разговарао сам
са њом пар сати пре трагичног догађаја. Истина,
била је прилично узнемирена, али обоје смо знали због чега и ја сам покушавао да је умирим. Када сам одлазио од ње, већ је била смирена и ништа
није наговештавало…
Дејвид (Прекине га.): “Помирила се са тим…” Са чиме?
Шта ју је толико узнемирило?
Др Гринсон: Као њен лекар – “лекар њене душе”, лепо сте то назавали – не смем, и не желим да прекршим лекарску заклетву ћутања. Могу да кажем
тек толико да ју је узнемирио сусрет са одређеним
људима тог дана.
Дејвид: Да ли су то били странци или пријатељи? Срела са са њима у граду или су је посетили код куће?
Др Гринсон: Превише питања. Тог дана су накратко
после подне дошли… дошао је неко код ње кући,
чији поступци су је јако узнемирили.
Дејвид: A… Ко је то био? Зашто је дошао?
Др Гринсон: То већ не могу… то има везе са читавим...
још више због оног што се касније десило.
Дејвид: Докторе Гринсон, упозоравам вас да ћете пред
великом поротом морати да кажете све. СВЕ.
Др Гринсон: Господине Дајмант, пут до суда са великом поротом је дуг. Можда ја то нећу доживети.
Дејвид: Мислите?
Др Гринсон: A можда вам се не свиђа да прикупите толико доказа и индиција да бисте могли овај случај
убиства… како бисте могли да покренете судски спор.

Дејвид: То већ нама препустите, добро? (Kратка пауза.) Рекли сте “случај убиства”? По вашем мишљењу госпођицу Монро су убили?
Др Гринсон: Могу да кажем само оно што смем да кажем. Наиме, госпођица Монро тих дана уопште
није била суицидно расположена. Преовладавала
је фаза еуфорије. Након наступа у Медисон сквер
гардену, где је председнику отпевала рођенданску
песму, са њом је, истина, филмски студио раскинуо
уговор, али јој је касније у новом контакту гарантовао приличан хонорар. Уређивала је нову кућу.
Њен однос са партнерима…
Дејвид: Са партнерима? Желите да кажете са “љубавницима”? Мислили сте на Френка Синатру? И на
кога још? Mладог мексичког глумца (погледа у своје
белешке) Хозеа Болањоса, који јој је био пратња на
додели Златног глобуса? Или сте мислили на браћу
Кенедијеве?
Др Гринсон: Превише питања. О томе шта ми је госпођица Монро на сеансама поверила, не могу да
говорим.
Дејвид: Да, то сам већ више пута чуо од вас: лекарска
тајна. Било би право чудо ако би ми пошло за руком да од вас нешто извучем, зар не?
Др Гринсон: Знате, ја као лекар сам у веома незгодном
положају. У назавидном положају.
Дејвид: А да ли је моја позиција завидна? Истражујем
случај у коме постоји озбиљна сумња да је почињено
убиство, али у коме је све од почетка камуфлирало,
нису се узимали отисци прстију, узорци органа су
се изгубили, сведоке нико није ваљано саслушао…
Др Гринсон: Извините, али ја за то заиста нисам крив.
Дејвид: А оба лекара мртве глумице? Везани су лекарском тајном и човек из њих не може да извуче
ни колико лекова су пацијенткињи преписали последњих дана.
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Др Гринсон: Претерујете, господине иследниче. Све рецепте имате на располагању. Нешто сам прописао ја,
нешто доктор Енгелберг. Признајем да је Мерилин
кобног дана имала на дохват руке превише таблета
нембутала и хлорал-хидрата. У случају да се обе врсте употребе истовремено, може бити смртоносно.
Дејвид: Алудирате да постоји могућност да је посегнула за лековима?
Др Гринсон: Ништа не алудирам. Али истина је да је
управо ову смртоносну комбинацију имала у крви
и то у великој количини.
Дејвид: Да резимирамо: Тог кобног дана, рано поподне,
дошао је у кућу госпођице Монро неко чије понашање је њу веома узнемирило. Увече сте били код
ње – разговарали сте са њом два сата, тако? Умирили сте је, отишли – по мишљењу њене газдарице то
вече код ње више нико није долазио – a око поноћи
госпођица Монро је била мртва. A ви сте онда са
доктором Енгелбергом поред ње мртве занемели…
Др Гринсон: Занемели?! Немојте бити прости, господине Дајмонт.
Дејвид: Дакле, нисте занемели него сте у другој богоугодној радњи поред ње издржали све до пет ујутру,
када сте позвали полицију. (Пауза.) Шта сте тамо,
дођавола, све време радили? Немојте ми само рећи
да сте чекали сагласност филмског студија – како
сте тврдили полицајцу Клеменсу, који вас је први
саслушавао.
Др Гринсон: Не могу да објасним… Ситуација је таква да…
Дејвид: Ситуација? Настала је ситуација да вам је неко
забранио да позовете полицију? Немојте ми рећи
да сте поред мртве глумице жалили, плакали и евоцирали успомене…
Др Гринсон (Нагло устане али одмах хитро седне и замахне рукама.): Не могу да објасним или да се браним, а да вам не откријем ствари које не желим да
откријем. Обрео сам се у страшној ситуацији. Нарос-

то не могу да кажем целу истину. (Гринсоново лице
је згрожено. Затим устане.) Што не питате Бобија?

Дејвид: Кога?
Др Гринсон: Роберта Ф. Кенедија, генералног тужиоца САД.
Мрак.

11. сцена
Канцеларија истражитеља, Окружно тужилаштво,
Лос Анђелес, 11. децембар 1963.
Сцена се тек минимално променила: Нестала су
техничка помагала, у углу канцеларије појавиле су
се фотеље и сточић. На сточићу шољице са кафом и
“Лајф” од 6. децембра 1963. са фотографијама Џеки
Кенеди и њене деце током сахране ЏФК. У фотељама
седе Дејвид и Шеф. Осветљење: само светлост топ-рефлектора уперена у сто са Дејвидом, Шеф остаје у
полумраку, не види му се лице.

Дејвид: Државни тужиоче, драго ми је што сте нашли
времена… у данима тако трагичним по нашу земљу.
Шеф: У праву сте, то је велика трагедија. Нису сви волели Кенедија, али убити га тако на улици кō пса,
то је већ свињарија.
Дејвид: И пас би имао веће шансе. По мени је била
грешка што је ишао у Далас.
Шеф: И возао се градом у отвореној лимузини... ко зна
колико руских или кубанских шпијуна се скрива у
нашим градовима и вреба прилику. Освалд сигурно
није био једини који је желео да убије председника.
Дејвид: Мислите да је пуцао сам? Да није имао сараднике?
Шеф: Видећемо шта ће показати истрага. Нажалост,
од Освалда више ништа нећемо сазнати, једино од
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Џека Рубија. Чудно је да се власник ноћног клуба
играо руке божје.

Дејвид: Да није све то помало позориште? Што су водили председниковог убицу кроз сутерен, ако су
уједно дозволили новинарима и практично било
коме да га малтене гура?
Шеф: Нас двојица можемо се само чудити. Конце које
вуку њихове главе и руке у рукама држи неко други. Неко ДРУГИ, разумете, Дејвиде?
Дејвид: Пре ће бити да не разумем, него да разумем.
Понешто полако почињем да капирам, али ми је јако тешко да се уживим у… (Kратка пауза, колебање
да ли да открије своје слабе стране.) Растао сам у
строгој и побожној породици и отац нам је утувио
да ће сваки грех бити кажњен, да ће се Господ са
манипулаторима, лажљивцима и убицама пре или
касније обрачунати.
Шеф: Изгледа да ће то бити пре касније, него пре. Неко
тај чин правде неће ни доживети. (Гласно се насмеје
– и утихне као пресечен.) Ко зна како ће то изгедати
са Бобијем, до када ће му Лондон оставити ту функцију. Јесте ли видели ту огромну тугу на његовом
лицу и терет одговорности? A Џеки га је у току комеморације у Капитолу све време држала за руку…
Дејвид: Као да су брат и сестра. Или…
Шеф: Но, добро. Роберт Кенеди. Наш генерални. Неки га зову “генерал”. Нема имунитет. Он је обичан
грађанин Сједињених Држава – као ви или ја. Није
недодирљив. Зато имате право... (Mирнијим, тишим
тоном.)... да га саслушате… у ствари… сумње због
убиства. Као сведока, наравно.
Дејвид: Само сведока? Или и као пријатеља покојнице? Па, он се више пута срео са њом. По свему судећи у четири ока…
Шеф: …и две бутине. (Јако: хa-хa-хa. Истог часа умерено.) То не знамо, то само претпостављамо, пошто је
Боби из породице старог Џоa Кенедија.

Дејвид: Имамо исказе више сведока који су их виђали заједно на пријемима. У изласцима, на плажи у
Санта Моники, наравно, не интимно…
Шеф: Дејвиде, зар бисте ви неку глумицу креснули у
јавности? (Пауза. Затим озбиљним тоном.) Aли
оваква и слична сугестивна питања немојте му постављати, добро?
Дејвид: Наравно. Знам да иследник не сме да поставља
сугестивна питања…
Шеф: Током саслушања. На саслушању не сме. Али ви
то нећете учинити ни током претходног саслушања.
Дејвид: Океј.
Шеф: Прочитао сам ваш претходни извештај. Наводите
да лосанђелеска полиција није поступала стандардно, на месту чина није узимала отиске прстију, биле
су уништене озбиљне индиције, чак и докази, јер су
просторије пре доласка полиције поспремљене...
Дејвид: Мистериозно су нестали узети узорци органа
жртве... Пребрзо су изнели верзију самоубиства. То
је јуче својим исказом потврдио и Питер Лафорд...
Шеф: Девер браће Кенеди? Који наступа са Синатром,
Сенијем Дејвисом и...
Дејвид: Да, британски глумац... он и супруга живе у
комшилуку госпођице Монро. Она је често долазила код њих на забаве, где су чести гости били и Џон
и Роберт Кенеди. По Лафорду, Мерилин се кобне
вечери понашала веома чудно.
Шеф: Била је код њих на забави?
Дејвид: Позвали су је, и она је у први мах обећала да
ће доћи. Питер ју је више пута звао телефоном, прво је рекла се не осећа добро, затим је имао осећај
да је узела превише барбитурата и да је причала
неповезано... и на крају му је у телефон рекла да
треба да пренесе ‘збогом’ председнику...
Шеф: ‘Збогом’ председнику? А о Бобију ни речи?

> 132

Дејвид: Не, то је по речима Питерa Лафордa. Али до
које мере је његов исказ веродостојан? Он је ипак
из породице Кенеди, а они... они...
Шеф: ... колико знамо, увек су умели да сачувају своје
интересе. И увек су се држали заједно.
Дејвид: У томе је Лафорт светли пример. Ни најмања
сумња, ни једна једина погрешна реч, када сам га
питао за однос покојнице према браћи Кенеди.
Шеф: У реду, Дејвиде. Имате моју сагласност. Можда
ће вам Боби рећи више него лојални девер. (Пауза.)
Али ако би… ако одгоре буде превелик притисак –
било пред саслушање или након њега – не смете се
љутити, ако то не одбранимо.
Дејвид: Не одбранимо?
Шеф: Па, неко одозго може да ми изда наређење да
вас повучем са случаја. (Насмеје се – снажно, али
врло кратко.)
Дејвид: Повучете? Зашто бисте ме повлачили?
Шеф: Дејвиде, јесте ли ви толико наивни или се само
претварате? Паркер је, додуше, само шеф лосанђелеске полиције, али као Бобијева десна рука пикира
на Хуверову фотељу. Тај има своје људе веома високо и, кад год је могуће, позове генералног лично...
Дејвид: Нисам то знао. Са Паркером имам добре
пословне односе. (Поколеба се.) Добро… па, добро
– као добро… У истрази овог случаја не излази ми
се у сусрет. По његовом мишљењу је то самоубиство и квит.
Шеф: Зна о томе сигурно више од вас. (Пауза.) Али, с
друге стране, може се десити да ће бити притисака,
разумете ли? Некоме управо ово може да одговара.
Боби више нема заштитника у Белој кући.
Дејвид: Разумем. И хвала вам на драгоценим саветима. И на поверењу.
Шеф: Уколико могу да вам дам савет: Договорите термин чак за јануар. До тада ће се генерал смирити,

сигурно ће бити мање сумњичав. А могао би да буде и причљивији.
Дејвид: Наравно. Три недеље након такве трагедије
још је увек све свеже. Замолићу његову секретарицу за термин након десетог јануара.
Шеф: Онда се држите! И желим вам срећне празнике!
Одједном мрак.
Шкрипутава музика – најпре јако гласно, касније
веома тихо, као подлога код прве реплике у следећој
сцени.

12. сцена
Канцеларија генералног тужиоца у Вашингтону, Д.Ц.,
14. јануар 1964.
Дугачак сто у облику слова Т. У зачељу стола у фотељи седи Роберт Ф. Кенеди (Боби, како га зову његови пријатељи и непријатељи). Боби повремено устане и шета око дугачког стола – навика са састанака који се овде одржавају. Мало по страни у углу
је фотеља. За кратке и не баш добродошле посете.
У фотељи седи Дејвид. На коленима велики нотес са
очигледно унапред припремљеним питањима, јер у
њега повремено гледа. Систематски све записује.
Боби (Помало нервозно гужва визит-карту, на којој чита.): Дејвид Дајмонт, специјални иследник... Драго ми је што смо се срели. Тражили сте разговор са
мном. Или је ово саслушавање?
Дејвид: П-п-претходно саслушавање сведока – тако
ми то зовемо. Али то ће, у суштини, бити разговор.
T-такав да ћу вам постављати питања.
Боби: Добро, што да не? Не мора увек питања да ми
поставља моја секретарица... и жена.
Дејвид: Окружно тужилаштво у Лос Анђелесу је одлучило да изађе у сусрет одређеним личностима из
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области уметности и медија, који су довели у смуњу
званичну верзију смрти глумице Мерилин Монро…
односно верзију “вероватне смрти самоубиством”.
Овлаштен сам да се упознам са новим чињеницама и индицијама и да извршим претходну истрагу.
По питању самоубиства.

Боби: Дакле, није се предозирала лековима?
Дејвид: Изгледа да није. Највероватније није у питању
самоубиство.
Боби: Сећам се да нас је то јако погодило... целу породицу. Мерилин је била добра пријатељица наше
сестре. Пет и Питер су је јако волели.
Дејвид: Колико добро сте је познавали, господине генерални тужиоче?
Боби: Дејвиде, оканите се тих функција. Мене сви зову
“Боби”. Али ако вам се као званичном лицу више
свиђа “генерални”, само изволите!
Боби устане, начини корак према Дејвиду, као да жели
са му пружи руку како би прешли на “пер ту”, предомислио се, обиђе Дејвидa и полако шета око дугачког
стола. Када одговара, увек на тренутак стане.
Дејвид: Колико добро сте познавали Мерилин Монро?
Боби: Па... вероватно толико колико политичар на високом положају у овој земљи познаје јавне личности.
Више пута сам се са њом састао... на пријемима код
сестре и зета у Лос Анђелесу. А затим још... (прави се да размишља) ...у Њу Јорку, код председника
је певала “Happy Birthday”. Изгледала је одлично.
Дејвид: Одговорили сте ми да сте се срели са њом...
значи да сте је познавали. Колико добро сте је познавали, господине… (Помало на силу, али на крају
се сабере.) ...Боби.
Боби: Ето видите, Дејвиде, да ви то можете. И ја ћу вас
звати “Дејвид”, важи?
Дејвид: Добро. (Пауза. Баци поглед у белешке.) Новинарка Дороти Килгален… (Удахне.)

Боби: Дороти је такође у Белој кући била радо виђен
гост. Мој брат... мој покојни брат је поштовао њену оштроумност, интелигенцију, трезвено закључивање...
Дејвид: Дороти Килгален је 3. августа 1962, односно
дан пре смрти госпођице Монро, у Њу Јорк Журнал
Америкен објавила ове необичне реченице: “Мерилин Монро је, очигледно, све здравија. Иде по ВИП
пријемима и поново се о њој прича. Калифорнијом
кружи једна фотографија на којој није тако гола
као у чувеном Кален...” Овај пасус нас не интересује, али ово јесте важно: “Мерилин такође кува у
кухињи сексепила. Поново је потврдила да уме да
буде јако атрактивна. Њеном шарму је подлегао угледни џентлмен, чије име је звучније од имена Џоa
ди Мађа на врхунцу каријере.”
Боби: А наводно би онај “наочити џентлмен” са звучнијим именом требало да будем ја?
Дејвид: Нисам то рекао. По мени је новинарка наговестила да би то могао бити... председник Кенеди.
Боби (У међувремену је пришао својој фотељи: сео је и лежерно се завалио.): О мом покојном брату се свашта
шушкало. О његовим наводним аферама са женама... Знате, када човек има положај у јавном животу... и када постане најмоћнији мушкарац света,
ти трачеви просто иду уз то. (Замисли се.) Дороти о
Џеку тако нешто... нешто... Неко ју је сигурно притискао, застрашивао, иначе тако нешто заједљиво и у
суштини зло никада не би написала. Али, свеједно...
као што сам већ рекао, то су трачеви, ништа више.
Дејвид (Извуче из великог нотеса табак папира са болдираним текстом.): Новинарка Марта Доналдсон је
прошле године у августу у часопису Фотоплеј објавила нешто попут фељтона, опсервације или, просто речено, подсећања. Тај чланак се зове “Прошло
је годину дана: Убица Мерилин Монро је и даље на
слободи!”
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Боби: Такве чланке нећу да коментаришем, али назив
је заиста оригиналан.
Дејвид: Било би чудно да вас људи о његовом садржају
нису обавестили, евентуално вашег брата...
Боби: Прошле јесени смо са братом имали других
брига, а не да се бавимо фељтоном неке анонимне новинарке.
Дејвид (Чита болдиран текст.): “Можете га видети у
гужви. Можете пружити руку и додирнути га, јер
то је важан човек. Можете га видети на телевизији,
или чак у филмском журналу... Гледате у њега с
поштовањем и размишљате колико је срећна жена
која се за њега удала и колико су срећна деца која
имају таквог оца... Можете о њему свакога дана да
прочитате нешто у новинама или у часописима и
да увек помислите: ‘То је добар човек. То је честит
мушкарац’.” (Пауза, погледа у Бобија, дубоко удахне.) “Али једну ствар никада нећете прочитати, никада нећете сазнати да је овај човек убица. И да је
он убио Мерилин Монро.”
Боби (Нагло устане тако да гледалац има утисак да ће
иследника избацити из канцеларије. Поново почне да
кружи спорим кораком око стола.): Интересантно.
За-и-ста врло интересантно. Та женска зна више него сви ми заједно. Али какве везе са тим имам ja?
Дејвид (Чита даље.): “Kада је њихова љубавна веза
почела, нико није рачунао на такав крај, најмање
Мерилин...” Ово ћу прескочити и читам само крај,
добро?
Боби: Изволите.
Дејвид: “То је мушкарац кога не могу да ухапсе. То је
мушкарац који је и даље на слободи... Куд год иде,
шта год додирне, на кога год погледа – увек мисли
на Мерилин. Кривица га не напушта, са страхом се
спријатељио. Некада давно, пре годину дана био је
честит човек. Начинио је, међутим, грешку, фаталну грешку... (Пресавије лист у своје белешке и дубоко издахне.)

Боби: Дошли сте да ме саслушавате као сведока – или...?
Дејвид: Као сведока, наравно.
Боби: Онда ме питајте и... немојте ми читати тајанствене фељтоне и чланке са алузијама на нешто, односно на некога... као да баш ја имам неке везе са тим.
Дејвид (Мало несигурно, као да губи тло под ногама. У
себи понавља да не треба да поставља сугестивна питања и да пред њим седи генерални тужилац САД и
шеф министартва правде у једној особи.): Али ја... ja
сам желео само... да ли ви о томе знате нешто више?
Боби: Дејвиде, слушајте! Када неко заступа тако важну
канцеларију, као ја, и испод њега се налази тајна
компонента као ФБИ... и одлучио је да раскринка
организовани криминал у овој земљи... такав човек
по природи ствари мора да зна нешто више, о тајним стварима, o свему са чиме никоме не сме да се
повери. Ни Хуверу, ни иследнику окружног тужилаштва Дејвиду... како... извините, како се зовете?
Дејвид: Дајмонт. Дејвид Дајмонт.
Боби (Брзим кораком пређе ка новој фотељи и седне.
Сагне са мало изнад Дејвида): Знате, само чекам да
ме позове Варнерова комисија. O убиству мог брата
имају информације пре свега од ФБИ, али по мом
мишљењу селектоване од стране директора Хувера... Да ће ме позвати и рећи да је пуцао само Освалд и нико други.
Дејвид: Можда вас неће ни саслушавати. Можда им
је све јасно.
Боби: А шта ако се плаше да ја знам далеко више о томе? Aли оканимо се тога. (Пауза.) Имате ли још
нешто против мене?
Дејвид (Погледа у белешке.): Неколико сведока тврди
да су вас видели тог кобног дана, 4. августа у Лос
Анђелесу, односно последњег дана када је госпођица Монро била жива.
Боби: У Лос Анђелесу сигурно нисам био! O њеној смрти сазнао сам са радија... за доручком на ранчу гос-
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подине Бетса, јужно од Сан Франциска, где сам са
породицом проводио пар дана. Не бих могао да будем истовремено на два места. Нисам ја отац Пио.
(Усиљено се насмеје.)
Дејвид: Отац Пио?
Боби: То је био неки виц. Отац Пио је био италијански
монах, у свету познат по томе што су му се на длановима појављивале стигме. Исусове стигме. Можда му се дан-данас појављују.
Дејвид: Извините, али какве везе има отац Пио и ви?
Ми живимо у цивилизованом свету...
Боби: И баш због тога не можемо бити на два места
истовремено. То сте желели рећи?
Дејвид зачуђено погледа у Бобија, жели нешто да каже, али он настави даље.
Боби: Билокација. Тако се то зове стручно. Оца Пија
су видели истог дана на више места у свету, па он
ипак није мрднуо из свог манастира. Причала нам
је то својевремено, као деци, наша мајка. Јако је
побожна. Бог је, наводно, оца Пија изабрао и обдарио га овом посебном способношћу. Сад је већ
старац. Али једна пророчица је мојој мајци рекла
да ја и отац Пио... (Кратко заћути, затим се наглас
насмеје.) ...да ћемо нас двојица умрети исте године.
Дејвид (Накашље се, мучно му је што мора да настави,
али због тога је дошао.): Хм, добро. Узимам к свести
да сте 4. августа цео дан били у друштву супруге и
деце на ранчу господина Бетса. Управо је исто то
ваш пријатељ, господин Бетс, тврдио новинарима…
Боби нагло устане, начини покрет како би окончао
разговор, али се затим предомисли, одмахне руком,
пређе неколико корака у једном правцу и одмах се
врати и седне на место.
Дејвид: Још само једна ситница, може? (Уздахне.) Када
сам пре месец дана саслушао доктора Гринсона и
питао зашто је чекао пет сати да пријави полицији
смрт своје пацијенткиње, одреаговао је веома чудно...

Боби: Ко је доктор Гринсон?
Дејвид: Психоаналитичар и универзитетски професор.
Мерилин је две године била његова пацијенткиња.
Виђао се са њом свакодневно. Те ноћи ју је пронашао у кући мртву.
Боби: Да. А шта је тај господин тако чудно рекао?
Дејвид: Па рекао је... (поново баци поглед у белешке) да
се то дуго чекање не може објаснити, јер (цитирам)
“морао бих да откријем ствари које не желим да откријем. Страшна је ситуација у којој сам се обрео.
Просто не могу да испричам целу ситуацију. Што
не питате Бобија Кенедија?”
У Кенедијевој радној соби је настала тишина. Боби
нагло устане и поново почне да шета тамо-амо просторијом.
Боби (Нервозним пискутавим гласom.): Неки доктор
Гринсон, за ког сам сад чуо да је лечио госпођицу
Монро, вама препоручује да питате? Бобија?! О,
како је то фамилијарно, зар не? Као да је са мном
ишао на Харвард... A шта треба да ме питате? ШТА
то, побогу?!
Дејвид: Делује као да ви о смрти госпођице Монро
знате далеко више... не, не морате да понављате да
чувате неке своје тајне...
Боби: Дакле, ја знам више од других? Од вас? Био сам
на Бетсовом ранчу, за њену смрт сазнао сам тек сутрадан ујутру. (Умири се, седне, лежерно се завали у
фотељу генералног тужиоца.) Дејвиде, схватате ли
да ме тиме директно оптужујете... за саучесништво
или, можда, чак... директно за убиство?
Дејвид: Не, нисам то… ja сам само желео…
Боби: Дошли сте да ме саслушате као сведока – и одједном ме испитујете као оптуженог?
Дејвид: Не, то никако... Само сам цитирао доктора
Гринсона који ми је саветовао да...
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Боби (Пискутавим гласом.): Пардон! Неки тешитељ
лудих жена нема шта вама да саветује. Ви сте тужилац, тако да се држите чињеница.
Дејвид: Држати се чињеница... Само, у овој ствари је
пуно чињеница неповратно уништено. Нестала су
документа свих врста, листинзи њених телефонских
разговора тог дана... Све је изгубљено, и приватна
кореспонденција... Одређене особе су камуфлирале
стварне околности њене смрти... очигледно према
наређењу неког одозго, ко се плашио разоткривања...
Боби (Одједном веома озбиљним, одлучним тоном.): Онда пуцајте! Лупите те особе по прстима! Извуците
из њих ко им је наредио! Имате моју пуну подршку.
Дејвид (Са лица му зрачи изнанађење: овакав преокрет
није очекивао.): Хвала, господне генерални…
Боби: Дејвиде, убиство мог брата недвосмислено показује прстом на кривца. И смрт Мерилин Монро.
Знате, године рада у правосуђу на функцији сенатора и руководиоца сектора правосуђа посветио сам
борби против организованог криминала, против
мафије. Мој брат ме је у томе свесрдно подржавао.
Окренули смо тиме многе гангстере против нас, било да делују у полицији или у државним службама...
Дејвид: Наговештавате ми да треба тражити убице?
У тим круговима?
Боби: Ви закључите како најбоље знате и умете. И немајте сажаљења. Без обзира ко је то. Будите по том
питању базобзирни.
Дејвид: Хвала вам за драгоцене савете. И за подршку.
Боби: Јако добро знам шта о мени људи причају. Наводно сам у борби против мафије и за грађанска
права црнаца... и уопште на својој функцији безобзиран. (Поново устане. Приђе Дејвиду, ухвати га за
кравату, али се одмах сабере.) Уопште нисам безобзиран. А ако једном сазнам ко ме назива безобзирним, уништићу га.
Мрак.
Завеса.

2. ЧИН
Никада нисмо толико немоћни према болести као
кад волимо; никада нисмо тако немоћно несрећни него онда, када изгубимо вољену особу или њену љубав.
— Сигмунд Фројд

1. сцена
Спаваћа соба Мерилин Монро у њеној кући у Фифт
Хелена Драјв, Лос Анђелес, мај 1962.
Мерилин у својој спаваћој соби, већ је подне. На себи има бели бадемантил. На кревету велики магнетофон са кабелом и микрофоном – чврсто га држи у
стиснутој песници, повремено њиме пређе по уснама
као да је руж. Шета с микрофоном по соби толико
колико јој дозвољава кабел. Од два начина говора њена подсвест је изабрала онај како је причала Норма
Џин и који је Мерилин увек користила у комуникацији са људима који су јој плаћали за услуге. (Дакле
никакво “шу-шу-шу” или “ју-пу-пи-ду”, никакво мажење – није глумица на тезги, нити секс симбол пред
камерама и микрофонима.

Мерилин: Наводно треба да изговарам слободне асоцијације, докторе. Слободна асоцијација је кључ
анализе, разумевања и интерпретација онога шта
ми пада на памет. Тек онда можете да уђете у моју
подсвест, то ће вам омогућити да лечите моје неурозе, а мени да их пребродим. Али када ми кажете
да се опустим и да причам било шта о чему управо
размишљам, ја све мисли изгурам и немам шта да
кажем. То ви према Фројду називате резистенција.
Зато разговарамо о другим стварима а ја вам одговарам на питања како најбоље умем. Ви сте једини
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човек на свету ког никада нисам лагала нити ћу га
икада лагати.
Рекли сте ми да прочитам шта је продуковао лавиринт мисли Моли Блум – чујте, докторе, како компликоване изразе користи ваша ученица? – како
бих имала какве-такве идеје о слободним асоцијацијама. Дакле, ово су моје слободне... и мој ће језик
бити толико слободан... Пред вама, између четворо
очију, ја тако грубе речи никада не бих употребила...
Мерилин приђе ноћном сточићу, стави сунчане наочаре и на тренутак игра јако образовану историчарку књижевности.
Леополд Блум – главна јунакиња књиге – јe презрени ирски Јеврејин, који је оженио ирску католкињу.
Кроз њих двоје Џојс постиже далеко више од оног
што, заправо, жели да каже. Пише шта мисли жена и ја у томе видим проблем: да ли он заиста познаје њене најдубље мисли? Међутим, након што
сам прочитала књигу, схватила сам да је Џојс био
уметник способан да проникне у душу како мушкарацa тако и жена. И при том заиста није важно
што Џојс није имао вагину и никада није осетио
менструалне грчеве.
Спусти наочаре и одмах поново постаје секс симбол,
најобожаванија жена на планети, лепотица која има
своје проблеме.
Да, докторе, кад год говорим слободне асоцијације,
чућете пуно непристојних речи. Када седим у вашој
ординацији, из поштовања не успевам да изговорим
речи које ми управо навиру у мислима. Али сада
ћу вам рећи све што ми дође на врх језика, шта год
да је то.
Оно што сам вам рекла кад сам постала ваша пацијенткиња, истина је. Никада нисам доживела оргазам. Добро се сећам шта сте ми одговорили – да
органазам не излази из гениталија, него из главе.
Наводно, постоји нека препрека у глави која спре-

чава постизање оргазма. Нешто што се десило у
мом раном детињству и због чега осећам кривицу...
осећала сам се крива да не заслужујем ту најлепшу
сласт. По вама то је имало везе са неким сексуалним преступом, да, преступом, јер то је морало бити јако лоше и сласт коју бих због тога осећала у
мени је изазивала осећање кривице. Наводно се то
похранило негде у подсвести. По вашем мишљењу
бисмо психоанализом ту препреку преместили из
подсвести у свест, где бисмо могли да сагледамо
кривицу и на тај начин очистили мој разум, који
би самим тим био у стању да доживи оргазам.
Па, радили смо на томе, радили, али нигде нисмо
стигли... Вратила сам се кући, дрекала као дете и
повраћала од тог разочарења. Онда сте ми рекли да
би том проблему требало прићи с другог краја. Наводно ћете ме научити како сама себа да узбуђујем...
Мерилин одвеже појас бадемантила, пређе микрофоном испод мантила по грудима, затим по стомаку
(стомак се већ види), окрене се задњицом према гледалишту (и прстима) прислања на гениталије. Док
то ради, говори.

МЕРИЛИН: ... да узбуђујем сама себе... oх-oх-oх... пређе
јагодицом прста најпре по... па знате, сами сте ми
то сликовито приказивали... затим мало дубље и
поново јагодицом прста а можда малкице и ноктом... aх-aх-aх, о-о-о, е-е-ево боље је... а када ми се
оно тамо отвори, када се хрскавица, или шта је већ,
укрути и набрекне, онда само благо и ослушкивати
шта то у мени и са мном ради...
Мерилин спусти микрофон на под, клекне, гурне међу
ноге десну руку и настави да мастурбира. Мало касније легне, у леву руку узме микрофон и између уздаха
и стењања наставља.
МЕРИЛИН: Говорили сте ми да, ако се будем тачно држала ваших упутстава, да ћу доживети највећу сласт.
А онда ће већ бити лако: видећу како сам се при
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том осећала и запамтићу да бих и са љубавницима
доживела оргазам.

ooo-jooj, ууууу, тo je тако лепоооо... докторе, пре..
пре, преобожавам вас!

Однекуд, као иза зида, чује се стењање. Најпре се чини
да уздише јако млада жена, али је пар секунди јасно
да уздише мушкарац. Или има сношај или онанише.

Џек (Преко шушкања и пуцкетања са управо преслушане
траке, чује се његов глас.): Ме-ри-лин, ево…ево са’ће.
Стењање и јаукање полако утихне, као да неко појачава и утишава. Уједно се и сноп светлости топ-рефлектора појачава на Мерилином лицу, која стоји у
спаваћој соби са микрофоном у руци. Тргне се, спусти
микрофон на под, као да јој се тај чудни метални уд
згадио.
Џек (Чуо је његов глас на траци коју преслушава.): Не,
немој ме љубити у уста. Не, Мерилин, не у уста!
Мерилин истрчи напоље, легне на тепих у спаваћој
соби. Сноп светлости топ-рефлектора се расплине.
Музика, тешка убијајућа музика (у њој шкрипа, шум,
делићи речи, уздаси – као на преслушаваној траци).

У Мерилининој спаваћој соби се постепено смрачи.
Мерилин устане, приђе зиду, прислони ухо на зид…
Ослушкује. Са мушким уздасима мешају се шумови
и звуци, као да неко гласно преслушава снимке, чује
се и жена, стење све гласније. Мушкарац повремено
нешто викне, глас му је соноран, јасан. У овој земљи
га сви препознају.

Мерилин (Мало касније настави, говори у мраку снимак
из слушалице.): Хвала вам, докторе. Ваше речи су
свете. Сад већ често доживим оргазам. Не само један у току ноћи него и два и три – са мушкарацем
који нађе времена да водимо љубав.
Онај први пут... дрекала сам као... као луда. Плакала сам због свих година у току којих – тај оргазам
– нисам имала. Протраћене године. (Дубок уздах,
кратка пауза.) Како бих вама, као мушкарцу, могла
да опишем осећање док жена свршава? Покушаћу,
важи?
Замислите сијалицу којом управља мали реостат.
Када полако вртите точкић, влакна унутра иза стакла се мало усијају, све су сјајнија и сјајнија, док
се на крају читава унутрашњост сијалице не усија
белом светлошћу. Док точкић полако вртите назад,
светлост постепено слаби, све је слабија, док се на
крају – сијалца не угаси.
Јасно се чује стењање мушкарца. Интервали су све
краћи. Међутим, као да је неко упао у Мерилину спаваћу собу, на слабој светлости се виде две-три особе,
премештају намештај… (To се дешава у позадини.)
Мушким уздасима прикључи се женско стењање.
Мерилин (Настави, али уједно је то глас жене коју управо прислушкују на тајно снимљеној траци.): Jo-

3. сцена
Спаваћа соба Мерилин Монро у њеној кући у Фифт
Хелена Драјв, Лос Анђелес, 12. април 1962. и касније
/ 6. мај 1962/ Медисон Сквер Гарден, Њу York, 19. мај
1962.
Мерилин седи на кревету у панталонама и пуловеру
и нешто пише у црвени дневник, који јој је на Божић
поклонио Џо. При том пијуцка шампањац. Испред
ње на кревету лежи обичан нотес, из ког преписује
белешке у дневник.

Мерилин (Чита раније написано у дневнику.): …а председник ми говори: “Ниси грађена од тог материјала,
од ког се рађају прве даме.” Након вишегодишњег
познанства! Када је још као конгресмен са мном
флертовао и онда ме је одвео у хотел, тада му није
сметало од каквог сам материјала. Напротив, чини
се да му се тај мој материјал свиђао.
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Пауза. Преписује из нотеса у црвени дневник. Затим
то после себе прочита.
Мерилин: Вече и ноћ само за нас двоје. Имала сам
шампањац и мало вотке. Никакви лекови. Први пут
јако брзо, како је то код Џекa увек. Хвалила сам га
и Џек ми се поверио са разним стварима. Наводно
сам га већ на нашем првом сусрету јако палила. Када су му пре пар година оперисали леђа, држао ме
је окачену на зиду, али наопачке, ногама окренутим
нагоре. Плакат, наравно. Тобоже је замишљао како
ме кара право на болничком кревету.
Пауза. Пише. Сиђе с кревета, узме две-три таблете,
залије их шампањцем и кратко шета по соби.
Мерилин: Када смо то поновили – већ му је трајало
дуже – питала сам га да ли ме воли. И да ли ће се
због мене развести. Најре се снебивао, као воли
ме, то се зна, са женом, коју не воли, не би ишао у
кревет… Знам такве приче. Колико мушкараца ме
је протегнуло и никад ме није волело. Поново сам
га гњавила, али са свим шармом који ми је био при
руци. Да, мазила сам га свугде и пуштала га да ме
мази, тo обожава, поготово моју гузу… ужива у њој.
A када сам му благо масирала болна леђа, стењао
је као приликом сношаја. На тренутак сам престала – и тада ми је обећао. Стењући од сласти и бола.
Држим га као председника за реч.
Врати се у кревет. Листа у црвеном записнику пар
страница уназад.
Мерилин: Прича о разлупаним летећим тањирима и
мумијама. То је, наводно, све измислио. Треба ли
да му верујем? Мислим да је све то било баш тако,
да је све то видео рођеним очима. Касније је поменуо нешто као откриће нових технологија. Да ли
се то тек тако може открити, или треба дуже време
за развој? Наводно такву технологију на свету још
нико није изумео. Aмерици ће то помоћи да лети
чак у свемир, не само око Земље. “До краја ове деценије спустићемо се на Месец”, говорио би. “Руси

ће нас претећи – као прошле година са Гагарином,
знаш?” (Пауза.) Хвалисао се – као и сваки мушкарац у најбољим годинама? Измишља? Не знам да
ли треба да му верујем или не.
Чује се куцање на вратима. Унутра уђе Марејева.
Пружи Мерилин коверат.

Марејева: Управо ми је ово донео курир. Директно из
Беле куће.
Мерилин (Отвори коверат, хитро прелети погледом по
тексту на картици и каже.): Изгледа ће ми требати нова хаљина. (Пауза.) Позовите ми Жан-Луиса.
Марејева: Оног модног креатора?
Мерилин: Да, тог. Жан-Луиса. Једном је био овде код
мене, сећате се? Узимао ми је мере за хаљину за
филм. А онда ми донесите телефон. Моју директну линију.
Марејева климне главом и изађе.
МЕРИЛИН (Чита текст на картици.): “Драга госпођице
Монро, хвала вам што сте прихватили да наступите
на свечаности поводом председниковог рођендана…”
и тако даље. “Ваш наступ ће неоспорно допринети
успеху овог догађаја и биће пригодно указивање
части председнику Кенедију.” Потписан… Kенет
O’Донел, специјални асистент председника САД.
Дакле, ипак су одлучили да ме позову. Џеку то више министара није препоручивало. Замерали су му
да није прикладно “пред целим народом ако се већ
шушка”. Па шта? Шушка се и то да је Џек требало
да смени више министара, јер ће увући Америку у
Вијетнаму у грађански рат – a ти крвожедни министри ће и даље мирно седети поред Џекa, кезиће се
и аплаудираће, док…
Куцање на вратима. Одмах затим уђе Марејева са
телефоном, слушалица у руци.
… док му певам…
Марејева: На линији је. Онај господин Луис.
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Пружи Мерилин слушалицу, телефон спусти на сточић.

Мерилин: Жан-Луисе, то сте ви? Мерилин, ваш најдржи модел. (Слуша.) Да, могло би се и тако рећи:
најскупља = највољенија. Да сам ја вас назвала
најдражим, одмах бисте знали…(Слуша, насмеје
се.) Не, нe, то би значило да најскупље хаљине шијете ви и нико други. (Слуша.) Да, јер су јединствене.
Само за Мерилин... И сада имам за вас тако фин
посао. Потребна ми је хаљина у којој ћу наступити
на свечаности коју ће преносити телевизија. (Слуша, затим полушапатом, полако.) Свечаност у част
председника. (Слуша.) Да, јако ми је важно. То би
требало да буде хаљина какву може да обуче само
Мерилин Монро.
Мрак.
Мало касније светло. Иста сцена, само без Марејеве
и телефона. Мерилин испробава наступ у част председника. Најпре текст прочита, затим отпева (само први део – на енглеском).
Мерилин: Happy birthday, Mr. President, happy birthday
to you. (Пева испред огледала.) Happy… birthday…
Mr. President… happy… birthday… to you.
Не, овако не. То мора бити хладан… скоро ледени... сјај. Џек мора да осети да га при том цееееедим, малтене да га тр-љам. Џеј-џеј мора да му се
укрути... помиње га у сваком писму, као “мој џејџеј je јако тужан” и као “срећан сам тек када мој
реп чисти њен холивудски димњак”. (Пауза. Длан
провуче између ногу.) Холивудски димњак? Већ поштено о-чиш-ћен. (Пући усне пред огледалом и певуши.) Happy… birthday… Mr. President… happy…
birthday… to you.
(Зањише задњицом и рукама завесла испред истурених груди као да жели да их мало подигне.) Ко-ће-тоса-мном-у-веж-ба-ти?
Мрак.

У простору трепће неколико слабих светала. Мерилин
увежбава песмицу – рефрен се чује поново и поново,
како да је са магнетофона и уживо. Мало касније је
видимо у снопу светлости топ-рефлектора на поду
њене спаваће собе, у руци микрофон, магнетофон је
укључен.
Happy… birthday… Mr. President… happy… birthday…
to you.
Поново и поново сноп стветлости се угаси, да би се
појавио негде другде (у купатилу, у кади, у кревету)
– увек пронађе Мерилин која увежбава свој наступ
пред председником. Верзије рефрена се разликују, прве су у слатким тоновима, док последње звуче веома
секси, чак бестидно еротски.
Happy… birthday… Mr. President… happy… birthday…
to you.
Мрак.
Отварају се врата, постепено се светло на свени
појачава, док се код врата не види Др Гринсон. Мерилин искључи магнетофон и спусти микрофон.

Др Гринсон: Чаробно, заиста очаравајуће. Оно што сам
управо чуо. A чуо сам вас како увежбавате ону песму и са нашом Жан. (Осврне се.) Извините, смем ли
да уђем? Нисам се унапред најавио…
Мерилин: Не смета. Ралфе, ви можете било кад. Ходите, седите. Али обећајте ми да ово данас неће бити
сеанса. Никакво самопропитивање или слободне
асоцијације, у реду?
Др Гринсон: Како желите. (Седне на слободну столицу.
Кратка пауза, осврће се по спаваћој соби у којој има
мало намештаја, али је зато приличан неред. Мерилин седне на ивицу кревета.) Наиме, дошао сам да
се са вама поздравим.
Мерилин: Поздравите? Путујем некуд?
Др Гринсон: Не ви него ја. У Европу. Причали смо више пута о томе.
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Мерилин: Заиста. Али то је за мене било јако фрустрирајуће, тако да сам се трудила да истиснем из свести.
Др Гринсон: Неће ме бити шест недеља. Најпре имам
конгрес психоаналитичара и турнеју предавања по
Израелу, затим годишњи одмор код Хилдиних рођака у Швајцарској…
Мерилин: Завидим вам. Најрадије бих путовала са вама… заједно са Хилдом.
Др Гринсон: Добро, знате да то не може. Имате пред
себом велики наступ у Њу Јорку. Преносиће га у
целим Сједињеним Државама.
Мерилин: Председников округли рођендан – ред је, зар
не? Или je то и због мене? (Насмеје се, али се осећа
горчина у њеном гласу.)
Др Гринсон: И због вас и због других звезда. Чуо сам
да ће певати Марија Калас, Ела Фицџералд, Френк
Синатра...
Мерилин (Скочи му у речи – истресе из себе.): Френк
неће, њега Џек у последње време не подноси, од
када се виђа са Ђанконом и другим мафијашима.
Др Гринсон: Је ли, нисам то знао?! Како чујем, имате
приступ чак и у председничкој кухињи, где се све
ово кува и…
Мерилин (Прекине га, очигледно је докторов тон узнемирава.): …чак и у председников кревет. To сте желели да кажете, Ралфе, тако?
Др Гринсон: Управо то нисам желео да чујем. Али ја сам
последњи ко би требало да вам брани нечији кревет.
Мерилин (Веома заједљивим тоном.): Чак ни да је то
кревет психоаналитичара, тако?
Гринсон устане, брзо приђе сточићу са флашом шампањца и чашама. Сипа и попије на екс. Полако се окрене и поново седне.
Др Гринсон: Мерилин, обећали смо једно другоме да
о томе никада нећемо причати.

Мерилин само одмахне руком. То може да значи да
му потврђује да је у праву, или да наговештава да је
обећање давно неважеће?
Др Гринсон: Према ономе како увежбавате песмицу,
рекао бих да је то јако озбиљно.
Мерилин: Озбиљно, шта?
Др Гринсон: Озбиљан однос.
Мерилин ћути, али на тренутак склопи очи.
Др Гринсон: Мерилин, из дугогодишње праксе – и на
основу брачног живота – знам да се човек никада
не усуди да партнеру све каже у очи. Можда се плаши непосредне реакције. Онда то радије наговести
песмом, стиховима или безличном причом пред
већом групом, рецимо, на пријему. Или – уколико
искрсне прилика – пред бројном публиком. То је
онда нешто попут тајне јавне изјаве.
Мерилин: Изјава чега?
Др Гринсон: Па, у вашем случају, признање вашег дубоког односа са... са председником.
Мерилин: Ралфе, мислите ли заиста оно што кажете?
Др Гринсон: Наравно, како бих другачије…
Мерилин: Онда добро. Немам шта пред вама да кријем,
ионако све знате и пре него што се деси.
Др Гринсон: Ја сам вам већ рекао да о вама знам више
него ФБИ. (Усиљено се насмеје.) Сигурно не потпуно све, али ваше дивљење и наклоност сигурно су
сви приметили. Месецима… а последњих недеља
то се појачало.
Мерилин (На тренутак се колеба.): Нисам никога волела као њега.
Др Гринсон: To су јаке речи. Зар нисте својевремено
исто то говорили за Џоа и Артура? А чини ми се и
за Синатру?
Мерилин: A-да… заправо не. To је било другачије. У
њима сам тражила пре подршку и заштиту.
Др Гринсон: A у… Џеку?
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Мерилин: У њему тражим… љубав. Знате, докторе, ja
сам у суштини девојчица, која у великом свету тражи онога кога би волела. Кога би могла да воли.
Др Гринсон: И ко би волео вас. Безгранично. Несебично.
Мерилин: Да, тачно тако!
Др Гринсон: И не би био љубоморан. И бравурозно би
подносио све ваше промене расположења и покушаје да се предозирате лековима.
Мерилин: Докторе, o томе се са пацијенткињом не прича! Ви сте ми то стално говорили.
Др Гринсон: Само што овај пут одлазим на дуже време
и не бих волео да се вратим тачно… (устане, приђе
Мерилин и помази је по коси)… на вашу сахрану.
Мерилин: На моју сахрану?
Др Гринсон (Седне поред Мерилин.): Могло би се, наиме,
десити да ваш нови однос… па, напросто, да ћете досадити председнику, да ће вас одбацити као... као...
Мерилин (Нагло устане, приђе сточићу, сипа шампањац,
попије гутљај и са чашом у руци шета по соби.): ...
као употребљену играчку? To сте желели да кажете,
Ралфе? Нисам ја играчка. Ја нисам луткица којом се
може играти, а онда је одбацити. Ja сам комад меса.
Др Гринсон: Или му то Џеки прекине. Или му Хувер
припрети да мора да раскине.
Мерилин (Замишљено, тужно, као да пада у депресију.):
Ако не раскине… шта?
Др Гринсон: Па ако председник на раскине однос са
вама.
Мерилин: Али мени је Џек обећао да ће се развести и
да ћемо нас двоје…
Др Гринсон: Који мушкарац не би обећао лепој и привлачној жени, као што сте ви, да ће се због ње развести?
Мерилин: A неки су обећање и испунили… (Неконтролисано се расплаче.)

Др Гринсон поново устане, приђе Мерилин и покушава да је загрли. Мерилин му се истргне, дође до краја
позорнице како би сви добро видели да плаче. Плаче
ли заиста, или то само тако добро глуми?

Мерилин: Ралфе, ja то… овде… без вас… данима… нећу
издржати. Не можете тек тако да одете на више недеља! Разумете ли?!
Др Гринсон (На тренутак непомично стоји, затим
се врати и седне.): Ма, издржаћете. Пар дана ћете
још вежбати песму за председника. Нико вам неће
помоћи тако професионално као Пола Стразберг…
Мерилин (Поново смирена.): Са њом није баш мед и
млеко. На пробама ми каже да певам све бестидније, шта ако пређе у пародију и ја ћу се тамо пред
светом обрукати...
Др Гринсон: Верујте јој. Разуме се у то. И верујте својим
инстинктима.
Мерилин: Добро. У реду. A ако ме, рецимо, то вече пре
лета у Њу Јорк ухвати страх да нећу успети... Шта
онда? Кога да позовем? Времешног господина доктора с брчићима који је негде код Мртвог мора, или
у Алпима међу овчицама?
Др Гринсон: Не, позовите доктора Вајнберга, који ће
ме мењати. И он ће вам дати нешто за смирење.
Мерилин: Добро. А у Медисонки, непосредно пре
наступа, када певачице једна за другом буду имале бравурозне наступе и публика буде у заносу, онда… онда…
Др Гринсон: Онда шта?
Мерилин: Ко ће ми помоћи да пребродим страх да
нећу све усрати?
Др Гринсон: Тамо ће бити Пола Стразберг. И обавезно
узмите фризера и Пет Њукомб.
Мерилин (Одушевљено.): Да, Пет мора ићи са мном,
јер су њујоршки новинари као пијавице и Пет ће
им напоље избацити неку пикантерију.
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Мерилин се замисли, затим брзим кораком приђе др
Гринсону и седне му поред ногу.
Мерилин: Докторе, имам идеју… Прошли пут, када сам
пала у депресију, пијуцкала сам у спаваћој соби шампањац, кад, гле, кроз чашу и мехуриће видим вас...
Др Гринсон: Мене? Код вас у спаваћој соби? Халуцинације! Да нисте попили превише тог шампањца?
Мерилин: Не, била сам, у суштини, трезна. Само јако
тужна. A кроз стакло чаше и мехуриће шампањца
ми се осмехивао Ралф… У ствари, бели шаховски
коњ, ког сам купила недавно у Мексику. Ружно изрезан. Од слонове кости. Јако ме је подсетио на
вас… и подизао ми је самопоуздање.
Др Гринсон: То је лепо чути.
Мерилин: Ето, видите, бар нешто. Деси се да са својом
најдражом пацијенткињом једном годишње доживите и нешто пријатно.
Др Гринсон: Мерилин, јесте ли нешто са том причом
о шаховском коњу хтели да ми кажете…
Мерилин (Присети се, труди се да буде конкретна.):
Да, наравно. Коњић ми се осмехивао оним вашим
типичном смешком и као да ми каже: Узми ме у Њу
Јорк, води ме са собом свугде, свугде… (Устане, притрчи вратима, отвори их и викне.) Госпођо Марејева, чујете ли? Донесите ми из гостињске шах! Шах,
да, онај од слоноваче који смо купили у Мексику.
Др Гринсон: To je стварно добра идеја. Талисман… помаже, често делује када се човек припрема за крајњи
напор, када има трему или је у стресу.
Марејева (Уђе кроз отворена врата и пружа Мерилин
кутију са шахом.): Прелепе фигурице. (Погледа у
Гринсонa.) Ручни рад. И драгоцени материјал. Али
купили смо га прилично јефтино…
Мерилин: Добро, добро. Хвала. Оставите нас саме!
Мерилин почне брзо – још пре него што исприча – да
вади фигуре. Марејева кратко стоји и гледа, занима
је зашто Мерилин треба шах.
Мерилин: Идите више, хајде!

Марејева изађе, али врата, као случајно, само притвори.
Мерилин (У међувремену је пронашла белог коња и победоносно, уједно са пуно љубави, привија га на груди.):
To je oн! Коњић Ралф! Видите, како се осмахује?
(Утом примети одшкринута врата, устане и јако
их залупи.) Стално ме шпијунира. Као агенткиња
ФБИ. Докторе, морам да је се решим. Знам да сте
ми то својевремено предлагали... (Седне поред послаганих шаховских фигура а белог Ралфа стиска у длану.) Решаваћу то када се вратите из Европе, добро?
Др Гринсон: Коњић од слоноваче као талисман. Видим
да имате поверења. Носите га свугде, понесите га
у Медисонку на сцену. Спакујте га у марамицу или
у танки шал…
Мерилин: Биће мој заштитник. Протектор… чувар. Да,
мој бодигард. Чуваће ме од страха, нервозе... и баксуза. (Замисли се.) Докторе, да ли је стварно истина
да талисман доноси срећу?
Др Гринсон: Наравно, требало би. Ако представља неког или нешто што вам је јако блиско… у кога се
можемо уздати… Онда талисман, заправо, представља оног ко би вам улио самопоуздање.
Мерилин: Добро. Сад сам већ мирна. Погледајте – потпуно сам мирна.
Др Гринсон: Тако да ме пуштате и до рибица у Мртвом
мору… и овчица на обронцима Алпа?
Мерилин: Пуштам. Слободно идите!
Одједном се смркне – чујемо само Мерилинин глас:
Мерилин: Драги докторе, слободно идите. Рибице у
Мртвом мору су мртве. Толико су волеле тај библијски крај и његову свету воду, да нису ни приметиле да се вода отровала и да их је убила... Волети
значи дати некоме моћ да те убије.
Последња реченица или цела Мерилинина репулика
је обојена тешком, фаталном музиком. Може се унапред снимити како би се чула и из звучника.
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Мрак.
Мало касније сноп светлстоти топ-рефлектора пронађе Мерилин како у спаваћој соби, пред великим огледалом, облачи нову хаљину. Помаже јој Марејева.
То је ТА славна хаљина коју сме да носи само Мерилин. Од танког провидног сатена или свиле боје тела,
са 2500 шљикоца које сијају као полудраго камење.
Хаљина је узана, Мерилин без помоћи не може да је
обуче.
Марејева: Госпођице Монро, не знам... Можда не би
требало у овоме… Пред сав тај свет, пред председника. Све вам се види. A када се упале рефлектори,
онда, заиста, ја не знам…
Мерилин (Жустро се окрене према Марејевој.): Tа хаљина је јединствена. И јединствено скупа. Хоћете ли
наступати у њој пред председникom ви или ja? (Пауза, Мерилин чека одговор, али газдарица ћути, очигледно шокираана читавом сценом.) Будите честити!
Будите честити, госпођо Марејева!
Мрак.
Чују се речи најаве Питера Лафордa.
Лафорд: Mr. President, the late Merilyn Monroe!
(Господине председниче, окаснела Мерилин Монро!)
– како их знамо са познатог видео снимка. Утом се
зачује аплауз публике (са истог тог снимка) и председникове речи као снимљене уређајем за прислушкивање:
Џек (Само глас, полушапатом.): То њено дупе! Види
какво лепо дупе!
Сноп светлости – у њему доња половина Мерилининог тела у ТОЈ хаљини. Узвици одушевљења, аплауз.
Затим пуцкетање (Мерилин је лупнула у микрофон
да провери да ли ради) и прве речи песме у Мерилинином извођењу.
МЕРИЛИН: Happy… birthday… Mr. President… happy…
birthday… to you.

(Срећан... рођендан вам... господине председниче...
срећан... рођендан вам...)
Одушевљени аплауз, узвици “браво” и јасан председников шапат:
Џек (Само глас.): То њено дупе! Какво добро дупе!
Мрак.

4. сцена
Спаваћа соба Мерилин Монро у њеној кући у Фифт
Хелена Драјв, Лос Анђелес, 13. јун 1962.
Норма Џин за тоалетним сточићем са огледалом у
Мерилининој спаваћој соби. Шминка се и припрема
фризуру (тамнориђа коса) – не труди се нарочито,
више пародира Мерилин; на себи има тамноружичасту блузу и бледе панталоне. Након пар минута
устане и стане на ивицу позорнице.
Норма Џин: To су били живци, да вам кажем. Мерилин
– и председник! Kaмере, петнаест хиљада гледалаца
у Медисонки и четрдесет милиона људи са отвореном губицом испред телевизора. А што да не Норма Џин – и Џек? У кревету могу, али под светлошћу
рефлектора није пристојно? Тамо никог не занима
глас штићенице дома за незбринуту децу? Тамо више одговара сладак гласић, чак и да на крају звучи
секси... и мучно? (Заћути, ћутке шета по просценијуму.) To су били живци! Имала је трему, није
веровала у себе, њен наступ су одлагали, попила је
пар чаша шампањца, у длану је стискала марамицу
и нешто запаковано у њој, још себи кажем: Девојко,
девојко, тo ће ти момци из тајне службе одузети, само тако, кад одједном: више ништа не држи, више
га нема, негде је то изгубила... joj, живци, живци...
свугде је тражила, и у суседним гардеробама, молила да јој помогну, а када је зацмиздрила, онда је и
мене, као да нисам можда видела... Да, белог коња,
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шаховску фигуру, наравно, видела сам и сакрила,
иза наслона фотеље да се више толико не троња...
Али како да јој то кажем? Ма не, не познајете ме...
Цмиздрила је и даље, мејкап јој се усрао a она, као,
Норма, шта ако се избламирам? Ja јој на то велим:
И то се већ дешавало! Питер те је два пута најављивао и на крају је председнику певала друга певачица. Када се појавиш у тој хаљини, не мораш ни да
певаш. Видеће ти у пиииии...
Скоро неприметно је ушла Мерилин. Обучена је исто
као Норма Џин, фризура (платинасто плава), као да
је управо дошла од фризера. Седне за тоалетни сточић испред огледала, пудерише се и шминка...
Норма Џин (Никог иза својих леђа не примећује – у овом
времену и простору је потпуно сама... само са гледаоцима.): Мерилин је оманула, хистеричарка једна
изблајхана, јецала је као кобила у кланици. Дошла
је Пола, дошла је маскерка, смире је, напудеришу,
пар минута касније поново је удешена. И онда ју је
Милт Ебинс, копродуцент читавог циркуса гурнуо,
као: Иди, та иди више, иначе ће читаво ово позориште проћи без тебе! A Мерилинка, хоп-хоп, ходала за светлошћу рефлектора, како јапанска гејша.
Хаљина од двадесет хиљада долара, молићу лепо!
Одназад су морали да је ушију, јер се рајфершлус
стално отварао – то је био скандал. Па, добро, добро. Хаљина је била сензација, господа су о њој недељама испевавала оде а даме су је опљувавале још
дуже, али највећи утисак оставила је песмица. Сада је већ читава Америка знала да се то двоје туца
све у шеснаест...
Норма Џин седне скроз у ћошак просценијума, још
нешто жели да каже, али примети да је Мерилин устала и пошла да телефонира. Само одмахне руком
и гледа горе, у светло.
Мерилин (Устане, приђе сточићу са телефоном, окреће број.): Енџи Новело? Добар дан, овде Мерилин. Да ли бисте могли да ме спојите са Бобијем...
да, са господином генералним? (Чека, слушалицу

држи на уху.) Да, Боби, ja... за промену поново ја...
(Слуша.) У вези са чим? Не зовем те ни са чим у
вези... него зато што сам тужна... сама... ја и моја...
(Слуша.) Како си погодио? Јер ме већ познајеш...?
(Слуша.) Aли зовем! Наравно да те сада зовем због
ЈАКО озбиљне ствари. (Расплаче се али звучи некако вештачки: као да глумата аматерска глумица
локалног формата.) Да, плачем, знаш? А требало
је да се љутим. Добила сам од Фокса корпу. Шта?
Па, корпу. Холивуд ме је пустио низ воду, разумеш?
Раскинули су уговор са мном...
Норма Џин имитира Мерилин – и док седи и када
повремено устане. Отвара уста са предношћу од пар
секунди, касније нешто понови наглас, при чему јако
гестикулише. Мерилин jе очигледно не види. “Сцена”
не би требало да траје дуго (можда до реплике, која
се завршава речима “пуно новца”). На крају Норма
Џин одмахне руком и оде, тихо и неприметно.
Мерилин: Зашто? Зато што пар дана нисам одлазила на
снимање тог филма... (Престане да плаче, слуша.)
Да, нешто мора да пукне – и пукло је. Сви су видели да Џеку певам у Њу Јорку. Aли они су то мени,
као, изричито забранили... (Слуша.) Да, недељу дана
пре концерта обећао си ми да ћеш то уредити. Код
главних босова. (Слуша.) Ниси могао? Није хтео?
Касне са снимањем? Сваки дан кошта пуно? A ти
си га извређао да је јеврејски ко... (Слуша.) Па, сада
више није чудно што твоја интервенција није успела. (Слуша.) Ионако сам несрећна због свега. Пар
пута сам звала Џека, али он се некако крије, као
да... (Слуша.) Не, ниједном. Не знам зашто. (Слуша.) Нећеш моћи? Не смеш? Разумем, Кенедијеви имају своје тајне. Сви желе да им науде: ЦИА,
Хофa, Ђанкана... (Слуша, бесно.) A сада? Сада шта?
Зар ће вас због тога устрелити, или шта? (Слуша.)
Питер? Он ће ми више рећи? Убити гласника? За
то je Џеку добар. Већ ћутим, никада те нисам звала... у твоје министарство праведног беса. (Жустро
спусти слушалицу.)
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Чује се гласно куцање.

Марејева (Глас.): Овде је господин Лафорд.
Лафорд (Уђе, одмах приђе Мерилин и пољуби је у оба
образа.): Здраво, Мерилин. Изненађена си што ме
видиш! Погодио сам?
Мерилин: Н-не. (Жели да му каже нешто озбиљно, али
у последњем тренутку се предомисли.) Да, слабо
долазиш код мене, јер би Пет могла да буде љубоморна. Тако размишља та твоја мушка тиква, зар
не? Једном давно улетео си овамо са тим твојим
дивним британским кезом и мислио да ти Мерилинка неће одолети, да ће пасти. Али Мерилинка
је одолела. Пет, или ако желиш, Патриција Кенеди
је, наиме, била моја најбоља пријатељица. A бити
пријатељица председникoВЕ сестре... (Намерно не доврши реченицу – чека да се Питер ухвати
за реч “председник”.)
Лафорд (Мало се снебива, чак би узео и чашу вотке или
гутљај шампањца, али Мерилин му ништа не нуди;
онда барем седне на ивицу кревета.): Донео сам ти
позивницу. (Стави коверат на сто.) Oд Бобија...
Он и Етел приређују код њих у Вирџинији пријем
у моју и Патрицијину част.
Мерилин (Приђе столу, пружи руку према коверти али
се предомисли.): Из захвалности што је Пет тако дуго
са тобом издржала? Управо сам разговарала телефоном са Бобијем – рече ми да ћеш доћи. Наводно
те нешто тешко притиска.
Лафорд: Мене – притиска? (Устане, почне да шета
просторијом, јако је нервозан.) Ништа посебно, само једна порука...
Мерилин: Само једна порука? Само један испит, хоћу ли
то поднети или ћу се усрати, јел’те? Као у Фаусту?
Али у томе је штос, фазон, знаш? Дође Мефисто до
комшинице са поруком или вешћу...
Лафорд: Какав Мефисто? Каквој комшиници? Шта
лупаш?

Мерилин (Стаје право и истури груди као да ће да рецитује.): “Волео бих да радоснију носим вест. Него
ову, што и мене притиска, али је истинита и права:
Ваш човек је мртав и поздравља вас.”
Лафорд: Охохо! Дакле, не само Магбет него и Фауст? (Пауза.) Не-не, о-овај је жив и не поздравља
те. (Стане, такође истури груди.) Џек ти поручује
да га више не зовеш.
Мерилин: Да га више не... зовем? У Белу кућу?
Лафорд: Ни у Белу кућу, нити у Хајанис Порт. Не жели то. И...
Мерилин: И шта још?
Лафорд: Ни његова породица то не жели. (Врати се
поново и седне на ивицу кревета.)
Мерилин (До сада је стајала непомично као уклета, сада
привуче столицу Лафорду и седне. Кратко размишља, да ли да почне да виче, “да приреди сцену”, али
одлучи се за сарказам.): Тако дакле! Високо поштовани клан Кенеди то не жели. Необично. Донедавно
им то уопште није сметало. Њихов председнички
лепотан ме је тајно возао вамо-тамо, чим би му се
ђокица растужио и спласнуо... A ти си ме вуцарао
где год си могао, маскирану у секретарицу, и у Ер
Форс Ван, и у Белу кућу... и на друга места... а сада
им то јако смета.
Лафорд: Мерилин, коме не би сметало да те одбачена
љубавница прогања – чак и кући код жене?
Мерилин: Зар је Џеки од шећера? Пре изгледа као статуа (подругљиво) “од материјала од каквог се рађају
прве даме”. (Пауза.) Да, једном сам успела њу да
добијем. Tако добро су им тамо телефони повезани. Рекла сам јој да ће се Џек развести од ње и да
ће се мноме оженити – обећао ми је.
Лафорд: Али то се... Мерилин! Ти си то њој стварно
тако...
Мерилин: Да, рекла сам јој то тако сурово. (Расплаче
се. Плаче ли заиста, или жели да од Питера Лафор-
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дa извуче још информација?) Шта друго... је требало...? Зар је требало... Да је молим да ми опрости?
(Сабере се, обрише сузе. Устане, приђе ивици позорнице и случај са Џеки као да више прича публици,
него Лафорду.) Џеки је то добро поднела. Најпре је
пребацила пар лепих речи како сам лепа и талентована, а затим ме је питала да ли сам заиста спремна да играм Џеку прву даму. Не само њему него и
читавој земљи.
Лафорд: Ти си се упустила са госпођом председниковицом у тако озбиљну дискусију?!
МЕРИЛИН: Не ja, “госпођа председниковица”... је заподенула диван. Као, мис Монро, да ли сте свесни да
то значи дефинитивни крај са Холивудoм и журкама? Са вашом филмском каријером? Ваше место
ће бити у Белој кући, уз свог мужа ког стално боле
леђа, ког половина Американаца обожава а друга
половина га мрзи, који... који се због вас неће тек
тако одрећи својих авантура... са лакшим жанама...
(Поново се расплаче – само два-три јецаја и готово.)
Лафорд: Ма, хајде, Мерилин, хајде! Брига те за то! Џек
и Џеки су председнички пар, цео свет их прати, не
могу себи да дозволе никакав скандал, ни сенку
сумње да се баци...
Мерилин: Зато мени Џек може да приреди корпу кад
год му се прохте? Мој британски лепотане, али ја
нисам макар ко! Нисам ја лакша жена. Ja сам Мерилин Монро, светски идол лепоте, секса и... филма, знаш, Питер, И-Д-O-Л! Иза мене стоје милиони
обожавалаца... мене сви воле, воле ме... не само половина... (Поново се расплаче – поново јако кратко.)
Лафорд: Дакле, Мерилин, не узимај то к срцу! Знај
да бих волео да сам ти донео нешто боље, а не ову
мефистофеловску поруку...
Мерилин: Убити гласника. Баш тако. И код Франка те
је Џек послао, пре пар месеци, сећаш се? Сигурно ниси заборавио. Уместо Синатриног седишта у
Палм Спрингсу, господин председник је за свој ви-

кенд-одмор – са својом “девојчицом” – одабрао далеко скромнији дом Била Крозбија. A ти си требао
о томе да обавестиш Синатру лично.
Лафорд: Наравно да се сећам. Од тада са Френком не
разговарам. Скоро ме је убио.
Мерилин: Уопште се не чудим. Френку је била јако потребна председникова наклоност. Јако. Због себе и
своје каријере... али и због Ђанкана и других мафијашких босова. Улог је био велики.
Лафорд: Увек је велики улог, када је у игри председник.
Мерилин: И сада. И сада је велики, знаш? Тамо где
је у игри... Мерилин, тамо је увек велики улог. Али
Џек мисли да ће му ово проћи. Господин председник, изабран захваљујући гласовима које је купила
мафија, зa парице његовог татице, мисли да ме тек
онако може пустити низ воду.
Лафорд приђе Мерилин и пољуби је у образ. Пође према вратима.
Мерилин: Дакле, убити гласника, јер је пренео наређење
свог шефa и сад би да се повуче? (Лафорд стане код
врата.) Не прихватам. Не узимам к свести. Ово реци свом зету, добро? Нека ми то господин председник лично саопшти. Не, не мора да долази, биће
довољно да ме позове. Један пристојан, љубазан
телефонски разговор.
Лафорд (Скамени се и упути Мерилин поглед пун мржње.): Да-добро, пренећу му. Али не поступаш добро, Мерилин, не поступаш добро. Боље би било да
Џекa просто заборавиш.
Мерилин: Заборавим? Ни да га нека жена насмрт урнише, ни да га неки лудак устрели – ни тада га не
бих заборавила... Ja нисам играчка којом се може
поиграти... a затим је одбацити. (Пауза.) Тако одличан председник... био је... толико тога је учинио...
за читав народ... и за црнце... и за слободни свет...
тако је лепо било са њим разговарати... причати... a,
да, и водити љубав... A САДА ЈЕ СВЕ УСРАО. (Почне
да виче на Лафордa.) Иди! Иди да му све то кажеш!
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Лафорд излети напоље и тресне вратима.
Мерилин најпре потрчи за њим као да жели још
нешто да дода, али остане поред врата. Полако се
враћа назад.
Мерилин: Како ме је чудно гледао! “Увек је улог велики, када је у игри председник.” Да ли је то тако рекао? Плашим се... плашим га се. Необично, па још
јуче... то ми је био пријатељ. A сада... као да жели
да ми науди. Да ме отрује на неком свом пријему...
или шта? Чини се да постајем пара-но-ич-на.
Узме са стола коверат, отвори га, чита. Затим саркастично процеди:
Мерилин: Један брат ми је дао корпу, а други би да
ме натакне. Није му довољан флерт, једна шетња
плажом и два пута на брзака када сам домаћицу из
куће истерала у куповину. (Седне за сто и на другу
страну позивнице записује.) Мој малени. Мој лепи.
Жели поново да ме види, мада ће га та родитељка
његових потомака чувати као змајица. (Даље пише.)
Само што мене, Кенедијеви моји златни, нећете мене стрести као буву... Ja јесам... и остаћу... звездa,
која сија... свидело се то вама... или не. (Узме писамце и чита.)
“Драги господине генерални тужиоче и драга госпођо Кенеди,
Радо бих прихватила ваш позив на пријем у част
Пет и Питера Лафорда. Нажалост, управо у то време учествујем на маршу против умањивања права
мањина, какве припадају шачици овоземаљских
звезда. Узгред, једино што смо тражили, било је
право да сијамо.
Мерилин Монро.”
Мрак.

5. сцена
Дневна соба Мерилин Монро у њеној кући у Фифт
Хелена Драјв, Лос Анђелес, 26. јун 1962.
На средини просторије сто за четири особе. На њему су чиније са хладним специјалитетима, флаша
белог вина, два тaњира, две чаше. У углу просторије
кауч на расклапање са наслоном. Поред њега сточић
са телефоном.
Чује се шкљоцање (као када се некад притиснуло
дугме за снимање на магнетофону ) и шум (као када
трака пролази кроз механизам за снимање) – и једно и друго појачано – за који тренутак ће се све то
утишати...
Нагло се отворе врата и унутра улети Мерилин. Одмах иза ње Боби. Обоје су спортски обучени: патике,
панталоне и мајица. Страствено се љубе и једно другоме скину мајицу. Мерилин, са обнаженим грудима,
одједном се тргне, подигне мајицу с пода и хитро се
обуче. Боби остане тренутак голих груди, затим и
он обуче мајицу.
Мерилин: Плажа на Санта Моници је јединствена, Боби, мораш признати. Тако нешто у Хајанис Порту
сигурно нема.
Боби: Тако нешто? Нисам приметио по чему се разликује плажа на Пацифику од плаже на Атлантику.
Можда по песку?
Мерилин: Ниси приметио? (Руком растресе косу, дланом прође по лицу а прстом масира усне.) Ни сада?
Ништа? Нема разлике?
Боби: Ма да. Те плаже се разликују у једном, али битном: На обали Пацифика се може шетати и ваљати се у песку са...
Мерилин: Хајде, реци то!
Боби: ... са најфантастичнијом женом на планети...
Мерилин: ... док у Хајанис Порту...
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Боби: ... сам код куће. A ни то није лоше.
Мерилин: Умеш да се снађеш. Муњевито брзо. Ниси
случајно генерал...
Боби: То ми је, такорећи, у опису посла. Упустили смо
се у тешку борбу против мафије а у таквој борби
мора се бити генерал, сналажљив, флексибилан...
Мерилин: ... флексибилан и добро грађен... (привије се
уз Бобија) ... и добро храњен. Хај’мо онда да пробамо нешто од оног што сам купила и спремила специјално за господина генералног.
Седну за постављени сто. Мерилин сипа обома вино,
куцну се – узимаће на тањир и испробаваће разне специјалитете и заливаће их вином. С времена на време
једно устане, прошета – према ситуацији нервозно
или еуфорично – просторијом, друго га углавном умири (привије се уз њега, пољуби, ухвати за бокове или
груди, однесе до кауча, спусти ... и слично).
Боби: Надам се, да ми оно... оно са Џекoм... не замераш.
Мерилин: А шта ако ти замерам?
Боби: Председник je председник, a председника САД
прате не само тајне службе комунистичких велесила него и сопствени... односно, наши агенти. Шеф
ЦИА-е Далс није никада Џеку опростио што инвазију у Заливу свиња није подржао авијацијом. Није
ни чудно што је Џек на крају морао да га најури из
канцеларије. Можда се сећаш како је Џек прошле
јесени беснео...
Мерилин: ...и изјавио да ће “Централну обавештајну
агенцију растурити на хиљаду делова и да их ветар
раздува” – или тако некако.
Боби: Паметна главица! Све памти... И оно што не би
морала.
Мерилин: Не памтим све, али зато у последње време
свашта записујем. Овде у овај нотес. (Приђе каучу,
испод јастука извуче црвени нотес и седне.)
Боби: Дај да видим! Шта то пишеш? (Боби устане са
столице, жели да јој истргне свеску из руке, али Ме-

рилин брзо устане, устукне и као да га заводи, повлачи се поред зида заводљиво у другу просторију.)
Мерилин: Записујем тамо сусрете са свим фрајерима.
СА ЉУБАВНИЦИМА, ако ти то боље звучи. Али о
теби тамо немам ни један једини ред.
Боби: A o Џеку?
Мерилин: Па... можда и има. Али само ту и тамо, нешто
што нисам најбоље разумела. Да могу и следећи пут
да га питам... знаш? Или да тако боље схватим оно
о чему буде следећи пут говорио.
Боби: Мерилин, то не смеш...
Мерилин (Поново се привије уз Бобија и пољуби га.): Боби, мој генерале, па и ти си ми једном – чак и два
пута – рекао да треба да уписујем оно што причаш
о грађанским правима, да те следећи пут не бих...
Боби: ... следећи пут...
Мерилин: ... a-да, да те следећи пут не бих питала поново. (Одмакне се од Бобија, отвори црвену свеску,
прелиста две-три странице и чита.) На пример,
прошли пут си упитао: Да ли је морално вршити
атомске тестове, мада је познато да је радиоактивност штетна и да та свињарија све живо уништава...
Боби: Да, атомске експерименте, али то није за твоје
уши. To je супертајно. И Руси то раде и ако би било шта сазнали о тим нашим експериментима, то
би могло да има страшне последице...
Мерилин: ... a ти си рекао да је морал за тебе као
хришћана и као католика важнији од свега, сем...
безбедности Америке и заштите америчког народа
од атомских напада Руса. По теби може држава у
таквом случају да посегне и за неморалним средствима, као на пример... на пример по...
Боби: Мерилин! Довољно! Ово је било довољно! Молим те немој ми даље читати! Да ја као будала са
тобом причам о тим стварима?
Мерилин (Скоро плачљиво.): “Са таквом глупачом” –
то си хтео да кажеш? Ти будала са таквом глупачом
као што сам ја?
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Мерилин изгледа веома љуто, гестикулира, као да би
се са Бобијем потукла, као да се брани... Пар секунди
касније се насмеје, помало хистерично, приђе Бобију
и почне да лупа главом. Притом га загрли. Боби се
извуче из њеног загљаја.
Боби: Престани! И шта сам ти још глупо рекао?
Мерилин: Ништа, ништа глупо. Па ти, мој генерале,
причаш увек паметно и свугде паметно. (Пауза.) Заиста. Кунем се! И зато те толико волим. Једном смо
разговарали о свештенику Кингу и ти си рекао да...
(Мерилин поново отвори свеску и чита.) ... да се “у
нашој земљи мора искоренити сегрегација. У свим
државама. И на југу. Сваки грађанин има право да
слободно студира, без обзира на расу и боју коже...”
Поменуо си... сачекај... Џејмса Мередита, ког не
желе да приме на Универзитет у Мисисипију, јер је
црња. Извини: црнац. Тај младић ти је писао и ти...
Боби: Мередитов случај се вуче. Видећемо како ће се
завршити кад почне нова академска година. Колико знам, Мередит је тражио одлуку од Највишег суда, да је Универзитет дужан да му изда дозволу за
упис. Председник у Конгресу проверава ситуацију
да ли би прошао нови закон о грађанским правима
који би забранио сегрегацију на што широј бази...
Мерилин је у међувремену села; нешто уписује у свеску.
Мерилин: Проверава ситуацију... Одлично! A код мене
није морао да проверава ситуацију? Да се случајно
нећу удавити, када ме баци преко палубе?
Боби: Мерилин, престани! Ипак је он председник САД!
Мерилин: Па шта? Зар сам ја ништа? Нула, глупа плавуша?
Боби јој приђе и ухвати јој лице у дланове.
Боби: ‘Ајде, бре, не дури се, девојчице!
Мерилин (Oдгурне га.): Тако ме немој звати! Тако ме је
звао Џек. Донедавно... (На ивици је суза, зајеца, али
јој на памет падне нешто смешно.) Знаш, Боби, да
твој брат давно не поштује сегрегације ни у – сексуалној области?

Боби: Побогу, Мерилин, шта тиме... у ствари желиш...
Џек и црнкиње? Искључено!
Мерилин: Не, Џек – а плавуше! (Насмеје се али је то
смех кроз сузе.)
И Боби се насмеје, али се одмах затим уозбиљи. Да
ли Мерилин o Џекoвим љубавницама зна више? Више од њега самог?
Мерилин: A сада је с тим престао. Бела кућа се вратила
сегрегацији: Плавушама је улаз забрањен!
Боби: Па, свим плавушама сигурно није. Само онима
које би могле да буду “претња по националну безбедност”, како то каже овај Хувер...
Мерилин (На тренутак, нa 2–3 реплике постане Норма Џин.): Боби, Бобили, од када се дружиш са тим
педерчићем који се свугде вуцара са својим лепотаном Толсоном и има тајни досије сваког политичара и свих филмских звезда?
Боби: Знаш ли да слутим пуно тога, драга моја. Није
чудно што те Едгар сматра претњом...
Мерилин: ... по националу безбедност. То си ми већ
рекао, што се понављаш? Дакле, измасирати господину председнику болна леђа је противдржавни
чин? И попушити му, јел’те? Штетно и опасно по
нацију? Али зато господин генерални тужилац и
руководилац сектора безбедности може да кресне,
кад год му се прохте?
Боби: Да, све док то не сазна шеф ФБИ. A сигурно му
неће дуго потрајати. На све стране има своје људе
и прислушкује... Да, сигурно и снима ово што сада
причамо... Побогу!
Устане, прошета дуж зида, додирне места око прекидача, приђе телефону, окрене га, прегледа, контролише кабел... Мало касније поново седне.
Мерилин: У овој кући сам тек пар месеци, можда још
нису стигли...
Боби: Што се тиче стизања, сигурно би стигли. Mожда не морају, можда је Хуверу за сада довољно...
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Побогу! Не би то ваљда себи дозволио, ипак сам ја
његов шеф!
Мерилин: Мислиш да су озвучили и твој службени телефон? У Вашингтону? Али то би значило да лепотан
Едгар скупља доказе против тебе а не против мене?
Боби: Прикупља, сигурно да прикупаљa... Ово што ћу
ти рећи немој записивати, важи? НИКАДА, ни у ком
случају! Када ме је Џек, крајем фебруара, обавестио да је провео половином марта викенд у Палм
Спрингсу, замолио је Хувера да га прими. Поверљив
разговор. Џек га је позвао на ручак. Едгар је предао
председнику пар снимака са праћења...
Мерилин: Са праћења? Кога су пратили?
Боби: Кога, како кога? Да су пратили председника, онда му то не би открили. Тебе!
Мерилин: Мене? Што мене?
Боби: Побогу, Мерилин, немој ми сад одједном изигравати глупачу. Пратили су те. Неколико припадника тајне полиције било ти је за петама, када си у
фебруару путовала у Мексико.
Мерилин: У Мексико... Да, ишла сам тамо са Марејевом у куповину. Намештај за нову кућу и тако то.
Боби: “И тако то.” A састала си се са човеком који је
велики комуниста и који је побегао из Сједињених
Држава јер су му федерални агенти били за петама.
Мерилин: Мислиш на Филда Вандербилта, оног археолога?
Боби: Да, тог. Његова богата породица га је разбаштинила, пошто се упетљао са руским комунистима.
Мерилин: Спријатељила сам се са њим и његовом женом. И шта с тим? Јако је симпатичан и паметан.
Боби: Федерални агенти, а поготово Хувер, сумњају да
си Фиделу открила многе ствари о којима је председник с тобом разговарао и да је Фидел даље пренео руским шпијунима.
Мерилин: Само да се не усеру од свега тога! Што бих
ја са неким непознатим човеком причала о ономе што ми је поверио Џек, док смо водили љубав?

Боби: Што, што? Још од времена Мекартнија шефoве
наших обавештајних служби држи црвена параноја.
Мерилин: Црвена параноја?
Боби: Иза сваког ћошка виде неког шпијуна који вреба, комунисту или макар Кастровог или – још боље
– Хрушчовљевог човека.
Мерилин: Болесници, генерале. Требало би да се лече.
Боби: Само који би се психоаналитичар усудио да се
прихвати Хувера?
Мерилин: Можда онај мој.... ако би му добро платио...
Боби: Твој психијатар?
Мерилин: Доктор Гринсон. Фројдов ученик. Признати стручњак.
Боби: ФБИ би најпре морао да га провери. Да ли случајно није комуниста или да ли симпатише Кастрову Кубу.
Мерилин: Ралф... односно доктор Гринсон je Јеврејин.
Али то вероватно... то не би требало да буде препрека, тако?
Боби: ФБИ би га најпре пречешљао. A затим... (Боби нагло устане, крако ћутке шета просторијом и длановима јако притиска слепоочнице.) Страшно! Страшно! (Заустави се поред Мерилин и изблиза се загледа
у њу.) Ти федералци умеју човека да сахране. Седе
му испред куће, али тако да их види, повремено му
испретурају кућу, неколико ствари преместе тако да
примети – a ти само пратиш како тај човек полуди
и на крају сам себи пресуди. Бам! Трес! И готов је.
Мерилин: O коме то причаш?
Боби (У међувремену седне.): Видео сам недавно досије који је ФБИ водио о Хемингвеју. Дуго година.
Скоро двадесет година. Од када је америчкој влади
понудио да би његов брод “Пилар” могао да држи
стражу уз кубанску обалу. Било је то четрдесет друге, почетком рата. Вребао је немачке подморнице.
Мерилин: Дакле и њега су пратили? Тог великог љубитеља...? Да је носио бркове, изгледао би као Клерк
Гејбл...
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Боби: Пратили су Хемингвеја да ли се случајно дружи
са Кастром. Да, само један једини пут се са њим сусрео када је Фидел победио у такмичењу у пецању
и Ернест му је предао награду и пар минута са њим
разговарао. Негде у пролеће 1960. ФБИ је о њему
мислио да је Кастров присталица – али он се кратко након тога одселио са Кубе.
Мерилин: Јеси ли читао његову приповетку о оном несрећном ловцу у Африци, коме жена набија рогове,
а он се плаши? Чини се да се плаши лавова, после
тога он иде у лов са неким... не, не иде у лов на лавове, него на биволе... Жели да погоди бивола и... и...
Боби: Кратак срећни живот Френсиса Макомбера – тако се зове та прича.
Мерилин: ... Макомбер на крају убије бивола, али у
тренутку тријумфа метак из женине пушке растресе му лобању... Бам! Трес! И готов је.
Боби: Jaо, па кад жене не могу да поднесу код свог
мушкарца тако брз препород из кукавице у јунака!
Више им одговара да мушкарац остане кукавица –
барем могу да му се свете и спавају са другима...
Мерилин (Чим се сетила Хемингвејеве приповетке, поново се изнутра трансформише /постепено/ у Норму
Џин – гласoм, гестикулацијом и речником.): A како
је у твом случају, Боби? Вараш своју драгу Етел зато што јој се светиш? Зато што ти је родила читаво
крдо кенедијевчића?
Боби: Мерилин, престани, почињеш да будеш заједљива!
Мерилин: И супротно? Како је то супротно? Када жена престане да се боји лавова и бивола, када одбије,
не дозволи им да је кидају, цимају и пребацују као
комад меса? Као парче укусног, али, у суштини,
непотребног меса?
Боби (Нагло устане и загледа се у гледалите.): Јунакиња
Мерилин? Одбије? Тада њен кратки живот на тренутак искуси нешто као срећу? To си хтела да кажеш?
Мерилин: Тада се несрећна жена коначно ослободи
свог непријатног алтер ега, своје заједљиве Норме

Џин, и шармантно и достојанствено, како и приличи свим Американцима...
Боби: Мерилин, сачекај! Стоп! Немој ми рећи нешто
што би ти једном могло бити непријатно!
Мерилин: ... и преобрати се у идола ком су обећавали
брак и имања највишег ранга...
Боби: Предстани, Мерилин! Ћути, молим те!
Мерилин: ... и тада та несрећна жена обавести медије
и читав свет: Пребацивали су ме као комад меса
браћа, али сада ја имам реч: Доста! (До сада је своје
речи пропратила патетичним гестовима – сада пак
одједном заћути, строго погледа у Бобија и насмеје
се.) Боби, генерале, ти си ово схватио озбиљно? Па
ја сам се само шалила. Мерилинка је морала мало
да се забави, када... када... (промена расположења:
расплаче се)... то о праћењу Хемингвеја и како на
крају себи пуца у главу, предивну симетричну главу...
одједном је... имала сам слику пред очима... да је
метак ишчупао теме те главе и комад мозга... и да
је та глава... била твоја... да си то био ти!
Боби: Ja? Што ja? Нећу се ја убити! И мене нико не
прогања! Разумеш ли?!
Мерилин (Јеца, али се полако смирује.): A-да, ра-зу-мем.
Боби (Приђе Мерилин, загрли је, дуго и страствено је
љуби, док му се она више пута истргне из наручја,
поново се расплаче, јеца, скине Бобију мајицу а одмах
затим он њој, али обоје мајице поново обуку – то би
требало да делује апсурдно и уједно мучно или чак
пророчки, што може бити обојено прикладном музиком.): Овде сам и то цео-целцат, ево, види! Ништа
не може да ми се деси. Док те имам, драга, ништа
не може да ми се деси...
Сцена постепено, али прилично брзо, тоне у мрак –
само сноп светлости на Мерилино лице – и на њене
руке у којима држи писмо.
Боби (Само његов глас.): Мерилин! Нисам могао то да
ти кажем јуче када сам дошао, ни јутрос. Мада,
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веруј ми да сам желео... (Пауза.) Желео сам да кажем и... да... да... да ме више не смеш звати. Ни у
канцеларију, нити кући. Не смеш да ме зовеш! Јер
смо завршили... и од сада се нећемо виђати... Наш
однос је завршен.
Мерилин (Понавља његове речи све док не схвати њихово значење.): Наш однос је завршен? Наш однос је
завршен? Наш однос је завршен? Наш однос је завршен! Завршен! Ааааааааа! (Расплаче се и пође у
мрак за Бобијевим гласом.)
Потпуни мрак. Чује се снажан тресак вратима.

6. сцена
Канцеларија генералног тужиоца, Вашингтон Д.Ц.,
крај јула 1962.
Дугачак сто, с једног краја у облику слова Т. У фотељи
седи Боби (Роберт Ф. Кенеди). Боби повремнo устане
и шета око дугачког стола. У правцу угла фотеља са
приручним сточићем. У фотељи седи Др Гринсон.
Боби: Докторе... (Погледа у визит-карту која лежи на
столу пред њим.) Докторе Гринсон! Позвао сам вас,
пошто сте ви психијатар госпођице Мерилин Монро. Моји људи су ми рекли да је лечите већ другу
годину. Могу да претпоставим да као лекар, да као
доктор њене душе, знате више чињеница које Мерилин крије од јавности.
Др Гринсон (Почне да се врпољи, мало се погрби.): Господине генерални тужиоче, ви добро знате да ја
као лекар...
Боби: ... везани сте лекарском тајном. Да, то знам. Зато вас те чињенице нећу ни питати. Претпостављам
да је једна од тих чињеница њен бивши однос према председнику САД. А друга, њен наводни, у сваком случају такође бивши, пријатељски однос према мени.

Др Гринсон само ћутке климне.
Боби: Видите, докторе... Гринсон. Наша породица,
укључујући и моју сестру Патрицију и њеног супруга,
пуно је учинила за Мерилин. Поготово последњих
година када је њена све тежа психичка болест изазивала бројне проблеме. Не само у партнерским
односима него и на послу. (Кратка пауза.) По свему судећи је психички болесна, тако смо ми то барем закључили?
Др Гринсон поново само ћутке климне.
Боби: Руководиоци филмског студија Фокс су са њом
раскинули уговор, јер није долазила на снимање
филма. (Боби устане и ћутке начини један круг око
доктора, затим поново седне.) Знам, била је болесна,
имала је температуру за време наступа у част председника у Њу Јорку, али свеједно. У току снимања
пуштала је да је цела филмска екипа и сви глумци
чекају сатима. To се не ради. Није лепо.
Др Гринсон: У праву сте. Често сам био присутан на
снимањима, јер је то она захтевала. И као громобран
сам хватао жалбе продуцената, режисера и глумаца.
Боби: Када су са њом раскинули уговор, интервенисао сам код више шефова у њено име. Тако да су
јој на крају предложили уговор са далеко повољнијим условима.
Др Гринсон: O вашој интервенцији, извините, нисам
ништа знао. Мерилин је тврдила да...
Боби (Прекине га.): Увређена је, огорчена – зар мислите
да би ових дана нешто лепо рекла о мени?
Др Гринсон само климне главом. Одмах затим се исправи и одмахне.
Боби: Сазнао сам да прети. Више људи је рекло – и
мојим секретарицама у телефон – да ће ускоро сазвати конференцију за штампу и да ће рећи како су
је Кенедијеви искоришћавали.
Др Гринсон (Обазриво.): To од ње нисам чуо, а састајемо се скоро свакодневно. Пошто то она тражи. Стварно је у тешком психичком стању.
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Боби: И вас је хтела да увуче у то. Можда за то има разлога. Можда жели да се пожали новинарима за све
своје промашаје. (Погледа проницљиво у психијатра.
Др Гринсон мало сагне главу и подигне рамена, као да
очекује ударац.) Дакле, вама то није рекла, добро...
Зато се поверила Пет Њукомб. Она се извлачи, али
за сада неуспешно, мада се Пет разуме у новинарски свет сигурно боље него Мерилин.
Др Гринсон: Не знам како бих ја могао да вам помогнем.
Боби: Видите, докторе... Ово је осетљиво питање. Мерилин је приликом... сусрета са председникoм и
са мном, можда и са мојом сестром, сазнала ствари које би наша породица требало да задржи у тајности. Могу тамо бити и јако осетљиве, рекао бих
државне тајне. Сигурно ме разумете?
Др Гринсон: Могу да замисим да би председнику нашкодиле било какве иформације о њиховом, хм, бившем односу, да се појаве на првим страницама државних новина.
Боби: И другима би могле да нашкоде информације о
њиховом интимном односу са Мерилин, је ли тако?
Др Гринсон: A-да, па управо сте рекли да председник...
и да ваш пријатељски, наравно, бивши и наводни
однос са госпођицом Монро...
Боби: Нисмо се скроз разумели. Мислио сам тиме на
евентуални скандал који би се збио у породицама
људи... разних мушкараца који су се виђали са Мерилин у последње време. Ако би, наравно, испричала новинарима све.
Др Гринсон: Разумем, то је непријатна ситуација. Људи
који болују од параноје или граничног поремећаја
личности, заправо, нису ни свесни последица својих
поступака.
Боби: Управо то. (Устане и ћутке хода око дугачког
стола. Мало касније стане.) Очигледно би требало
да доживи нешто драстично, рецимо, нешто што би
јој угрозило живот, како би схватила да не сме да
прекорачи одређену границу. Да људи треба да сачувају своје тајне и да их понесу у гроб.

Др Гринсон: Молим? Како то мислите?
Боби: Рећи ћу вам другачије. По мојим информацијама Мерилин је више пута покушала да изврши самоубиство.
Др Гринсон: Мислите на оно када се предозирала лековима?
Боби: Да, једном се десило, док је била удата за Милера, а други... или последњи пут... недавно. Оба пута
је стигла да позове некога – и спасили су је.
Др Гринсон: Да, наравно, знам то. Са психолошког аспекта то је “контролисано” предозирање са звањем у
помоћ. Пацијенткиња се осећа напуштено, невољено
и овим поступком покушава да пробуди саосећање
и да оживи мртву љубав.
Боби: Како је то поетично: “оживети мртву љубав”.
Ретко то успева, јесам ли у праву?
Др Гринсон: Како, молим?
Боби: Па то, буђење мртве љубави и односа уопште...
Др Гринсон: Истина ретко. Утолико више посла имамо ми психијатри.
Боби: Добро. Желео бих да ви то уредите.
Др Гринсон: Уредим? Шта?
Боби: Да се предозира.
Др Гринсон: Молим?!
Боби: Даћете јој јаку инјекцију барбитурата, Мерилин
ће позлити, почеће да повраћа и позваће помоћ.
Телефонираће Питеру Лафорду, или ће позвати
своју домаћицу.
Др Гринсон: Није то тако једноставно. Након инјекције
неће повратити и барбитурати иду право у крв. Пацијент након пар тренутака падне у кому, из које се
више не пробуди.
Боби: Ни у болници? Тамо сигурно знају како да спасу такве пацијенте.
Др Гринсон: Господине Кенеди, рећи ћу вам искрено да
нема пуно таквих случајева. A ако се и појаве, лека-
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ри одмах знају да то има такорећи криминалну позадину или да је дошло до замене прописаног лека.
Боби: Ето видите, “замена прописаног лека”. Како је
то једноставно!
Др Гринсон: Ако се пацијент извуче, или преживи са
трајним последицама, надрља обично његов лекар.
У случају који хипотетични разматрате, то би био
доктор Енгелберг, који госпођици Монро редовно
даје инјекције.
Боби: Ето видите, извукли бисте се читави из тога.
Др Гринсон: Господине генерални тужиоче, не разумем...
Боби: Шта не разумете?
Др Гринсон: Зашто бих ја тако нешто учинио. То ми
је пацијенткиња!
Боби: Како би Мерилин схватила да не сме да прети.
Да нема право да угрожава друге и њихов породични живот...
Др Гринсон: На пример, ваш положај, господине Кенеди? Или председникoву репутацију?
Боби: Наравно. Али и вашу репутациију, докторе. Ваш
породични живот.
Др Гринсон: Не-не разумем.
Боби: Разумете. Разумете!
Др Гринсон: Моја савест према госпођици Монро је
чиста. Ја сам само њен психијатар и лечим...
Боби: ... њену болесну душу. Да, знам. И за те услуге
вас добро плаћа, је ли тако?
Др Гринсон: На располагању сам јој, кад год ме позове.
Боби: И у кревету?
Др Гринсон (Нагло устане из фотеље.): Пардон...
Боби: Докторе Гринсон. Постоје снимци са вашим и
Мерилиним гласом.
Др Гринсон: Желите да кажете да ме је неко незаконито прислушкивао?!

Боби: Можда је то било незаконито. Можда вас прате
због ваше комунистичке прошлости и деловања,
које и данас помажете кроз радикално левичарске
погледе, на пример на универзитету...
Др Гринсон: То су све глупости... измишљотина директора ФБИ. На Калифорнијском универзитету предајем психоанализу...
Боби (Прекине га.): Измишљотина? Али ваши уздаси
тешко да имају везе са психоанализом?
Др Гринсон: Који уздаси?
Боби: Па, уздаси и стењање док са госпођицом Монро
водите љубав а јаки микрофони су забележили овај
ваш изузетни психоаналитичарски учинак...
Др Гринсон поново ћутке седне и укоченог погледа
пиљи испред себе.
Боби: Да ли сада разумете зашто то треба да урадите?
Др Гринсон пиљи укочено пред себе. Тренутак касније
ћутке климне главом.
Боби: Секретарица ће вас одвести код момака који
ће вам дати детаљне инструкције. Ово је ургентно.
Приђе др Гринсону и потапше га по рамену.
Боби: Треба јој очитати лекцију. Ништа више. Не бојте
се. Имаћемо све под контролом. А наша породица
на ваше услуге неће заборавити.
Мрак.

8. сцена
Канцеларија иследника, Окружно тужилаштво, Лос
Анђелес, јесен 1982.
Дејвид у својој радној соби. Шета просторијом, повре
мено се засутави поред Лафорда који седи за столом.
Пред њим су чаша алкохола и пепељара. На столу упа
љена лампа са широким абажуром. Испод ње сталак
са микрофоном и магнетофон најновије производње.
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Трака иде, разговор се снима. Лафорд упали цигарету, осећа се опуштено, али када жели да упали другу,
Дејвид само руком наговести да пушење није дозвољено. Лафорд ће се играти неупаљеном цигаретом.

Лафорд: Господине тужиоче, пре двадесет година сам
лагао. Све – и новинаре, и полицију, и вас.
Дејвид: Лагали сте? Шта? А зашто?
Лафорд: Био сам део породице. Уживао сам бенефиције, као човек који припада тако јаком... клану.
Док је стари Џо још био у снази. И док је Џек још
увек био жив. (Пауза.) Али уједно сам био и председникoв макро. Џек би позвао из Беле куће: “Пет,
уради то! Уради то! За то вече набави две лепотице!
И нека буду јако страствене!”
Дејвид: А ви сте му их набавили.
Лафорд: Да, наравно! Ко то не би учинио?
Дејвид: И госпођицу Монро?
Лафорд: Да, наравно! И Мерилин. Била нам је породична пријатељица, тако да...
Дејвид: ... није био проблем да се ово пријатељство
прошири и на браћу ваше супруге.
Лафорд: Не, није био. A Мерилин у то време није жудела ни за чим као за...
Дејвид: Небитно је ићи у детаље. Сада! Зашто баш сада? Зашто сте после толико времена одучили – да
кажете истину?
Лафорд: Јер ме смрт притиска... као да од тада у стомаку носим тежак камен...
Дејвид: Смрт госпођице Монро?
Лафорд: ... камен који ће ме једном повући чак на дно...
Дејвид: Не знам на шта циљате, али ћутали сте о томе двадесет година... као уклети. Скоро нико није
веровао да су се кобно после подне и вече десили
онако како сте испричали. Како сте описали своје
телефонске разговоре са Мерилин. И са другима...

Прилично спетљано, као научени сценарио када
одједном почне да шкрипи и не штима...
Лафорд: Морао сам да лажем и обмањујем, јер сам
се бојао.
Дејвид: Бојали? Кога сте се бојали? Бобија?
Лафорд: Бобија? Не, не!... Заправо да, њега! И њега!
Нешто није било како треба, заправо није успело,
а ипак је успело, само другачије... Разумете? Не?
Не чуди ме, јер ни ја нисам могао да схватим... дуго после тога...
ДЕјвид: Господине Лафорд, мислим да вас не разумем
добро. Хај’мо редом. (Приђе свом столу, отвори танки досије и чита из њега, односно интерпретира оно
што чита.) Прошли пут – a то је било пре двадесет
година – на саслушању сте ми рекли да се госпођица те фаталне вечери јако чудно понашала. Позвали
сте је на пријем, она је најпре обећала да ће доћи.
У току послеподнева и увече више пута сте јој телефонирали. Једном јој није било добро, други пут
сте имали осећај да је узела превише барбитурата,
чинило вам се да прича несувисло...
Лафорд (Устане и почне да шета на безбедној удаљености од Дејвидa.): Лагао сам. Уопште није било тако.
Дејвид: А како је било?
Лафорд: Четвртог августа, нешто после поднева, долетео је Боби Кенеди у Лос Анђелес...
Дејвид: Мени је тврдио да је цео дан провео са супругом и децом на ранчу, негде код Сан Франциска...
Лафорд: Видите, господине иследниче, ми живимо у
време када највиши шеф тужилаштва и главни човек сектора безбедности лаже као мало дете.
Дејвид: И ви сте тако... тако неодговорно лагали – и
то двадесет година.
Лафорд: Зато сам данас дошао. Јер је било доста. Видите, смрт ми куца на врата, здравље ме напушта.
Пре него што ме ђаво однесе, желео бих да олакшам савест. Не знам да ли ће ми то поћи за руком...
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Дејвид: Покушајте! Генерални тужилац је долетео 4.
августа у Лос Анђелес. Зашто?
Лафорд: Морао је да се састане са Мерилин.
Дејвид: На вашем пријему? Због тога сте приредили
пријем?
Лафорд: Не. To је била камуфлажа. И клопка – за Мерилин.
Дејвид: У коју се госпођица Монро учигледно није
упецала.
Лафорд (Изађе на просценијум и говори у правцу публике.): Чим је Боби стигао, итишли смо код Мерилин.
Могло је бити око два сата после подне, или пола
три. Боби је хтео да му она нешто врати. И нешто
да јој узме. И да је упозори. Последњи пут.
Дејвид: Госпођица Монро вас је очекивала? Желела је
да разговара са Бобијем?
Лафорд: Не, није хтела ни да га види – међу њима је
било готово. Боби ју је одбацио као непотребну играчку. Мислим да јој је то саопштио прилично грубо, када су се последњи пут видели. За њега је била
– као и за председника – превелики ризик. A осим
тога, снајка Етел, односно Бобијева супруга, већ је
слутила. У било ком тренутку је могло да се открије.
Дејвид: Тако да је одлучио да се реши љубавнице –
заувек?
Лафорд: Не, нисам то рекао... не бих то себи дозволио...
то... то... само је желео да је мало заплаши... и да јој
одузме компромитујући материјал...
Дејвид: Црвени дневник?
Лафорд: A-да, ту бележницу... и још нека писма... И
још...
Дејвид: И шта још?
Лафорд: И још... па знате... снимке.
Дејвид: Какве снимке?
Лафорд: Мерилин је монтирала уређаје за прислушкивање и снимила све што су Џек и Боби код ње у

кући причали. А тада, напосредно пред смрт, претила је Бобију да ће објавити снимке.
Дејвид: Паметна главица... Извините! Мислио сам да
су код ње бубице имали само људи из ФБИ.
Музика прекрије његове последње речи које могу да се
чују још једном као ехо. Тада се сцена замрачи, слаба
светлост сија само из лапме на столу. Дејвид изађе
кроз најближа врата. Лафорд је испод снопа светслоти, начини корак-два ка излазу у правцу публике, у вратима налети на Марејеву која је истрчала на сцену са супротне стране и скоро по мраку се
прикључила Лафорду. Са стране на сцену изађу два
мушка лика, за сада се не види ко су.
Лафорд: Госпођо Марејева, само мирно, мирно! Ништа
се не дешава! Ево вам ситно, поведите зета и идите
купите кока-колу.
Марејева: Господине Лафорд, шта ово треба да значи?
Мис Монро није никог очекивала... да ли треба да
вас најавим? (Утом примети двојицу мушкараца.) A
кога сте то... ко то овамо... никога нисмо очекивали...
Лафорд: Боби је дошао да поразговара са Мерилин. Не,
препустите то нама! Узмите тај новац и нестаните!
(Лафорд je нервозан, гурка Марејеву са сцене.) И немојте се враћати барем сат времена, јасно?
Више светла у предњем делу сцене. Марејева узме пар
новчића и гунђајући одлази, али полако, да би добро
видела Бобија и 1. мушкарацa како улазе. У том тренутку сцена у полумраку почиње да се мења у кућицу за госте: стигне и сто, са стране стигне око 2 м
висок орман са катанцем.
Боби (Очигледно бесан и преплашен, осврће се а затим
приђе орману.): Где је то, дођавола? Где јој је то? Не
може она тиме да нас уцењује!
Боби покушава да отвори орман који је закључан
висећим катанцем. Цима катанац, онда махне 1.
човеку који извади из торбе алат и сломи катанац.
Боби вади из ормана регистратор са документима,
тражи поново, сваки пут извуче неколико свезака и
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списа и пружа их 1. човеку који их пажљиво спушта
на сто. Бобијев глас повремено оде у фалш.

Боби: Где су та писма? Дођавола, где их је сакрила? Где
скрива нотес пун тајни, глупача једна изблајхана!
Мерилин (Уђе буновна у просторију, али се брзо сабере:
тренутак касније већ виче и покушава да врати регистраторе у орман.): Значи, ја сам по теби и даље
само глупача, и то изблајхана! Зато ти пиштиш као
зец на њиви када на стрњишту изгребе јаја.
(Боби је ухвати за подлактице, кратко се са њом
надјачава, али се Мерилин истргне и почне да виче
на њега.)
Мерилин: Моментално одлазите! Нико вас, господине
Кенеди, није звао – је ли јасно?! Ушли сте овамо као
лопови! И крадете моја документа, моју имовину!
Боби, ја сам с тобом завршила! ЗАУВЕК. Џаба долазиш и мољакаш! Ништа ми ниси дао, ништа овде ниси оставио – немаш право да долазиш! Je ли јасно?!
Боби малим гестом наговести 1. човеку да ухвати
Мерилин и да је ућутка, али Мерилин се истргне,
излети са сцене и врати се са дугачким кухињским
ножем. Вија их око стола, док је Лафорд, 1. човек и
Боби у широком кругу заобиђу.
Лафорд: Мерилин, немој да правиш циркус. Ништа се
не дешава. Боби је дошао по пар писама, не жели
да га уцењујеш тим писмима.
Боби: Врати нам писма и биће све у реду. Џеку је веома стало да му вратиш његова писма. И ону црвену
бележницу. И још пар докумената, која су...
Мерилин (Јеца, виче, плаче.): Како да не! Господа браћа
су се на мени истресла кад год им је била воља, као
краљеви су обећавали пола краљевства за јебачину – а дали су велико... велику гомилу семена. A
Бобију није сметало што ми је направио дете и што
сам морала да абортирам, јер их кући има наштанцаних шест или седам и то му је довољно. Оставите
ме на миру, марш одавде! (Поново замахне ножем.)

Боби: Идемо, али најпре ми дај писма и документа! И
онај нотес! Мерилин, немој ми правити сцене, као
у неком трећеразредном филму!
Док јој се Боби обраћа и полако се приближава орману,
Лафорд и 1. човек ухвате Мерилин одназад, истргну
јој нож и на силу је спусте на кауч. Мерилин се на
тренутак опире, али момци је чврсто држе, не може
ни да мрдне. Малакса, остане да лежи у несвести.
Боби: Где су траке?! Џеку су веома важне.
Мерилин (Сабере се као да скупља снагу и мирно каже.):
Какве траке? Мислиш на оне која сам снимала док
смо водили љубав? Или на оне на којима Џек, а затим и ти... кад сте обећавали да ћете се развести и
да ћете ме оженити? Прва дама... Браћо Кенеди –
лажна бандо католичка!
Боби још неко време претура по орману, завири у све
фиоке. Изађе, чује се како гласно псује, гура столове
и фотеље... Враћа се на сцену и стане испред Мерилин која још лежи на каучу.
Боби: Нема их! Где су, глупачо?! Нама не можеш некажњено претити. Ми смо закон!
Мерилин са расплаче. Њен плач повремено прелази
у цвиљење. Цвили час гласније, час тише, све до почетка слеће сцене.
Боби ишчупа из регистратора пар страница, извуче
неколико спојених докумената и убаци их и ташну
коју је донео 1. човек.
Боби: Питере, Џоне – идемо!
Мрак.
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9. сцена
Спаваћа соба Мерилин Монро у њеној кући у Фифт
Хелена Драјв, Брентвуд, Лос Анђелес, 4. август 1962,
предвече и касно увече
Мерилин седи на рубу кревета, још увек плаче и јеца, али само тихо. Изнад ње се нагиње Др Гринсон,
пружа јој чашу.
Др Гринсон: Ма хајде, умирите се. Узмите воду. Из кухиње, не смета...?
Мерилин: Извините, докторе, у купатилу нема воде,
поправљају. Ништа нам не функционише, ни ја не
функционишем... Као да више нисам жива. (Пипа
по ноћном сточићу, узме једну флашицу лекова, истресе у длан око пет таблета и залије их водом.)
Др Гринсон: Мерилин, толико не смете, максимално
две пре спавања.
Мерилин: Ралфе, стално ми нешто браните. Када ћете ме коначно волети?! Ви мене уопште не волите!
(Обеси се Гринсону око врата, страствено га љуби.
Гринсон се сабере, уплаши, одмакне се од ње.) Сви ме
само искориштавају... од детињства... од детињства.
Генерални тужилац! Дође заједно са горилом да ме
застраши. Као: “ми Кенедијеви смо закон”! A закон
каже да мораш да даш сва наша напаљена писма
која смо писали сопственим ... сопственом...! (Из
чста мира се егзалтирано насмеје.) Хa-хa! Џекова
писма, Бобијева писма – толико узбуђења, толико
обећања, толико бујне фантазије! (Устане.) А да
сам од њих тражила моја писма, да ли би ми дали?
Да ли би ми дали? Сигурно су их давно уништили.
Она такође могу да дискредитују, јадничке мале.
Др Гринсон: Мерилин, умирите се. Прошетајте с Марејевом по плажи у Санта Моници. Видећете да ће
вам пријати.
Мерилин: Докторе, не знам шта да мислим. (Извади
иза наслона кауча неко писмо.) Јутрос ми је курир

донео пакетић са плишаним тигрићем... A тигрић
је на врату имао прикачено ово писамце. Ништа,
само Це-Пе. Два велика слова. Шта то треба да значи? Ни једног љубавника нити обожаваоца са тим
иницијалима не познајем. Да тамо пише ЈФК, знала
бих: Џек. Да пише: Сем Ђанкана! Побогу!
Др Гринсон (Узме писамце од Мерилин, детаљно га
прегледа.): Да, добро слутите, ово би могло да буде нешто као.... као упозорење. Немој даље ићи!
Даље не смеш! Це-пе! Cе-cе-cursum... Kursum... A
pе-pе-perfício? Cursum perfício? Латински натпис
који стоји на улазу испред ваше куће: Завршавам
свој пут. Господе боже, Мерилин!
Мерилин (Баци се Гринсону поново у наручје.): Убице!
Ништа не знају, само да убијају!
У њену реплику убаце се необично гласни и оштри тонови: као пуцањ из пушке. Накратко мрак. Светло
се постпено појачава на крајевима просценијума и
ствара се осећај да је касно вече.
Задњи део сцене није осветљен, виде се само обриси
жене која устаје из кревета. То је Мерилин. Носи бели
бадемантил, који придржава левом руком. Звони телефон. Испод мантила је очигледно гола. Тетуравим
кораком приђе телефону, подигне слушалицу. Труди
се да говори веселим, необавезним тоном, али јој се
језик повремено заплете, неке речи изговори погрешно, њен глас делује малаксало.
Мерилин: Хозе, Хозе Болањос, ти ли си? Волим што
те чујем. (Пауза.) Златни глобус. Какав сјај, хвале и
завист, шта? Aли ja волим да се тога сетим. Било је
предивно, да. (Пауза.) Kада? Сутра? Не, то не могу,
прекосутра би могло, у понедељак, може? (Пауза.)
Шта ми је? Ма, шта би ми било? Накупило се проблема. Љубавници се враћају. (Пауза.) Не, дечаче,
ти не! Најпознатије њушке Aмерике. (Пауза.) Ма
какав Холивуд, молим те! Ови умеју малу Норму
Џин да баце на колена једним потезом и да је убију.
Бум, трас! (Пауза.) Да, добро чујеш: убију!
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Иза сцене су чују кораци, лупање вратима, звуци
намештаја који пада и помера се. Сноп светлости,
у њему Мерилинин лик у белом бадемантилу преко
голог тела.
Мерилин: Чекај мало! Нешто се дешава у ходнику, морам да погледам. Одмах идем на спавање.
Мерилин одложи слушалицу на сто и пође према
вратима. Сноп стетлости је прати. Када отвори
врата ходника, претрне и тако скамењена стоји барем 10 секинди. Сноп светлости се гаси, део сцене са
Мерилин која остане да стоји у вратима, тек благо
осветљен.
На сцену, најбоље негде с краја или спреда, изађу Дејвид и Лафорд. Разговарају тоном као да настављају
разговор (саслушање) које су прекинуле три кратке
сцене.
Лафорд: ... Боби је после свађе отишао у хотел да се
одмори. Телефонирао је Џеку и обавестио га је шта
је пронашао у кући и како се понашала. Председник тиме није био задовољан, очиледно је свом брату наредио да се увече врати и заврши целу ствар.
Дејвид: Желите да кажете да Роберт Кенеди поново
упадне код Мерилин у кућу и да је убије?
Лафорд: Не, не баш тако... Заправо, пре да. Требало је
да је ућутка, на овај или на онај начин. Да је заплаши, да јој више никад не падне на памет да сазвове
прес конференцију...
Дејвид: Не могу да замислим да је генерални тужилац,
ког сам у јануару ‘64 саслушао у Вашингтону као
сведока, да би он госпођицу Монро хладнокрвно...
Лафорд: Ви уопште нисте познавали Бобија. Људи из
његове околине говорили су да је безобзиран. Када се радило о интересима породице Кенеди, али и
у борби против мафије. Уовом случају није прљао
руке. Препустио је то својим људима.
Дејвид: Хоћете да кажете да су Боби и његови људи
упали код Мерилин још једном? То вече?
Лафорд: То вече.

Сноп светлости се угаси, видимо да обојица, Дејвид и
Лафорд, окрену поглед на задњи део сцене, где се Мерилин поново покрене, отвори врата спаваће собе и
виче. Поново сноп свестлости, пронашао је Мерилин.

Мерилин: Боби, господине генерални! Поново сте упали?! Шта још хоћете? Узели сте шта се могло, није
вам довољно?
Мерилин се повлачи у средину сцене, кроз врата упадају 1. и 2. човек (први држи у рукама велику лекарску торбу) a одмах иза њих Боби.
МЕРИЛИН: Господине генерални тужиоче! Имате ли
налог за претрес? Или сте ви закон? Ви можете са
радите шта желите?
Боби (Најпре тихо, затим умирујуће, помало пискутаво.): Пссст! Мерилин, очекивао сам да ћеш доћи код
Лафордoвих на пријем. Питер те је позвао. Очекивао сам да ћеш донети ту бележницу... и... траке са
прислушкивањима.
Приђе Мерилин, а 1.човек и 2.човек је опколе са страна. Спусти јој руку на раме, као да жели да је загрли
или задави. Мерилин je као хипнотисана, и не макне.
БОБИ: Девојко! Одмах да си ми предала бележницу и
траке на које си нас снимала. Ништа више не желим. Онда ћу те оставити на миру. Знаш, Џеку је
јако стало – он жели да га оставиш на миру... (Сада
јој стисне руком врат а одмах затим и другом – то
је пре тек наговештај.) На миру!
Мерилин: Ништа вам више не дам, бандо кенедијевска!
Доста је било! Прекосутра сазивам прес конференцију и све ћу испричати новинарима... Какве сте ви
свиње! Како искориштавате слабе, рањиве жене.
Мерилин ухвати Бобија за запешће и одвуче му руке
од свог врата. Затим јој склизне бели бадемантил.
Случајност или је она тако желела? Тада је окренула леђа публици и сноп стетлости пронађе Бобијево
лице.
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Боби: Добро! Примио к знању. Желела си то. Мерилин,
ти си овако желела! Разумеш?
Махне обојици из тајне полиције, они Мерилин чврсто ухвате и спусте на кревет. Мерилин се баца,
шутира ногама, виче. 1. човек узме јастук и чврсто
јој га притисне на уста. 2. човек се склони, подигне
бели мантил и пребаци га Мерилин преко задњице
и леђа а затим извади нешто из лекарске торбе. Не
види се добро тај део сцене, сноп светлости осветљава само Бобијево лице. Утом 2. човек подигне нешто
увис: то је велики шприц за инјекцију или клистир
са јаким раствором барбитурата?

Мерилин (Почне да пева своју чувену песму из филма
“Река без повратка”. Најпре пева без музике, односо контра музици, затим јој се музика прилагоди).

Чује се како Мерилин јаукне или како викне, то се чује
преко јастука који је онемогућава да помера главу и
да дише.
[...]
Музика, уколико је то она која је свирала на почетку
сцене, биће далеко гласнија. Требало би да изражава
апсурд, парадокс, нестварност.

Крај

Постоји река звана “река без повратка”,
Час је мирна час слободна и дивља!
Љубав плива у њој, у тој “Реци без повратка”,
У таласима мора заувек нестајући,
o повратку сања…
Чујем драгог, испод таласа ме зове:
овамо ходи, драга!
Љубав сам изгубила у реци, што ништа
вратила није.
Након првих реченица чује се пуцкетање, тек толико
гласно да Мерилин на тренутак претрне, престане
да пева. И прилике се на секунду или две укоче, али
затим наставе да шапућу. A Мерилин и даље пева
силазећи на просценијум.
Завеса пада иза ње.
Мрак.
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Пише > Зузана Бакошова Хлавенкова
Драматуршка белешка

У потрази за правим лицем или
Драмски писац Милан Рихтер
и његова Мерилин
Превела > Зденка Валент-Белић

С

ловачки песник и преводилац Милан Рихтер у
последње време појавио се као аутор више драмских текстова. У прва два промишља о сложеној
и магловитој судбини Франца Кафке. У драмама Из
Кафкиног Рај-пакла и Кафкин други живот читаоцима
је приближио Кафку као човека са више лица. Сада је
одлучио да јунакињом свог драмског текста учини и
чувену холивудску икону, глумицу и филмску диву,
Мерилин Монро. Поставља питања на која је веома
тешко, можда и немогуће одговорити, a ипак нам управо та запитаност дочарава судбину ове незаборавне
филмске звезде у форми крими-драме на граници мелодраме и психолошког трилера. Рихтер развија причу истраге о њеној смрти која преплиће биографске
податке, компликовану глумичину судбину и њене
психичке трауме.

На први поглед прича делује као детективски крими-трилер или каскада истрага током којих се појављују
и поједини ликови и знакови који продубљују површни поглед на протагонисткињу. Визије и привиђења су
самостални мотиви и чине независну линију комада,
граде нову димензију глумичине судбине. Аутор кроз
њих најпре открива унутрашњи простор трагичног бића
Мерилин Монро, њену несигурност, тескобу коју осећа
трагајући за сопственим местом у свету, њен страх од
стварног живота и тежњу да пронађе скровиште, било
у конкретном мушкарцу или у измаштаном свету. То
је линија њене вечите потраге за чврстом тачком, за
уточиштем у које би могла да се сакрије.
Рихтер драму гради на неколико нивоа, али примарна је стварност, ниво реалности, а други ниво је сан,
фикције и привиђења. Обе линије се узајамно појачавају.
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Из представе Кратак несрећни живот Мерилин Монро

Прво помињање Џона Ф. Кенедија је цинично,
реч је о опису његове метком разнете главе, али глумица, уместо да очајава и буде у шоку, пажњу гледаоца
усмери на своје сексуалне успомене, и тиме га збуни
– шта је, заправо, централни интерес њиховог односа
ако аутор жели да нас увери да је сексуалност била
само борба против њене усамљености и погубне, деструктивне самоће?
У току драме се као знаци, поред Мерилин, по
јављују и Норма Џин или мајка Гледис, како би водиле драматично заједљиве дијалоге пуне несавладаних

емоција, прекора и оптужби. Оне се полако растапају
у виру истраге о претпостављеном самоубиству или
претпостављеном и оспореном убиству. Оптужбе и непрекидно изазивање осећања кривице спадају у основни арсенал којим се аутор служи у градњи карактера
својих ликова. Учинковитост емоционалности ефектно
се умножава: како се радња заплиће, аутор све интензивније жели да размрси ово компликовано клупко.
Милан Рихтер као аутор драма бира теме које
гледаоца заинтересују као суверени артефакти. Покушава да разјасни мистерију зашто или захваљујући
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чему личности из света уметности у очима читаоца
или гледаоца имају такву харизму. Не само Мерилин
Монро него и Франц Кафка, великан прича о апсурдности света као непојамне машинерије односа и мотивација. Можда ће нас збунити ова тематска дисперзија,
али управо у њој ћемо пронаћи суштину Рихтеровог
ауторског улога. Код свих познатих личности (Мерилин је славна још за живота, Кафка тек након смрти),
највише га занима њихова рањивост.
Неоспорни квалитет Kафкиног књижевног дела,
али и архетипски карактер његовог кратког живота
дојмио је Милана Рихтера у тој мери да је одлучио од
Кафке да начини позоришног јунака. Једну за другом
(2006. и 2007) написао је две драме, Из Кафкиног Рајпакла и Кафкин други живот. Ове драме су различите
са формалног и тематског аспекта, “међутим, заједничка им је тежња да мапирају основне биографске и
уметничке параметре Кафкине личности”, тврди Иван
Чичмањец. “Прва од њих је сондирање Кафкиног психичког сензибилитета и уметничке природе, односно
ради се о покушају детектовања унутрашњих вектора
који су чинили његов карактер и његову субдину. Суделовали су у настанку оних књижевних дела која нас
дан-данас фасцинирају. Код друге драме аутор се више
концентрисао на социјалне координате и атмосферу
епохе. Осветљава зашто нас његове уметничке визије
хипнотично опчињавају деценијама након његове смрти”, написао је Иван Чичмањец у поговору књижевног
издања Франц Кафка као јунак позоришних драма.
Милан Рихтер је изабрао начин и поступке који
би могли да остану на нивоу суве документаристике
или би могли да склизну у сентименталну конверзацију. Међутим, документарна драма је данас омиљени и легитимни начин хватања у коштац са сложеним
темама које имају биографске елементе тако да се од
приче може направити учинковито сценско дело. У ауторском регистру Милана Рихтера реч је о елементима
разигране мелодрамске гротеске. Смешта их подјед-

нако у игре o Кафки, као и у игре о филмској диви са
душом вечитог детета, Мерилин.
И у овом случају аутор се подухватио захтевног
драмског пројекта, при чему проблем није у драмској
форми него у писању хипотетичке радње која не сме
да налеће на крхке зидове уметничке веродостојности.
Аутор је то предупредио тако што је понудио гледаоцу
принцип довођења у сумњу и релативизовања исказа.
Принцип довођења у сумњу води гледаоца кроз
мрачне уличице тајни и непрекидно му држи пажњу.
Осцилација између стварности и сањаних представа
или унутрашњих монолога гради вишеслојност али и
вишезначност садржинске линије.
У Варашави је 2009. године познати пољски редитељ Кристијан Лупа у троделном циклусу Персона
поставио aуторску представу Персона. Mерилин. Специфичност ове представе била у томе што се радило
о вођеној импровизацији, али још више ауторов покушај да представи Mерилин Монро у свим димензијама сложеног унутрашњег живота. Мотив јунакињине
жеље да гради ликове доспео је у центар његове пажње.
Слично као и сарадња са Лијем и Полом Стразберг или
са психоаналитичарем који је Мерилинину емотивну
ускраћеност из детињства сматрао покретачем њеног
трагичног живота. Милан Рихтер ову димензију глумичиног живота једнако нападно мапира као једну од линија комада и зато његов психотрилер има утицајност
и снагу људских димензија. Закључна песма из филма
Река без повратка јака је поента овог драмског текста.
Сва три драмска дела Милана Рихтера сродна су
по намери да узнемиравају и узбуђују, пошто се личности које драмски писац бира за ликове својих дела
не могу приказати простим набрајањем њихових животних противречности. Њихова тајанственост је у изузетности и непоновљивости ликова до чега је аутору
стало више од свега.

ТЕОРИЈСК А
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Пише > Михал Бабјак

Позориште као метафора
краја историје
Са словачког превела > Зденка Валент-Белић

“Јер све што је претерано у несагласности
је са наменом глуме, чија је сврха и била и јесте,
како пре тако и сад, да буде, у неку руку, огледало
природи: да покаже врлини њене сопствене црте,
свему што је за презирање његову сопствену слику, а самом веку и слици и прилици времена његов облик и отисак.”
(В. Шекспир, Хамлет)1)

К

ада је Шекспир устима свог Хамлета прозборио
о мисији позоришта, очигледно није био свестан колико бреме му је натоварио на леђа. Мада
се тек касније од Лесинга о позоришту говорило као
о моралној институцији нације, Шекспирова визија је
шира, императивнија и још више обавезујућа: позориште поприма димензије моралне институције читаве
западне културе – њен задатак је да покаже времену
његов верни лик, да буде његов отисак.
1) Преузет превод Бранимира Живојновића из: Виљем Шекспир:
Хамлет. Београд, Завода за уџбенике 1996. (Прим. прев.)

Шекспирова теза је засигурно положила бројне испите и провере: изнова и изнова се потврђивало
и потврђује се да је драмски текст, а још више његово сценско извођење, уметнички знак квинтесенције
духа времена; драмски текст могао би да остане исти,
али оно што је у позоришту најпозоришније, односно
инсценација, најчешће бива отисак епохе, управо то
што је Хамлетовим устима Шекспир од позоришта и
захтевао. Историја позоришта фасцинантно открива
директну везу између ових феномена: управо Шекспиров Хамлет може бити један од добрих примера: у
својим рефлексијама о данском принцу Гете и Шилер
видели су танкоћутног, крхког, преосетљивог младића,
који не успева да преброди противречне прилике свог
времена, те се упушта у аутодеструкцију – Гетеова интерпретација Хамлета, према томе, није ништа друго
до веран отисак и то кога другог ако не управо његовог
Вертера. Директне везе између француског позоришта
класицистичког периода и дворских манира Краља Сунца, немачког позоришта из периода Штурм унд дранга
и друштевних проблема немачког друштва на крају 18.
века, позоришта В. Игоа и француске културе, пригу-
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шене и неспособне за даљи развој услед истрајавања
на нормативним правилима које је прописивала поетика Николе Боала, између праксе изградње социјалистичког дрштвеног уређења и соцреалистичке методе у позоришту, или – да померимо равнотежу удесно:
штразбуршком позоришном школом и ширењем протестантизма, односно језуистког позоришта и враћањем
залуталих овчица у наручје мајке католичке цркве. Све
ове примере, као и низ других који могу да послуже
у наглашавању односа између времена и позоришта,
ваљда не треба ни помињати – нама су општепознати.
Такође и њихове варијације у словачком културном
контексту, али и специфичне словачке појаве – као
што су покушај словачког драмског израза у контексту
штуровске естетике2) – и размишљања до које мере
овај штуровски естетски програм, који је дефинисао
Микулаш Дохнани, кореспондира са драмским опусом највећег антиштуровца – Јонаша Заборског, даље
тежња за успостављањем романтичарског народнобудилачког позоришта, борбе за словачку драму у СНП3)
у контексту прве чехословачке републике; то да низ
словачких драмских текстова из периода романтизма
код нас не само што нису извођени на сцени него нису
чак ни објављени у штампаном облику – то је такође
отисак времена и нас у тој епохи, и то у једнакој мери
као и чињеница да ће монументална драма у четири
тома Трагедија Татре Подхрадског4) коначно бити одштампана5) ове године, чак 99 година након ауторове
2) Људовит Штур (1815–1856), словачки политичар, филозоф, историчар, лингвиста, писац, песник, публициста и кодификатор словачког кљижевног језика. У својим естетским постулатима полазио је од Хегела, али је то оригинална естетска концепција по којој
се врхунац естетских категорија налази у народној књижевности.
(Прим. прев.)
3) Словачко народно позориште у Братислави. (Прим. прев.)
4) Јозеф Подхрадски (1823–1915), словачки свештеник, публициста
и драмски писац. Живео је у Новом Саду. (Прим. прев.)
5) Обимно четворотомно дело Трагедија Татре објавио је Словачки
издавачки центар Бачки Петровац и то 1. том 2008, 2. том 2012, 3.
том 2013, 4. том 2014. (Прим. прев.)

смрти – и то у издавачкој кући у Бачком Петровцу у
српској Војводини. Без коментара! Позориште није сведок нашег угњетавања, немогућности институционалног неговања сопствене културе, као ни наше спремности на акцију, предузимљивост и сналажљивост, али
и сведок наше комфорности, слатке лезилебовштине и
одсуства јасног програма. Позориште сведочи и о времену када смо га масовно посећивали, као и о времену
када смо ленствовали са све четири увис.
Ако смо, гледајући у прошлост, схватили да је
дански принц био у праву у својим резмишљањима о
функцији позоришта у друштву, умесно је запитати се
какав облик, какав отисак оставља позориште савременог доба? Већ на основу летимичног погледа на назив
мог текста јасно је да сам га позајмио у благо измењеном облику, односно у пародираној варијанти, из дела Крај историје и последњи човек Франсиса Фукујаме
(1992). У овом – у свакојаком смислу – контроверзном
делу Фукујама заступа становиште да “либерална демократија чини крајњу тачку идеолошке еволуције човечанства и крајњи облик људске владавине и да као
таква представља крај историје. То значи да, док су за
претходне облике владавине били карактеристични
озбиљни недостаци и ирационалности, које су на крају
узроковале њихово рушење, либерална демократија је
вероватно без таквих елементарних унутрашњих конфликата.” (Фукујама, 11). Фукујама указује на теоретска
полазишта својих размишљања: “Хегел и Маркс су веровали да еволуција људског друштва нема отворени
крај, али најпре ће стићи до свог краја, ако човечанство достигне такве облике друштва који ће задовољити
његове најдубље и најосновније потребе. Оба мислиоца су, дакле, постулирала ‘крај историје’: по Хегелу је
то била либерална држава, по Марксу комунистичко
друштво. То не значи да се завршава природни циклус
настанка, живота и смрти, да се више неће дешавати
важни догађаји и да ће престати да излазе новине које
о њима информишу. Тиме се пре мисли да ће се завршити развој фундаменталних принципа и иституција,
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зато што ће на сва заиста велика питања бити одговорено” (Фукујама, 12).
Фукујамина теза о крају историје била је један
од најцитиранијих аргумената у тумачењу тренутног
стања западне културе – односно постмодерне ситуације западне културе. Однос између стања друштвено-политичког уређења света и културних израза био
је недвосмислен: Фукујама је мишљења да ће се либерално-демократски концепт, који је преовладао у западном свету, сигурно проширити у све крајеве света
– све док се дефинитивно не успостави и не устали –
и то је тај крај историје о ком размишља Хегел, а који
потврђује и Фукујама. Овом својом тезом Фукујама
спори са другим, често цитираним у бројним научним
гранама рефлектованим, делом Сукоб цивилизација
Семјуела Хантингтона; Хантингтон сматра да “се свет
неће развијати у правцу јединственог глобалног система, него да ће истрајати у ‘сукобу цивилизација’, у
ком ће једна уз другу постојати шест или седам главних цивилизацијских целина, без узајамног прожимања, чиме ће се отворити простор за настанак нових
линија раскола” (Фукујама, 7).
У овом тренутку једино уз помоћ релативно велике дозе футуролошке визије можемо да замислимо
да уметници Пакистана, Сирије, Индонезије и Судана
јединствено говоре о својим постмодерним осећањима
– према томе као вероватнија нам се чини Хантингтонова концепција перманентног сукоба и тензије између различитих цивилизација и сталног конфликта
између њих. Међутим, с друге стране, чини се да постоји реално језгро у одређеном преплитању са либералном демократијом која је успевала као одлучујући
облик уређења друштвено-политичких односа у тзв.
западној, односно евроатлантској цивилизацији и постмодерној култури, као њеном производу. Либерални, односно неолиберални капитализам и тржишна
привреда у свим својим варијантама – данас доминирају како у Европи тако и у САД, једнако и у Русији
– а самим тим, ако би се остварила Фукујамина теза

о крају трагања за идеалним друштвеним уређењем –
онда не треба даље тражити – Ту је! – наша потрага се
завршила, пошто смо пронашли најидеалније уређење
– неолиберални капитализам и демократију. У складу
са овом концепцијом историјског трагања у области
друштвено-политичког уређења и постмодерна култура и постмодерна уметност као њен саставни део – чине и представљају се као сродни манифести и крајњи
производи ове наше цивилизације. У Москви, једнако
као и на фестивалу “Додири и везе”6), као и у Лондону,
или на Бродвеју, расправља се о документарној драми
(што је аутентична сензибилност данас), да ли је постмодерно позориште најсрећнији термин за именовање
ситуације данашњег позоришта, где сврстати Гавраново7) драмско дело и постоји сагласна тврдња да је време
Кул драме већ прошло, шта радити са феминистичком
драмом итд. Постмодерна култура наглашава да смо
стигли на крај пута, да ништа ново не можемо исказати, открити, пронаћи, једино што нам преостаје јесте
да се окренемо и од постојећег инвентара некадашњих
великих нарација и постојећег инвентара дескриптивних и нормативних поетика, поступака и метода, и
постојећег стилског инвентара – бирамо, склапамо,
рециклирамо – и да се при том иронично и самоиронично осмехујемо, јер смо освестили сопствени крај.
Неолиберална демократија и постмодерна култура
су две стране једне те исте појаве: обе казују о крају
потраге, о томе да више не морамо да се мучимо са
откривањем новог, пошто смо пронашли најбољи свет
од свих могућих светова, пошто смо открили, рекли,
написали, насликали, одиграли итд. све што се могло открити, рећи, написати, насликати, одиграти итд.
Какве су могућности позоришта у овој ситуацији?
Какав је његов отисак у актуелној неолибералној демо6) Позоришни фестивал “Додири и везе” (Dotyky a spojenia) одржава
се од 2005. у словачком граду Мартин у организацији Словачког
камерног позоришта. (Прим. прев.)
7) Миро Гавран (1961), хрватски драмски писац. Живи у Загребу.
(Прим. прев.)
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кратији и постмодерној култури? Да ли је савремено
позориште срећно због новооткривеног осећања да смо
стигли до жељеног друштвено-политичког и културног
хепиенда? Да више не морамо да се мучимо у трагању
за новим средствима изражавања и потрагом за новим
и новим интерпретацијама? Некада се веровало да се
драмска уметност заснива на стално новим интерпретацијама и да је снага драмског текста, једнако као и
квалитет, директно пропорционална са мноштвом и
отвореношћу ка новим интерпретацијама, те да свако уметничко дело има такозвана бела места, како су
говорили феноменолози, односно да је уметничко дело отворено, како је говорио Еко, да има у њему места
на којима настаје простор за нову интерпретацију итд.
Али зар ове тезе нису већ нека врста превазиђеног левичарског блебетања? Јер: какве су нове интерпретације ако смо већ све открили, ако ћемо од сада само
да рециклирамо?
Да ли је могуће говорити о одређеном излазу из
ове пат позиције, ако проблем не формулишемо овако:
позориште у актуелној постмодерној ситуацији приказује отисак свог времена на два начина: онај први
треба да говори о нашем времену уметничким средствима и постмодерном поетиком – то значи да инсценације користе средства у којима се презентују филозофија и уметнички изрази постмодерне: или речено
примерима: без обзира да ли се поставља Шекспиров
Хамлет, Плаутов Хвалисави војник или Урбанекова8)
Вештица испод луга – све представе ће сведочити и
кроз идејно-естетске интерпретације говориће о крају,
на ком смо се обрели, да од сада само рециклирамо
старе поступке, да карневализујемо, о томе да је читав
наш свет лавиринт вавилонске библиотеке, да чекамо
апокалипсу са шампањцем у рукама, да смо елитни
гости на Титанику који тоне, да нас баш брига за жанрове, да је аутор мртав – да смо и ми, заправо, већ
мртви заједно са читавом нашом историјом која није
8) Ферко Урбанек (1858–1934), словачки драмски писац. Драма Вештица испод луга (Strídža spod hája) написана је 1989. (Прим. прев.)

ништа друго – само ђубриште великих нарација, бог
зна каквих све програма побољшања света и да је читав
наш западни свет само један декадентни бал зомбија
итд. итд. То је пракса инсценације оне прве, назовимо
је ортодоксне, линије постмодерне поетике.
Други начин позоришне праксе могао би да полази
од претпоставке прихватања једне од основних карактеристика на којој се постмодерна поетика заснива – а
то је поштовање принципа плурализма; на овој линији
било би могуће тражити простор да та тзв. ортодоксна
линија постмодерне поетике није једина, него да све
остале форме позоришне инсценације имају свој пуноправни легитимитет. То значи да ће једна поред друге,
као доказ постмодерног плурализма, постојати поставке
најразличитијих идејних и уметничких полазишта – од
психолошког реализма, преко модернистичких израза, позоришног апсурда, позоришта покрета (физичког театра), мјузикала, наивног позоришта, позоришта
верски оријентисаног, католичког, евангелистичког,
идејно-левичарског, идејно-конзервативног итд. – то
би био најбољи доказ да наше неолиберално друштво,
у ком смо напокон почели да живимо, потпуно може
да прихвати све – ако за то постоје средства и публика – свако нека игра шта год му срце иште. На сваком
позоришту писаће: “Живи и пусти друге да живе!” – а
испод тога: “Шта не можеш да решиш – не решавај,
решиће то за тебе свемогуће Тржиште”.
Међутим, у овом тренутку настаје одређени проблем: ако све треба да реши свемогуће тржиште – зар
се тиме не враћамо на наша размишљања о мисији
позоришта, зар не враћамо нашу позоришну праксу у
време Гетеа који се жали да на његове уметнички вредне представе долази тек неколицина, а када се играју
ступидне, баналне, безидејне лакрдије Августа фон
Коцебуа, вајмарско позориште пуца по шавовима – и
да зато што не зараде ни за своје извођење, сопствене
представе мора да скида са репертоара? Или, другим
речима, зар не враћамо наша размишљања о мисији
позоришта и позоришну праксу у време пре Лесинга
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и идеју народног позоришта као моралне институције
нације? Дакле, пре одлуке да створимо институцију
коју ће дотирати држава, како би ова могла да поставља
уметнички вредне комаде, који не могу да се надмећу
у тржишној утакмици, можемо ли се ослонити на то
да се на крају пута на који смо кренули ка нашој срећној неолибералној будућности, налази институција народног позоришта – или ћемо морати да одустанемо
од овог модела европског дуга зато што се не уклапа у
парадигму најбољег света свих могућих светова?
Или – и овде поново желим да оставим одшкринута врата оптимизму и нади – живећемо у несавршеном неолибералном свету и демократији, некој тамо
његовој варијанти, која ће у својој структури сачувати
трагове старог света, као што су, на пример: од стране
државе дотирано позориште као простор за континуитет и постављање на сцену оног шта смо се договорили
да представља традицију наше вредносне вертикале и
што желимо да сачувамо у позоришту, без обрзира на
то што му је тржиште изрекло недвосмислену пресуду?
У оваквој словачкој варијанти неолиберализма
евидентно живимо и данас и овде – попут Чеха који
живе у Чешкој и Мађара у њиховој мађарској варијанти итд. Међутим, шта је инваријант свих ових варијанти? Западна Европа? САД? Или се сви налазимо само
на путу до овог потпуног, правог, истинског неолиберализма? Какав ће облик имати постмодерна култура – као производ неолиберализма – у тренутку достизања његове стварне, праве, суштине? Да ли ће у
оваквој будућој култури остати простора и за позориште? Као срећни неолиберал рећи ћу: Што би? Чак
оно Што би? – у двострукој аргументацији. Као прво,
позориште је отисак времена – кога ће занимати рециклирани комади који се бескрајно врте укруг у времену које је ионако – идеално?! И још један пример
као аргумент о сувишности позоришта: није било ни
тако давно, али ми свеједно брзо заборављамо, да је
и у највишим политичким неолибералним круговима постојао предлог да се незавршена зграда СНП-а

адаптира у луксузни казино. Шта ће нам позориште
ако казино може да зарађује?!
Друго Што би? које оспорава постојање позоришта у нашем будућем, правом, идеалном, стварном, неолибералном крају историје произлази из саме
суштине уметности: у класичним тумачењима, какве
проналазимо код Хегела, а касније и код структуралиста, Мукаржовског итд., позоришна уметност је знак,
и кроз своју знаковну структуру, на основу фикције
казује о стварима нашег животног света, савремено
документарно позориште својом великом победом
сматра брисање граница између фикције и стварности.
Настављајући овом линијом. Хоће ли остати простор
за знак, ако је овај већ презентован, игран (да употребимо Аристотелов термин) – хоће ли бити у једном
тренутку стварност?
И као последњи апокалиптичан модел размишљања о позоришту као документу времена дозволићу
себи да говорим о овоме: не тако давно појавио се на
Западу један текст који је повлачио паралелу између
српске и западноевропске културе и аутор је доспео до
закључка да, док је западноевропска култура постмодернистичка, српска се налази тек у модернистичком
кључању. Текст је до одређене мере изазвао срџбу у
српским културним круговима, јер је у том проблематичном тексту био прилично снажно артикулисан елемент истицања надређености западне и подређености
српске културе. Бројне чињенице говориле су о суштој
супротности: српска култура се са постмодерном теоретски упознавала паралелно са настанком ових рефлексија на Западу. Сећам се колико су се одушевљавали
моји пријатељи и познаници из Словачке, када су, непосредно након 1989. године, долазили у Југославију
и откривали шта је све публиковано, који се теоретичари постмодерне у Србији не само објављују него их
ваљано рефлектују српски аутори. Чак је и културни
часопис војвођанских Словака Нови живот у Словачкој постао врло тражена роба, јер је био прави извор
информација за ову тему – словачки преводи светских
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и српских теоретичара постмодерне били су објављивани у овом часопису у тематским блоковима. Више
бих обрадовао своје пријатеље ако би им поклонио
Нови живот, него “вегету” и “Цезар”9). Паралелно са
усвајањем постмодерне – у српском контексту одвијала се уметничка продукција: теорија није остајала тек
мртво слово на папиру – српска постмодерна уметност
постизала је фантастичне резултате – од Павићевог
романа Хазарски речник до изузетних ликовних радова. Ратни конфликти 90. година 20. века променили
су не само политичку сферу бивше Југославије него и
погледе на живот и свет човека. Уместо да настави у
неолибералном напредовању из периода Југославије
пре 1989. године, до дана данашњег траје апокалитичка ситуација коју је народни геније успео прикладно
да дефинише: да је једина лошија ствар од рата – крај
рата. Постјугословенске државе, али и целокупне прилике на западном Балкану, и даље су простор послератне напетости и очајничког трагања за местом у новом
свету. Код општег недостатка и одсуства здраве снаге и
одлучности обрачунавања са послератном катастрофом, једна од мало сфера која живи – јесте позориште.
Позориште као документ времена у српској средини је
сугестивни отисак све те акумулиране енергије која се
вентилира кроз ово презентовање и проказивање. Српско позориште је простор отварања моралних питања
и проблема, живо огледало појава које одређују облик
динамичног и усталасаног друштва, тематизованих по
питањима удела у кривици за ратни конфликт, моралних посрнућа и победа, осећања Сам против свих, обрачуна са питањима конспиративних теорија, романтичних идеја клетве, народне судбине итд.
Српским примером не желим да сугеришем идеју
да би било добро да се ми, Словаци, са неким потучемо
како бисмо након тога имали ваљано позориште. Српски пример могао би да буде потврда тезе да се у време
друштевене напетости ствара и квалитетно позориште
9) Беделов вињак (Прим. прев.)

– и супротно: тамо где је уређен грађански мир и где се
тензије брзо и успешно решавају – тамо ни позорште
нема о чему да говори. Српски пример је најречитији о
самој суштини наше постмодерне културе, којој се ми,
Словаци, тако радосно предајемо. Српско позориште
је де факто у позицијама модернистичког програма:
говори кроз знакове, знаковном структуром о времену које је пуно противречних тенденција и рефлектује
могућа решења и исходе, понаша се ангажовано, верује
у перманентни напредак, прогрес итд.
Овој живој српској позоришној структури опозиција је наша западна постмодерна култура. С једне
стране постоји тежња да на њу гледамо као на непроблематично прихватање широког хоризонта плуралитета, али с друге стране стоји прилично јака тенденција
да видимо ову постмодерну културу као еру празнине
(Жил Липовецки). Бројна испољавања која карактеришу постмодерну културу, очигледно би могла да буду
алармантна: Липовецког одређују масовне пустиње,
нови стил апатије, оперативна равнодушност, депресија, интимност као шоу, апокалипса сад, шоком против реалности, празнина, конзумирање и хедонизам
од гротескне комичности до поп-хумора, окретање
на шалу, хедонистичко друштво, примитивно насиље:
част и освета, етапа варварства итд. Ако су ово симптоми, ако је ово та друга песимистичка страна наше
постмодерне културе – у овом случају ће и позориште
имати шта да ради како би гурнуло под нос огледало
овој и оваквој нашој епохи. Или ћемо рећи сами себи:
да је Липовеци само усамљени вук, чије завијење је тек
тужно-комични зов за временима старе, добре, модерне? Рећи ћемо себи да смо ми, хвала богу, у задњи час
ускочили у прави воз, да се налазимо на прагу краја
историје и да ћемо се радовати достигнућима постмодерне уметности, која неће ништа проблематизовати,
ништа неће решавати, јер је све речено и разрешено и
да се овде више, на сву срећу, не ради о животу и смрти.
Једино не знам хоће ли ово задовољство бити наша Пирова победа?!
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Шекспир – први филмски
сценариста

О

давно већ међу шекспиролозима, посебно онима
који су своје интересовање усмерили у правцу изналажења могућности за кинематографску презентацију Шекспирових драмских дела, влада уверење
да филмске адаптације настале на основу њих треба
посматрати као засебан жанр. Такво становиште могло би се прихватити само под условом да искључимо
једно од битних својстава кинематографског медијума садржано у његовој отворености, пријемчивости и
неопходности интертекстуалног прожимања са естетским вредности других система уметничке комуникације. Можемо, дакле, говорити о Шекспировој драмској поезији на филму или о ‘филмованом Шекспиру’,
али не и о специфичном жанру, жанру per se, са препознатљивим семантичким, односно сигнификативним
кодом. Овде, заправо, говоримо о синкретизму, једном
од основних својстава филма као уметности. Отуда и
проблем транспозиције Шекспирових драмских текстова из једног заокруженог система са етаблираним
естетским вредностима, каква је књижевност, у други,
транспарентан и представљачки, какав је филм, треба посматрати кроз призму свеобухватног прожимања
свих форми уметничког обликовања. Каква је улога редитеља у том процесу и да ли постоји некакав универзални modus operandi којег би требало да се придржава,

једно је од кључних питања које захтева ваљан одговор.
Но, с друге стране, питање редитељевог односа према
прототексту, то јест изворном делу, нераскидиво је везано са радом драматурга (адаптатора).
Од времена настанка филма, филмски редитељи
опчињени могућностима које су пружали Шекспирови
драмски текстови и једнако опчињени могућностима
које је пружао нови изражајни медиј, тежили су да у
својим адаптацијама остваре управо оно што, најпре
из техничких разлога и ограничења, у највећој мери
није полазило за руком позоришним редитељима. Ту,
пре свега, имамо у виду Шекспирову особену “визуелну
харизму”1) која је машти редитеља пружала неслућене
(и неограничене!) транспозиционе могућности. Никако не смемо губити из вида чињеницу да је позорница у Шекспирово доба најчешће била огољена, а да су
гледаоци, да би себи представили догађања на сцени,
било да се ради о монолошким тирадама или ситуационим контекстима са снажним психолошким и емотивним дејством, у којима, дакако, доминантно место
заузимају визуелни поетски симболи, морали у помоћ
да призову машту, једнако као и филмски редитељи
три века касније. Јавља се, дакле, пробле, како за “ре1) Shakespeare’s visual charisma.
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дитеље” Глоб театра тако и за савремене позоришне и
филмске редитеље, успостављања уметничке симбиозе
између псеудофизиса и симболичких поетских визија,
једнако као и проблем вербалне дескрипције, односно контингентне транспозиције вербалних поетских
симбола у поље непосредне, синематичке визуелности. Предоминација речи над сликом, однос је који,
усуђујемо се рећи, отворености и ширини Шекспирове драматургије никако и ни по чему није одговарао.
Али, оно што побуђује посебну пажњу теоретичара и естетичара филма јесте Шекспирова наративна техника, која у многим параметрима своје особене мозаичке структуре у потпуности кореспондира са
специфично филмским обликом нарације. Отуда се
‘офилмљавање’ Шекспирове драмске поезије не може
посматрати искључиво из угла њене адаптације и проблема који се притом јављају. Филмски приступ Шекспиру мора бити свеобухватан, а у филмским транспозицијама његових дела потребно је in continuo истраживати разноврсне могућности примене широког опсега филмских изражајаних средстава.2) Познато је да
Шекспир своје драмске текстове није делио на чинове,3)
већ се сцене у њима нижу у континуитету, разбијајући
тако класична драмска јединства аристотеловског типа. На ‘огољеној’ елизабетанској сцени поетске слике
бивају транспоноване у симболичке сликовне визије.
Очигледно је да сви поменути елементи, изузев ограниченог и ‘поједностављеног’ сценског простора (ако,
уопште, можемо рећи да је у Шекспировом сценском
‘реалму’ било нечег једноставног или поједностављеног!), у потпуности антиципирају настанак једног уметничког медија који ће морати да сачека техничко-технолошки прогрес човечанства.
2) Сасвим је јасно али и општеприхваћено становиште међу теоретичарима филма да Шекспирове поетске визије и семантичко богатство његовог драмског текста остављају довољно простора за
свеобухватан креативно-истраживачки рад на том пољу.
3) То је урађено у доба класицизма.

У време немог филма унутарње вредности Шекспирове драмске поезије и лепота његовог стиха нису
могле доћи до изражаја. Узрок томе, разумљиво, треба тражити у техничким ограничењима медија у настајању. Натпис као један од елемената наративног
исказа преносио је дијалошке реплике, коментарисао
сценска дешавања и антиципирао кључна догађања.
Његова улога била је више експланаторна и хетеродијегетичка. Појавом звука на филму изгледало је да
ће пуноћа и снага Шекспирове речи коју ће глумци
изговарати пред камером (неретко и у камеру!) превазићи тај проблем. Таква очекивања убрзо су изневерена, иако Шекспир на филму ‘проговара’, а проблеми
везани за драматуршку обраду и екранизацију његових
драмских дела, коначно изгледају решиви. Симболичке вредности Шекспировог драмског стиха и њихова
драмска визура добијају, међутим, једну сасвим нову
и ‘неочекивану’ димензију – постају, наиме, сами себи
сврха! Науштрб изражајних прерогатива медија у који
транспонују Шекспиров драмски текст, а под утиском
величине самог писца и сложености поетске фактуре
његових дела, филмски редитељи одступају од специфичног ‘шекспировског’ кода редукујући при том
широку скалу изражајних могућности.4) Но, проблем
и даље остаје отворен, па се с правом, чини се, може
поставити питање да ли се Шекспирови драмски текстови могу ваљно транспоновати у филмски медиј, а
да се истовремено очува њихова пуноћа и богатство
њихових поетских визија?!5) У вези са тим проблемом
4) По Митрију, суштинска одлика позоришта огледа се у његовој вербалној сфери, за разлику од филма који је утемељен првенствено
на визуелном изразу. Стога он и проблем адаптације позоришних
комада за филм сматра пренаглашеним јер се пошло погрешним
путем, не водећи довољно рачуна о различитостима и специфичностима два, колико супротстављена толико и блиска уметничка
медија, позоришта и филма.
5) Тако енглеска филмска критика педесетих година, уз све похвале
које то дело заслужује, Оливијеовом кључном грешком сматрају
то што је у адаптацији Хенрија V лик Хенрија поједноставио до
непрепознатљивости, а у Хамлету немилосрдно ‘исецкао’ оригинални Шекспиров текст у намери да несметано, и без ограничења,
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Питер Морис примећује следеће: “Филмска верзија
Ромеа и Јулије Џорџа Кјукора из 1936. вернија је оригиналном тексту од већине других филмова, па ипак
је мање значајна од њих и као екранизација Шекспира и као кинематографско остварење. Упркос чињеници да су продуценти објавили комад и филмски сценарио у једној књизи, тако да су ‘истраживачи’ могли
проучавати како је сценарио верно следио оригинални текст, био је жестоко критикован због ‘помањкања
маште и оригиналности’ и због исказивања ‘великог
респекта према тексту’...”6) Међутим, пракса ‘кориговања’ Шекспирових драмских текстова стара је колико и сами ти текстови. У Шекспирово доба то је радио
Виљем Давенант, поткрај седамнаестог века, Натум
Тејт, чији Краљ Лир има срећан завршетак, а у време
немог филма Фердинанд Зека.7) Настављач такве праксе у првим годинама звучног филма био је Сем Тејлор,
који је, адаптирајући Укроћену горопад, Шекспира ‘запримени Фројдов психоаналитички образац. Велс је критикован
због тога што је драмску структуру Макбета ‘изобличио’ и транспоновао у складу са личним виђењем ове Шекспирове трагедије,
не марећи при том превише за то ‘шта ће писац на то да каже’ и
попут Питера Брука у Краљу Лиру тежио за ексцентричним ефектима, остављајући по страни суштинске вредности оригиналног
дела. Козинцеву се замера то што је у адаптацијама Хамлета и
Краља Лира следио ‘слободне’ Пастернакове преводе, а Зефирелију што је атмосферу збивања у својим адаптацијама измештао
у просторно-временски оквир који не кореспондира са оним из
Шекспирових драма. И, коначно, Кенет Брана, који је критикован због свог глумачког артизма и пренаглашене театралности у
‘филмском’ тумачењу Шекспирових драмских ликова, као и низа
еротизованих, бизарних и по својој суровости и бруталности непримерених сцена, посебно у Хамлету.
6) Peter Morris, Shakespeare on film: An Index to William Shakespeare’s
Plays on Film. Ottawa: Canadian Film Institute, 1972, p. 3.
7) Зека је пре него што се ‘озбиљније’ почео бавити филмом био и viva
voce коментатор, који је филмски неедукованој публици ‘објашњавао’ збивања на филмском платну. А када је и сам почео да снима
филмова, на постављено питање како му то полази за руком када је у питању Велики Бард, Зека је без оклевања одговорио: “Поправљам Шекспира. Чудно како је тај тип [sic!] пропустио најбоље
ствари.” (Преузето из: Fedor Hanžeković, Shakespeare i film. Filmska
kultura, br. 20, 1960, str. 77)

дужио’ следећим натписом: “with additional dialogue
by Sam Taylor.”8) Шекспира нису могли да заобиђу ни
бројни експериментатори, који, у намери да ‘промовишу’ нове форме филмског израза, неизоставно посежу за његовим драмским комадима. Они, најчешће,
у целости деконструишу Шекспиров оригинални текст,
одступајући од његове основне наративне линије. Иако такви подухвати каткад могу да донесу одређене
резултате на пољу специфично кинематографске стилизације, они, у већини случајева, ипак, остају то што
заправо и јесу – експерименти.
Када је довршио књигу снимања за свој дуго припремани филм Јулије Цезар, Џозеф Менкијевич је са
усхићењем узвикнуо: “Да је Шекспир данас жив он би,
засигурно, био мајстор филмског сценарија!” Да ли би
Шекспир у Менкијевичево или наше време писао филмска сценарија, остаје отворено, хипотетичко, али, на
крају, и ирелевантно питање. Али, оно што је очигледно јесте чињеница да је Шекспирова драмска техника
веома блиска модерним техникама писања филмског
сценарија. Поменимо само Шекспирову глумачку драматургију, разуђеност текста, богатство ликова и визуелних дâта, симбола, метафора и слично. Па ипак,
проблем успешне транспозиције Шекспирових драмских текстова у филмски медијум и даље остаје отворен. Давнашња теза Федора Ханжековића у вези са основним проблемима филмских адаптација књижевних
дела, могла би, у многим својим аспектима, у потпуности да се пренесе у раван модерних драматуршких
истраживања на том пољу. Ханжековић, наиме, каже: “Основно је за преношење неког дјела једне уметности у другу трансмутација основне идеје дотичног
дјела на језик друге умјетности. То се не постиже ни
начелном измјеном радње, ни начелним избацивањем
текста. (...) А тако је и с екранизацијом Shakespearea.
Филмски умјетник који осјети Shakespearea кроз његов стих, филмски ће га дати добро или лоше према
8) “Са додатим дијалогом Сема Тејлора.”
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томе како је доживио Shakespearea и како тај доживљај
умије изразити филмским језиком. Један ће то учинити помоћу више Shakespearovih стихова, а други с
мање. Но свакако притом игра важну улогу настојање
филмског умјетника да филмским језиком постигне оно
што Shakespeare на позорници постиже непосредношћу
и снагом свог стиха.” [Sic!] 9)
Шекспир, уз то, у потпуности пренебрегава класично драмско постулирање и ‘омеђеном’ простору
елизабетанске сцене претпоставља промену места
радње, широк временски опсег и хронолошку дислокацију збивања, често прекидајући наративни континуитет бројним садржајно функционалним епизодама. Но, и поред ‘драматуршких слобода’ које је себи
дозвољавао и дубоко свестан чињенице да ће суптилне
сликовне вредности његовог стиха, лексичко богатство
и емотивно значење изговорене речи ондашњој публици бити блиске, Шекспир је, очигледно, био дубоко
незадовољан скученошћу и условностима Глоб театра и свим оним што су ограничени сценски простор
и позоришна техника тог доба могли да понуде. Он је,
коначно, био дубоко убеђен, у шта нас у вези са овим
Шекспировим ‘проблемом’ уверава и Владимир Петрић, да никаква ‘сценска машинерија’, ма како била
савршена, не може надоместити и надмашити људску
машту.10) “Њему би одговарала динамика савременог
филма који не зна за ограничења места и времена,
као и данашња камера која се лако помера и својим
објективом може да завири свуда и да се нађе на сваком месту.”11)
9) Fedor Hanžeković, Shakespeare i film, op. cit., str. 82.
10) Тако у Хенрију V можемо наићи на следеће Шекспирове стихове:
“… зар може ово бојиште петлова / Да прими бескрајна поља Француске? Зар можемо сабити / У ово дрвено О макар само и шлемове
/ Што језом напајаху ваздух Аженкура?” (превод: Живојин Симић,
Сима Пандуровић)
11) Владимир Петрић: Шекспир и филм. Београд, Југословенска кинотека, 1964, стр. 4.

Очигледно је, такође, да се Шекспир, пишући
своје драме, о чему је већ на одређени начин било речи, придржавао оних драматуршких постулата (с тим
што би се могло поставити питање да ли се Шекспир
придржавао било чега?!), који по својим основним
структуралним карактеристикама подсећају на модерне технике писања филнског сценарија. Питер Брук је
управо својим ‘огољеним’ инсценацијама Шекспирових драмских комада настојао да докаже да је и у данашње време, као некад на сцени Глоб театра, могућно
остварити исти имагинарни осећај пуноће. Редуковани декор елизабетанске сцене (једнако код Шекспира и Брука) требало је да надомести машта гледалаца. Издвајају се, дакле, три кључне конституенте тако
пројектованих инсценација: драмски текст – глумац
– гледалац.12) Све то, с друге стране, указује на мноштво проблема с којима се позоришни редитељ мора
неизоставно суочити постављајући неки од Шекспирових драмских комада. Па ипак, то исто важи, иако
у нешто измењеном облику (и околностима!), имајући
у виду предности које се односе на изражајне могућности медија у којем ствара, и за филмског редитеља,
без обзира на чињеницу што Шекспирова драматургија, како каже Петрић, “поседује две битне карактеристике филмског медијума: с једне стране она тежи
ка што ширем обухватању простора, често и времена,
а са друге, ка што обухватнијем приказу свих карактера који се појављују у драмском збивању.”13)
Филмски медијум, најпре захваљујући широкој
скали својих изражајних могућности, све поменуте елементе синтетизује и визуелно уобличава, стављајући
у први план како амбијентални оквир у ком се радња
одвија тако и специфично филмски начин глумачке
12) Ингмар Бергман је у разговору са студентима позоришне режије,
везано за могућу редукцију сценског простора, дошао до идентичног закључка – из једне позоришне представе може се искључи све,
изузев глумаца, њихових дијалошких реплика и гледалаца, јер у
противном она губи свој raison d’être.
13) Владимир Петрић, Шекспир и филм, Op. cit., стр. 10.

> 176

изражајности.14) Филм, заправо, и јесте једини уметнички медиј који, захваљујући особеностима свог језика (монтажа, двострука експозиција, флешбек, крупни
план, светлосни и звучни ефекти, симболичка употреба
боје, крупног плана, микроглума…), тако нешто и може да оствари. Шекспир је све то, добрим делом, могао литерарно да предочи, али не и сценски да реши.
Техничка ограничења превазишао је уметнички медиј
који је он у многим аспектима свог стваралаштва антиципирао, али у равни језичких и идејних констелација времена у којем је стварао. Техничке иновације,
особене стилске рецептуре, све чешће присуство екстра-дијегетичког наратора, употреба елипси, придавање све већег значаја асоцијативним вредностима и
апстракцијама доступним једино језику, битно су утицали на конструкцију модерне филмске приче. Самим
тим и процес транслације литерарних предложака у
оквир дијегетичких координата филмског изражајног
медијума бива знатно олакшан. Кроз исти процес пролазе и модерне филмске приче које своје ‘упориште’
проналазе у Шекспировој драмској поезији.
Дубина, вишеслојност и симболичко-метафорички дискурс Хамлета као најзначајнијег, највише
извођеног и најчешће екранизованог књижевног дела,
у којем до изражаја долазе све вредности Шекспирове
драмске поезије, најчешће служи и као полазиште за
свеобухватна теоријско-аналитичка проучавања назначених проблемâ. Међутим, проблеми филмске (али и
позоришне!) транспозиције Шекспирових драмских дела знатно су сложенији, па самим тим укључују и низ
незаобилазних питања од којих се, својим значајем,
издваја оно које се односи на право сваке генерације
на своје виђење Шекспира – на његово ‘осавремењивања’ путем ‘слободних превода’. Такав херменеутич14) Петрић, међутим, с правом истиче да “претерано нарушавање
вербалних вредности лако може да доведе до уништења основног
смисла дела, нарочито његове идејне и филозофске суштине (па
онда нема разлога да се дело филмује), а претерано подређивање
истини може да онемогући филмски медијум да проговори својим
специфичним језиком.” Ibid., стр. 25.

ки приступ, такође, имплицира изучавање различитих
стилови глуме, сличности и разлике у драматуршким
поступцима, изостављања и скраћивања оригиналног
текста (али и разлоге за такав поступак!), минуциозну
компаративну анализу. Шекспир припада оној групи
великана светске књижевности чија дела непрекидно
заокупљају пажњу и представљају незаобилазну основу
за свеобухватна теоријска и естетичка истраживања.15)
Вишезначност његове поетске мисли, стога, за сваку
генерацију која га ‘изнова’ открива, остаје до краја отворена и интригантна.
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Пише > Зоран Максимовић

Свевременост Хеде Габлер

“Х

енрик Ибзен је северњачки писац који је створио жену као индивидуалност и унео на позорницу северњачку популарну романтику.”1)
Хеда Габлер (Hedda Gabler), драма у четири чина,
дело је норвешког драмског писца Хенрика Ибзена.
Настала међу последњима, у Ибзеновој завршној стваралачкој фази, 1890. године, временом се издвојила у
сам врх светске драмске литературе. Тема комада Хеда
Габлер је неоствареност једне жене. Проблем Хедин је
у сфери емотивног живота. У самом лику Хеде Габлер,
као и у комаду, преплићу се “примарне” овоземаљске
људске потребе: материјални статус, секс и каријера.
У ствари, Хеда се креће у зачараном кругу своје неостварености и свог незадовољства. Њој недостају склад
и лепота унутарњег живота, а пре свега амбиција да
саму себе објективно сагледа у том мушком свету. Ибзеново бављење феноменом жене је у општељудским
и ванвременским оквирима.
Чини се да је питање ко је, у ствари, Хеда? изазов
и покретач за редитеље целог света, од настанка дела
1) Велибор Глигорић, Позоришне критике, Просвета, Београд 1946, 70.

до данас, да својим талентом и поетиком проникну у
суштину драме и да, након стотина већ остварених редитељских виђења, дају нешто ново и суштаственије.

Хенрик Ибзен о Хеди Габлер
Пишући Хеду Габлер, Ибзенов циљ је био “да напише драму која ће обухватити дух времена Европе,
и лансирати је пажљиво смишљеном иницијативом
на тржишту.”2)
Полазећи од тога да је за разумевање драматичара
Хенрика Ибзена битно и његово размишљање о задатку
драмског песника, доносимо делове његовог обраћања
студентима: “Шта значи бити драмски пјесник? Већ
одавно сам схватио да бити такав пјесник у суштини
значи – видјети, али – то треба нагласити – видјети
тако да то што је виђено и публика види онако како
је и пјесник видио. Али, само оно што се проживјело
може се видјети на такав начин и на такав начин примити. И тајна модерне књижевности управо је у том
2) Ivo de Figueiredo, Henrik Ibzen, Maska, Izdavačka knjižarnica Zorana
Stojanovića, Sremski Karlovci–Novi Sad 2011, 398.
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проблему доживљаја који су се проживјели. Све што
сам, у ових посљедњих десет година, написао ја сам у
духу проживио. [...] Пјесник је по природи далековидан. И ја никад нисам тако потпуно, тако јасно и тако
блиско видио своју земљу и истински живот њен као
у вријеме мог одсуства, док сам био далеко од ње.”3)
Веома је драгоцено за проучавање личности Хенрика Ибзена и његовог драмског опуса постојање бележака из његове заоставштине, и њихова доступност
на увид јавности. О изградњи драмског лика Ибзен пише: “Прије него напишем иједну ријеч, морам у глави
имати карактер скроз наскроз. Морам продријети до
посљедњег набора његове душе. Ја увијек кренем од
појединца; сценографија, драмски ансамбл, све то долази потпуно природно и нимало ме не брине ако ми је
тај појединац извјестан у сваком виду своје људскости.
Али морам имати у глави и његову спољашност, све до
посљедње ситнице, како стоји и како корача, како се
понаша, какав му је глас. И онда га више не пуштам
док му судбина није потпуна.”4) Многе своје драме је
више пута прерађивао, међутим, сам Ибзен открива
како их је стварао. “Ја по правилу направим три нацрта
за своју драму, и они се међусобно веома разликују у
карактеризацији а не у радњи. Када приступим првом
скицирању материјала, осјећам да познајем своје личности у оној мјери у којој се људи упознају док путују
возом, кад се сретну и попричају о нечем. У сљедећем
нацрту све видим јасније; познајем личности онолико
колико се људи упознају послије једнонедјељног боравка у бањи; познам основне црте њихових карактера и
њихове мале настраности, али ипак могу да погријешим у нечем суштинском. У посљедњем нацрту, нај3) Део из Ибзеновог обраћања студентима који су дошли да га поздраве приликом његове посете Норвешкој; Henrik Ibzen, O zadatku
dramskog pjesnika (Iz govora studentima, 10. septembra 1874),
“Pozorište”, Isto, 161–162; и у: Henrik Ibzen, Drame II, 223–24.
4) Henrik Ibzen, O izgradnji dramskog lika (Rukopisna bilješka iz ostavštine), “Pozorište”, god. ХХ, br. 3–4, 1978, 163; и у: Henrik Ibzen,
Drame II (prir. Josip Lešić), 2. izdanje, “Veselin Masleša”, Sarajevo
1986, 224.

зад, долазим до границе сазнања; знам своја лица као
блиске и давне познанике, они су моји присни пријатељи, који ме никад неће разочарати; тако како их тада видим видјећу их увијек.”5)
Делимично о Ибзеновом схватању жене можемо сазнати, такође, из његових забележака: “Постоје
двије врсте духовних закона, двије врсте савијести, једна у мушкарцу, друга, сасвим друкчија, у жени. Они се
међусобно не разумију; а у практичном животу жена
се процјењује по мушком закону, као да и није жена
већ мушкарац. [...] Жена не може бити оно што је у данашњем друштву, које је искључиво мушко друштво,
са законима које су створили мушкарци и са правним
системом који о женском понашању суди с мушког становишта.”6) На крају: “У својим ауторским белешкама
поводом комада Хеда Габлер Ибзен је записао: ‘Жене и
мушкарци не спадају у исти век’.”7)
На основу Ибзенових забелешки сазнајемо његов
доживљај Хедине природе. Неки од тих записа нашли
су се у првом штампаном делу, неки не, док се део њих
појављује у каснијим верзијама. Издвојићемо нека од
Ибзенових размишљања о Хеди Габлер: “Бледа, привидно хладна лепота. Велики захтеви према животу
и радости због живота. [...] Нису све рођене да буду
мајке. [...] Жене немају никакав утицај на спољашње
државне послове. Стога желе да имају утицај на душе.
[...] У Хеди је дубока поезија. Али, околина је плаши.
Замислите да себе учини смешном!”8)
На основу Ибзенових записа реплика, описа,
упутстава и бележака из времена настајања дела Хеда
Габлер, можемо, бар у цртама, реконструисати тај процес: Септембра 1889. године Ибзен планира да пише
5) Исто.
6) Henrik Ibzen, Bilješke o modernoj tragediji žene (Bilješke uz dramu
Lutkina kuća, 1878), “Pozorište”, Isto, 164; и у: Henrik Ibzen, Drame
II, 225.
7) Svetislav Jovanov, Zvezda gejzira i ledenika, “Ludus”, god. VIII, br.
75–76, maj–jun 2000, 5.
8) I. de Figueiredo, Henrik Ibzen, Maska, 389.
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Хеду Габлер. Чин писања му је ишао промењивом брзином, али углавном му је био прилично мукотрпан
– писао је, брисао, “чистио”. На пример, у новембру
1889. године задовољан је ритмом писања дела, али од
тада до 13. августа 1890. сазнајемо да је написао само
два чина. Догађало му се да у три недеље напише тек
три реплике. Рукопис је завршио 17. новембра, а 16.
децембра 1890. је објављен код издавача Гилдендал у
10.000 примерака.9)

Страни и наши критичари о
Хеди Габлер Хенрика Ибзена
По Вилијамсу, Хеда Габлер се “може схватити
као психолошка студија, али је много снажнија драма.
[...] Мислим да се слажем са Волфом Манковичем кад
овај каже: ‘У извесном смислу Хеда Габлер је фарса.’
Она то заиста и јесте: једна врста сурове фарсе коју
је, по традицији, врло тешко разликовати од мелодраме.”10) Између осталог, Јовановић о овом Ибзеновом
комаду констатује да је он “Једна реалистичка драма
једног нордијског случаја.”, а одмах затим износи и
своја размишљања о главном лику: “Чудна жена Хеда Габлер! Има највише особине жене; али и најниже.
Представља најсавршенији тип; али и најодвратнији.
Шта је уствари?” – на крају се пита, а потом покушава да одгонетне и саму суштину комада: “Да револверски метак, који Хеда испаљује на себе... не представља
можда порицање идеја које је раније Ибзен истицао?
Можда је Хеда Габлер резултат тренутка гађења над
сопственим напорима који нису уродили очекиваним
плодовима? Или је, можда... признање немоћи да се
оствари сневани свет, и да је Хеда Габлер само нова по9) Подаци из: Ivo de Figueiredo, Henrik Ibzen, Maska, 388–89.
10) R.Vilijams, 71–72 (V. Mankovic, u časopisu The Critic, jesen 1947, str.
82).

тврда о тешкоћама које се имају пребродити да би се
остварио идеал?”11)
Основне податке о овој драми, у свом есеју о
Ибзену, износи Елизабет Вајсерт: “Сиже драме је узет
из једне раније епске фабуле, припремљене за обимни, ликовима богати роман. Драма се са шест главних
лица одиграва у једном ‘пространом, фином и укусно
уређеном салону’, у свега два дана и кроз четири релативно кратка чина.” Надаље, она говори о његовој
драматургији: “Ибзенова драмска техника не може се
описати стручном речи ‘аналитичка’. [...] У овој драми,
као и у свих једанаест које припадају целом циклусу,
ради се о садашњем тренутку. Ибзенова техника почива на консеквентнијој и интелектуалнијој концентрацији.”12) У даљем тексту она издваја упутребу детаља у Ибзеновој драматургији, а за пример је узела
Тесманове папуче. “Папуче нису симбол – та реч је
много дубљег значења – још мање су виц... папуче су
скраћење. Оне приштеђују једну гомилу разјашњења и
тумаче један специфичан људски однос без много речи. Папуче се појављују само једном и више никада.”
У наставку, на примеру тетка Јулијаниног шешира, ауторка појашњава Хедине поступке: “То ‘то се ради, то
се не ради’ одређује читаву Хедину будну свест. Чим
се нахрани сањарењима, Хеда и сама чини оно што се
заиста не ради”. Закључујући свој есеј, Вајсертова истиче како “‘Хеда Габлер’ припада најуспешнијим Ибзеновим драмама. ...играна на свим позорницама старог и новог света а успех јој је и до данас непромењен,
мада је великим делом постала жртва погрешних интерпретација. Показује се... да реализам у литератури
није само у уметничкој употреби најсложенијег стила причања већ и да... нарочито реалистички комади
у свом сопственом времену не могу никада бити исправно схваћени. Јер, пред стварношћу на коју се ми11) Слободан А. Јовановић, Ибзен и ибзеновци, “Летопис Матице српске”, год. 129, књ. 371, св. 4, април 1953, 283.
12) Elizabet Vajsert, Henrik Ibzen – problemi pesničkog realizma, “Ulaznica”, (prev. Vojislav Despotov), br. 53–54, 1976, 99.
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сли, супротстављају се предрасуде времена које су на
свој начин такође стварност.”13)
Индикативно је и питање зашто Ибзен Хеди у наслову дела задржава очево презиме Габлер, а не даје јој
удато Тесман, које је наведено у подели драме. Прво,
сâм Ибзен о наслову дела каже: “Хтео сам да нагласим
да Хеду, као личност, треба посматрати пре као кћер
свога оца, него као жену свога мужа.”14)
Хедина мајка се у драми уопште не помиње. Не
знамо ништа о браку њених родитеља. Једино нам је
познато да јој је отац генерал. Међутим, Јован Христић,
износећи реалне друштвене оквире из којих је драма
црпла свој садржај, појашњава карактер главне јунакиње: “У Норвешкој, ‘генерал’ је био коњички официр
који никад није омирисао барут и чији пиштољи нису пролили ничију крв, празна титула, па је и ‘кћи генерала Габлера’ претенциозна формула без стварног
садржаја. То нам показује и чињеница да не дознајемо
готово ништа о психолошком садржају односа између
генерала Габлера и његове кћери...”15)
Међутим, знамо да Хеда у “наслеђе” добија пишоље генерала Габлера и да су они и спона са прошлошћу, али и “оруђе” њене сценске садашњости – заправо, њене необичности, негативности и фаталности. “У
свакој кризи она рукује са пиштољима. Могло би се
рећи да су једина ствар која објашњава и оджава јединственом ‘неодољиву и неразумљиву’ Хеду пиштољи
генерала Габлера, који отеловљавају њену аморалност
незрелости.” Надаље, Вилијамс говори како “оваква
примена пиштоља” није једино средство Хенрика Ибзена у формирању Хединог лика, и: “Механичка логика
Хединог разарања потпуно је убедљива, а у позоришту
је веома узбудљива”16). Градећи Хедин лик, чини се да
је Хенрик Ибзен свесно у њеној прошлости изостављао
13) Исто, 99–100.
14) R. Vilijams, 71.

биографске елементе, чинећи је тако, између осталог,
тајанственијом. Из драме сазнајемо о Хединој прошлости кроз догађаје везане за школске дане и младалачку
љубав. Испоставља се да нам је Хедина прошлост пуна непознаница. Извесно је да она нема ни будућност.
Све у свему, Хеда негира своју садашњост: не прихвата
да буде госпођа Тесман, а госпођица Габлер заправо
више “не постоји”. Јован Христић сматра да Ибзен у
драми намерно не говори о односу оца и кћерке, те да
баш та “улога коју Хеда игра, на коју пристаје друштво
провинцијског града, а не породична, психолошка или
судбинска коб... је чини убедљивијом од других Ибсенових личности о којима имамо на располагању далеко више психолошких података.”17)
Она се у тој и таквој својој садашњости скрива у
односима с околином иза лажне супериорности, дрскости и хладноће. Хедина реплика из другог чина,
која се најчешће сматра кључем за њен лик: “Хоћу да
једном у свом животу имам власт над једном људском
судбином”, чини се да се остварила у тренутку самоубиства. Притом, и те како је видљиво да она у својој
власти може имати супруга, ако га већ и нема, али то,
чини се, она и не рачуна, или јој није изазов. Ипак, у
тој равни, интересантан је однос – заправо “тиха борба” Хеде са госпођицом Тесман и са Бертом – због њиховог односа према Тесману, као према дечку, што, с
једне стране, нервира Хеду, а с друге, донекле нарушава њену потребу да господари над свима и над сваком ситуацијом.
Кохан сматра да је Ибзен у овом комаду “нарочитом светлошћу осветлио женску љубомору” кроз однос
Хеде Габлер и Тее Елвстед, и појашњава: “Љубомора је
борба двеју жена за једног човека који нема целовиту
природу [Левборга – прим. З. М.], тежња сваке од њих
да га усмери путем који она жели... Прави заплет драме почиње оног тренутка када, саслушавши Теину причу, Хеда, гушећи злобни подсмех, примећује: ‘Ти си,

15) J. Hristić, Studije o drami, 97.
16) R. Vilijams, 72.

17) J. Hristić, 97.
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дакле, што но се каже, подигла палог, мила моја’.”18)
Хеда покушава да створи, одржи и прошири свој микросвет у коме жели да буде централна, доминантна
фигура. Њена злоба и дрскост израз су безидејности,
досаде и неостварености, који је све више притискају
и чине све негативнијом, несрећнијом, безнадежнијом.
У тој својој критици (мало)грађанског друштва, Ибзен
поставља Хеду као неког ко се не руководи моралом
(иако би јој, барем донекле, част могла бити блиска, с
обзиром да је кћи генерала), него страхом од скандала – то јест оним нашим, нушићевским, шта ће на то
свет рећи. Живећи готово у пози и неискрености, у жељи
да остави допадљив утисак на околину, и стварајући
спољну слику себе као екстравагантне и моћне, Хеда
нам открива своју суштинску малограђанску природу.
“Хеда је заправо још увек у основи дете и то дете своје посебне прошлости. Она је генералска кћи
иза које стоје уске традиције војне касте; наследила је
етичку ништавност своје класе. Она не може... да нађе
себе кроз слободу и одговорност. Слобода је онемогућена... страхом од скандала. То је страх од одговорности одраслих, у овом случају страх од могућности
рођења детета”.19)
Осврнимо се само на један од “безбројних” коментара на ово дело: “Хеда Габлер је једна од најбољих,
ако не и најбоља Ибсенова драма”.20) Тај суд Христић
доноси у контексту Хедине ослобођености “психолошких садржаја и терета” у односу на Ибзенове ликове из
18) Pjotr Semjonovič Kohan, Istorija zapadnoevropske književnosti, knjiga
III, “Veselin Masleša”, Sarajevo 1958, 99.
19) “БРАК: Нова одговорност, госпођо Хеда?
ХЕДА: Ћутите! То се не може никад догодити... Немам наклоности
за тако што... Нећу никакве одговорности... Често мислим како
на свету има само једна ствар за коју имам дара – да се досађујем
до смрти.” Извод из дијалога из 2. чина Ибзенове Хеде Габлер (и
у: Henrik Ibzen, Drame II, (prir. Josip Lešić), 2. izdanje, “Veselin
Masleša”, Sarajevo 1986, 110–11.); R. Vilijams, 71.
20) J. Hristić, 98.

других драма.21) Христић говори како је Хеда управо
зато, у односу на друге ликове са психолошким подацима, “убедљивија од њих зато што ни њена судбина
ни њене амбиције немају правог супстрата: она увек
надраста своје мотиве који тако постају неважни; долази ни од куда и одлази у смрт, тајанствена пролазница која остаје тајна за све који су дошли у додир с
њом. [...] ...она нема бескрајно сложене мотиве који
се полако и с муком расплићу... Она живи само као
улога... живи само на позорници. Ако се тако може
рећи, она је личност из ренесансне комедије која се
одједном нашла у грађанској озбиљној драми, ако не
и трагедији, и зато је помало и смешна, али истовремено и убедљивија...”22). Вилијамс је мишљења да је
Ибзен “у Хеди Габлер заправо уједињавао многе црте
свог раног рада... Хеда Габлер се и тематски везује за
Ибзенова велика дела зато што је и она, као толики
други, уништена наслеђеним дугом”23). Дакле, постоји
вишеслојна веза између Хеде Габлер и других комада
из Ибзенове завршне фазе.
“Шта је навело Ибзена да створи тако бизаран
женски лик, веома различит од осталих јунакиња његових драма. Тешко је објаснити, али изгледа да Ибзена све више занима однос личности према самој себи, а све мање однос личности према друштву. Хеда
је обузета сопственим бићем и кроз призму тог бића
посматра и свет око себе и своју мисију у том свету.
21) Јован Христић поткрепљује тај свој став позивајући се на мишљење
Рејмонда Вилијамса који открива “како Ибзенове драме делују као
драматизовани романи”, јер карактер психолошких садржаја које
овај уноси у драму “више одговарају роману”; Исто, 97.
22) Исто.
23) Вилијамс то говори и у “одбрану” Ибзенове оригиналности. Наиме, како је био савременик са Аугустом Стриндбергом, а “њихове
драме пружају веома занимљив материјал за поређење, и мада је
Стриндбергова драма [Госпођица Јулија – прим. З. М.] била написана три године раније, питање утицаја не би се могло једноставно одредити. Мада у Ибзеновој драми [Хеда Габлер] постоје многе
ствари које једноставно изгледају као да подсећају на Стриндберга...”, по Вилијамсу, исто тако је и овај могао да има увид у Ибзенов ранији опус; R. Vilijams, 72–73.
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[...] Хеда, напротив, обавезује друге на поступке које
сама жели. Она је снажна али и слаба у својој снази,
јер узалуд тежи недокучивом. Живот није кројен према њеним мерама и зато се њена виталност исцрпљује
парадоксално – у чину смрти.”24)
Самоуверено говорећи о “превазиђености” теме и карактеризације ликова у Ибзеновој Хеди Габлер
средином седамдесетих година 20. века, Пољански
закључује: “Ипак, најкомичније је, или најтужније,
очекивање да ће данашњи гледалац моћи да саосећа
са оперетском ситуацијом чији су протагонисти.”25)
Насупрот овом мишљењу, а поводом истог догађаја
(премијере Хеде Габлер у ЈДП-у), Христић завршава
своју рецензију говорећи о представи насталој по комаду: “Ибсена, великог мајстора – чега? Драме која
нам прича једну причу, у којој су јунаци живи људи
попут вас и мене, а не надуване лутке високопарних
интелектуалних замисли, драме која не жели да буде
велика универзална метафора, јер је Ибсен готово век
пре модерних писаца знао да не живимо и да нећемо
живети у времену великих драмских метафора, већ
да ћемо бити срећни што можемо да завиримо у туђе
прозоре и у туђе животе.”26)
Као што се може видети, анализе и доживљаји
инспирисани Хединим ликом и истоименом драмом
су разноврсни и готово неисцрпни. “Шест најглавнијих
женских каприса у Ибзеновим драмама, чине шест јаких женских карактера. [...] А најзад су сва ова женска
бића код Ибзена, увертира за његову највећу жену: Хеду
Габлер. Фатална неравнотежа између моћи и хотења,
између чежње и стварности ври у Хединим нервима,
и она инстинктивно и грозничаво стоји охоло на ивици свог страшног понора. Из трења двеју струја у њеној души ниче једна узвишена иронија живота... жи24) С. Бајић, 31–32.

Из представе Хеда Габлер, Народно позориште, Београд

ви и умире само за себе. Хеда пуца у ваздух за својим
сном, пуца у тај симбол своје чежње за слободом, и
у томе је њена узвишена трагика.”27) Нешто касније,
другим поводом, Младеновић на ову тему још каже:
“Хеда Габлер је поента једног ибзеновског трагичног
женског каприса. [...] Она лежи мртва, као поента једне неумерене чежње за личном слободом... без и једне
унутрашње истине, без циља. Зато је смрт Хеде Габлер
каприс, као што је и цео њен живот био каприс. [...] Од
свих смрти Ибзенових жена, Хедина је смрт обележена као ‘најироничнији парадокс’. [...] И тек пуцањ открива сву трагику ове најнесретније жене у Ибзеновим драмама.”28)
Хенрик Ибзен је драматичар који приметно “додељује женама сублимиране и изузетне циљеве. Било

25) Dejan Penčić Poljanski, Otišlo u (v)etar, Prometej, Novi Sad 1992, 60.

27) Ранко Младеновић, Нора г-ђе Мансветове, “Мисао”, год. IV, књ. VIII, св. 1,
1. 1. 1922, 58–59.

26) Јован Христић, Најзад добра представа, “Књижевност”, ХХХ, бр.
4, 1975, 441.

28) Ранко Младеновић, Марија Вера као Хеда Габлер, “Мисао”, год. IV,
књ. Х, св. 3, 1. 10. 1922, 1459–1462.
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би основано рећи да су, у целини посматрани, његови
женски типови не само изразитији него и животворније
садржајни него типови људи. Његовој обилној галерији
жена са значајним опредељењима може се потражити
сличност тек код Еурипида. [...] Најмаркантнији тип
жене код Ибзена, Хеда Габлер, изопачава се, у очајној
сужености једнога непривлачнога брака, у демонску
разоритељку. Али кроз сву Хедину негативност сија једна виша потреба за лепотом и за конструктивним стварањем, што наговештава да је њен живот могао дати
друге могућности, да се није простачко и смешно као
проклетство навлачило на све што она додирне...”29)
На почетку свог текста, ауторка поставља питања
о томе ко је Хеда Габлер и констатује да још увек “немамо коначан одговор”. Између осталог, пита се и “Да
ли је Хеда с правом прозвана “женским Хамлетом”!?
[...] Она, као партикуларан случај, није одговарала ни
концепту индивидуума, ни концепту књижевног лика
времена у коме је настала. Овај специфичан женски
лик симбол је вечитог женског проблема. Покорити
се нормама и конвецијама традиционалног друштва
или бити и покушати да у скученом малограђанском
друштву останете оно што јесте... Ибзенова антијунакиња огледало је женских проблема, и данас као и
пре више од једног века. Она није типичан карактер,
већ сасвим посебна и непоновљива личност. Хеда репрезентује саму себе...”. Јелена Перић даље говори о
томе како смо и даље друштво “са дубоко укорењеним нормама у породици” и да ова класична драма,
настала пре више од једног века, третира проблеме и
данашњег друштва: “Ибзен 21. века суптилно и деликатно говори о проблемима једне савремене жене, о
њеном отпору према традицији, ауторитетима и институцијама. Хеда жуди за неким ирационалним подвигом, за неком лепотом ради лепоте... Хеду су ‘убиле
конвенције и етикеција’, записао је Ибзен, који је први
29) др Ксенија Атанасијевић, Ибзенова схватања жене, “Летопис Матице српске”, год. 101, књ. 313, св. 1–3, јули–август–септембар 1927,
245–48.

међу књижевницима довео жену у средиште драмских
интересовања као индивидуу, а не ‘репрезента универзалне људскости’. [...] Некако се намеће питање због
чега је свим великим херионама светске књижевности
самоубиство било једино решење!? Хеда, Ана Карењина, госпођа Бовари, само су неке од жена које су поклекле пред неписаним нормама понашања грађанског
друштва. Шта је то толико срамно бити другачија жена
од других, радити нешто о чему други само шапућу и
потајно прижељкују да учине исто!?”30) Ауторка завршава свој мали есеј о Хеди Габлер констатујући како
је ова Ибзенова антијунакиња “поклекла” пред лицемерством, традиционалним друштвеним формама и
нормама, те да је због своје “индивиудуалности и различитости” платила високу цену.
“Апостол анархичног индивидуализма, инфициран и Ничеовим учењем о натчовеку и Бергсоновом
философијом која једино добро у свету види у акцији
ради акције, Ибзен овде показује како тај конфликт
може судбински да угрози оно што он сматра највећом
вредношћу: личну могућност појединца, његово право
на самоостваривање.”31), говори Стаменковић о Ибзену као креатору лика Хеде Габлер.
По Тодору Манојловићу, Хеда Габлер и још неколицина Ибзенових јунака “кроче правом линијом ка
својој од праискона одређеној коби, од које их ништа на
свету не би могло спутати или спасти. Они носе у себи,
у својој свести, и заплет и сукоб и решење своје трагедије, а сва лица и сви догађаји око њих само су спољни
рефлекси и техничке потпоре њихове унутрашње мистерије. Сви ти јунаци и јунакиње растрзани су изнутра
сукобом натчовечних врлина и натчовечних мана или
баш и порока који их уздижу високо изнад свакидашњег
живота, али им уједно и онемогућују сваки замишљи30) Jelena Perić, Heda Gabler, ogledalo ženskih problema, “Afirmator,
časopis za umetnost i društvena pitanja”, br. 9, 12. decembra 2012,
преузето 20. 10. 2015. са: http://afirmator.org/heda-gabler-ogledalo-zenskih-problema-pise-jelena-peric/.
31) Владимир Стаменковић, Рођака Еме Бовари, “НИН”, 23. 2. 1975, 28.
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ви живот уопште. Они испаштавају својом пропашћу
своју натчовечност и постижу кроз смрт свој идеал...”32)
Лик Хеде Габлер, по Лукачу, спада у ону врсту карактера за коју се може рећи да су: “Људи рођени за
трагичну судбину. [...] ...трагедија потиче зато што ови
људи преживљавају све могућности које су им дате. Те
могућности живе у њиховој души; у њима има нешто
демонско; способности које крупне ствари чине доступним, али и моћи; владају човеком, присиљавају га
да напредује у одређеном смеру. А крај тога пута је пораз. [...] Али се није могуће супротставити. Хеда Габлер
покушава, из кукавичлука (јер нико од њих не жели да
се супротстави). И шта је крај? Друкчије, ружније проваљује из ње оно што је хтела да победи. Трагедија је
дисонантнија него што би била; није се могла избећи.
[...] Дакле, стати се не може, јер ће се онда човек угушити, мора се ићи напред, а пораз је крај. Песимизам,
дакле? Мислим да није. ...последња реч Хеде Габлер је
танана, духовита мисао...”33)
Глигорић је мишљења да је: “Хеда Габлер надљудска и више митска појава која је владала судбином других бића па и својом. ‘Хеда Габлер’ је једно од најсугестивнијих дела Ибзенових. [...] Хеда Габлер је поред све
своје јако и са циљем подвучене реалистичке маске,
жена израсла из северњачког епа. У њој је митски нагон
да завлада судбином људи али не малодушних и свакидашњих као што је њен муж Тесман, него распусном
и снажном природом песника Левберга. ...под маском
монденске жене... сања о величини и витештву гестова
код људског рода... изругује брак у опште, жена која се
саркастично подсмева брачном троуглу, хладнокрвно

пуца из револвера, неузбудљиво показује човеку кога
воли пут самоубиства и херојски демонстрира како
се треба убијати. Она је сатанска кад палећи рукописе Левберга има осећај да спаљује његово живо дете,
патолошка кад је нервирају косе Госпође Елвстед. Хеда Габлер излаже пред људски род величину смрти и
суверено показује да је жена једино способна да оствари лепоту романтике. [...] Разочарана, а стојичка у
своме разочарењу, она на себи изводи величанствени
подвиг свога сна. Сан снажне, митске и индивидуалне Хеде Габлер...”34) Свој есеј о Ибзену, Глигорић завршава следећом, помало пророчком, мишљу: “Његова
драмска дела као ‘Хеда Габлер’... дуже ће се задржати на позорници као апотеозе женске снаге и женског
карактера и као фантастичне поеме људске мистике
и роматнике.”35)
Да ли је Хеда Габлер демонска или несрећна, или
је и демонска и несрећна?! Да ли је она данас најзначајнији Ибзенов женски лик, “велика хероина светске драматургије”, “женски Хамлет”, или пре личи
на неког “фејдоовог”, “водвиљског” или “оперетског”
протагонисту, питања су која и даље траже одговоре
(и отварају чак нова питања). Да ли је истоимена драма по теми и данас актуелна и свевремена или превазиђена, “тугаљива” и “комична”? Да ли су и након
толиких редитељских “читања” могућа и нова, оригинална виђења ове драме?
Написана 1890. године, а први пут изведена у
Минхену, 1891, ова Ибзенова драма, и данас, 125 година касније, као и у време првих извођења, не престаје да узбуђује креативне духове уметника, теоретичара и публике.

32) Тодор Манојловић, Хенрик Ибзен, “Нови књижевни сајам”, Градска
народна библиотека “Жарко Зрењанин”, Зрењанин 1997, 268–69.

34) В. Глигорић, 15–16.

33) Đerđ Lukač, “Misli o Henriku Ibzenu”, 86.

35) Исто, 31.

ПОЗОРИШТЕ И ОБРА ЗОВАЊЕ
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Пише > Христина Муратиду1)

Примењено позориште –
преусмеравање позоришне
уметности према заједници
Превела с енглеског > Весна Ждрња

М

Дефиниција примењеног позоришта1)

ој покушај да дам једну кратку дефиницију примењеног позоришта – такву да стане у једну реченицу, а ипак задовољи макар минимални стандард театролошке прецизности – поново ми је показао
зашто први сусрет са теоријом и праксом примењеног
позоришта за многе може бити комплексан, па чак и
збуњујућ. Па ипак, тај напор ме је још једном подсетио на то колико је дубока и пуна значења међуљудска
комуникација, колико је неисцрпна разноликост локација, учесника и тема које се могу сусрести у једном
пројекту примењеног позоришта и колико је оригинална и искрена естетика уметности у заједници коју
промовише и негује примењено позориште.
Дакле, ево кратке дефиниције: примењено позориште је стварање позоришних комада који се посебно
истражују и припремају да би се усмерили ка друштве-

ним и едукативним потребама једне одређене заједнице (дефинисане локалним или популационим критеријумом, или на основу оба) чији чланови (или људи
изван ове посебне заједнице који имају потребу да се
ангажују) изводе комаде за гледаоце из те заједнице,
у исто време усмеравајући их ка активном учешћу у
радионичким процесима, како би касније могли да изразе сопствене ставове или понуде сопствена решења
за проблеме које комади постављају.
Да бисмо касније могли да се бавимо детаљима
и могућностима које ова дефиниција садржи, а у сагласју са релевантном међународном литературом,
пројектима описаним на разним интернет сајтовима
трупа које се баве примењеним позориштем, као и
мојим личним професионалним искуством, набро
јаћу овде главне факторе који дефинишу примењено позориште:

1) Христина Муратиду, глумица и драмски/театарски педагог, гостујућа професорка на Мастер студију Примењено позориште на
Академији уметности Универзитета у Новом Саду

• Друштвено-уметнички догађај: састоји се од процеса (који може трајати од једног дана до више
месеци) у којем се ствара један позоришни умет-
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нички пројекат, чија презентација се комбинује
са дискусијом и даљим драмским интеракцијама
између позоришне трупе и гледалаца, у различитим фазама – пре, после, између, па чак и у току
позоришних сцена.
• Публика/учесници: у основи, то би били чланови циљне групе или група, понекад удружени са
људима изван ових група који су искрено заинтересовани за проблематику догађаја. Често се заправо овакви сценски догађаји усмеравају само
на припаднике спољног круга (“аутсајдере”). Потребе циљне групе којима се бави један пројекат
примењеног позоришта су јасног друштвено-политичког или друштвено-културног одређења, као
што је, на пример, оснаживање формалног или
неформалног образовања, или креирање јавног
дијалога у вези са неким проблемом или кризом,
у комбинацији са потребама уметничке природе, као што је прилика за сценско изражавање
за разне групе људи који нису позоришни професионалци (старија популација, затвореници,
пацијенти...), или као што је обележавање неког
историјског или актуелног догађаја, подухвата
или достигнућа.
• Извођачи: у основи, то су аматери – припадници
групе о којој се ради, који имају мало или нимало
сценског искуства, а који су у некој вези са темама и идејама представе. Наравно, то могу бити и
позоришни професионалци – “аутсајдери” – са
личним интересом, па чак и посебно обучени да
се баве управо таквим темама које су значајне
за циљну групу (то се нарочито примењује у комадима позоришта у образовању, форум театра,
позоришта у музејима или плејбек театра). У неким трупама могу се појавити обе поменуте групе извођача, као и бројни други, са различитим
степенима извођачких могућности.
• Садржај: у највећем броју случајева, садржај позоришне презентације је развијен кроз процес

међусобне сарадње између групе извођача и једног или више позоришних уметника – фацилитатора (посредника2)). Кроз тај просец ствара се
сценарио, дијалози и сценска акција који могу,
а не морају бити и записани. Овај процес нуди
одређену драматуршку и педагошку флексибилност, пошто је јасно да веома ретко можемо наћи
претходно написан позоришни комад који се тачно уклапа у све детаље и ситуације којима група
жели да се бави: идентитет циљне групе, односи
између тема и проблема који муче групу, историјске околности, време и тако даље.
• Естетска средства: глума, режија, драматуршке
конвенције позоришних сцена и радионичарске
активности могу бити веома далеко од реализма
(мада, то ни у ком случају није правило!). Средства се бирају тако да уметнички ниво пројекта и
радионица помогне да се оствари интелектуални
и емотивни утицај и да се догоди промена коју
трупа жели да понуди учесницима догађаја.
• Играјући простор: почетак (а и средишњи део)
пројекта примењеног позоришта обично се догађа у непозоришним просторима – углавном у
великим (и по могућности празним) дворанама
у школама, омладинским, друштвеним или терапијским центрима, на трговима или у парковима, на историјским локалитетима... Ништа од
овога, међутим, није апсолутни услов: позоришна трупа може имати свој сопствени играјући
простор; директор школе може пожелети да се,
уместо учионице, користи школска свечана сала; или се може испоставити да локалне власти
не могу обезбедити одговарајући простор...
2) Тачнији превод био би “посредник”, али су појмови “фацилитатор” и “фацилитација” већ одавно прихваћени у кругу уметника,
педагога и свих оних који се, у нашем региону, баве овом врстом
позоришта. (Прим.прев.)
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Учесталост с којом користим везнике “или” и
“и”, као и изразе типа “може а не мора”, показује на
шта су Прендергаст и Сакстон мислили када су рекли
да је термин примењено позориште “... инклузиван и
не садржи неке ограничавајуће и утврђене поступке”
(2009, 12). Како је овај термин сам по себи релативно
млад, они су приметили да су “...алтернативне позоришне праксе (...) историјски носиле различите називе, као што су изворно позориште (Grassroots Theatre),
друштвено позориште, политичко позориште, радикално позориште и разне друге, али се у току последње
декаде термин “примењено позориште” раскрилио као
кишобран под који су се сместили сви ови претходни
термини и праксе.” (2009, 13).

Три најважније чињенице
о природи примењеног позоришта
1. Јединственост искуства
Сваки догађај примењеног позоришта биће потпуно јединствен, захваљујући интеракцији између публике и извођача, кроз процес који надгледа и којим
руководи један или више “вођа” или “фацилитатора”
(њихова улога биће мало касније објашњена детаљније). Минимум те интеракције догађа се када глумци и фацилитатори дискутују са публиком о кључном
проблему који обрађује представа. Самим тим, улога
публике се мења из пасивних посматрача у активне
учеснике. Чешћа, и много пожељнија, варијанта је да
се у позоришни чин публика не укључује само кроз дебату, већ и кроз радионице, у којима ће публика узети
још активније учешће. Биће им пружена прилика да
уђу у измишљени свет представе, вођени и потпомогнути, да импровизују, или да предлажу садржај сцена
које ће одиграти глумци, а такође ће моћи и да у некима од тих сцена играју заједно са глумцима.
2. Фацилитација процеса
Један или више фацилитатора увек пажљиво воде
публику/учеснике кроз позоришни чин, кроз дискусију

или радионице. Осим што надгледају процес између
глумаца и публике/учесника, ови фацилитатори су
у исто време често и тренери позоришне трупе, који
надгледају развој позоришног чина пре његовог завршетка, па чак и режирају делове представе у складу са
социо-педагошким циљевима које сваки појединачни
пројекат поставља, а имају и одговорност да увежбавају
глумце за дискусију и друге активности са публиком.
“Фацилитатор у примењеном позоришту је мултидисциплинаран (...). Сматрамо да је фацилитација у примењеном позоришту суштински утемељена у драму и
у позориште, као и у стратегије и технике едукације и
педагогије, и да је у блиском контакту са добром педагошком праксом.” (Prendergast & Saxton, 2009, 20).
Често се дешава, нарочито на данашњем културном
тржишту, да су фацилитатори процеса у примењеном
позоришту “аутсајдери”, то јест професионалци који
су се придружили заједници у раду на пројекту, било
својом иницијативом, или тако што је од њих то тражила заједница, нека јавна служба или нека НВО. Често
је и цела трупа састављена од аусајдера, позоришних
уметника или ко-фацилитатора, који су одлучили да
узму учешће у пројекту.

3. Инклузивност
Одређујући фактор примењеног позоришта, а
верујем и одлучујући, како са социјалне, тако и са естетске стране, утемељен у искуству позоришта XX века, јесте да оно прихвата учешће свих грађана, маргинализованих као и привилегованих, легалних као и
“илегалних”, чији захтеви и планови могу бити у широком распону, од гласних и популарних, до тихих и
“невидљивих” – људи свих година, верских и националних одређења, друштвеног или образовног профила.
Визије позоришних писаца с јасним социополитичким
фокусом, као што су Ибзен, Бернард Шо, Брехт, Бонд,
али и редитеља који су преформулисали позоришни
чин у савремени друштвени ритуал, као што су Брук,
Мнушкин или Гротовски, касније су преузели Боал у
свом позоришту потлачених, покрет позоришта у обра-

> 190

зовању у Великој Британији и Аустралији, позориште
за развој у неразвијеним земљама, позориште реминисценције намењено старијој популацији, плејбек
позориште за било који мали град или село... Мало по
мало, они су створили нову позоришну антропологију
којом позоришни уметници и педагози подржавају локалне заједнице у решавању проблема и сукоба, задовољавају њихову жеђ за знањем, потпомажу њихову
борбу да остваре своја права, и славе и обнављају њихове колективне успомене.
Примењено позориште, својом моћи преображаја, допушта људима да подигну сопствени глас. То
је покрет који позориште враћа његовим правим власницима: обичним људима. Неки чин примењеног позоришта говори о одређеним људима кроз представу
коју су створили сами ти људи. Или, као што је већ поменуто, кроз представу коју је направила група уметника, аматера или професионалаца, који циљну групу
представљају позајмљујући јој своја тела и гласове. И
у овом другом случају, представа се опет враћа својим
правим власницима, пошто ће дебате и радионице које
се одвијају око одиграних карактера омогућити члановима циљне групе да представу поново одиграју, преформулишу, па чак и да јој критички приступе кроз
своје играње улога и фидбек, уколико им се учини да
није довољно тачно представила њихову истину.

Неспоразуми у вези
са примењеним позориштем
Када се припремамо да поставимо један комад
примењеног позоришта, од највеће је важности да знамо шта примењено позориште није. У противном, може нам се десити да припремимо (па чак и најавимо!)
пројекат за који се надамо да ће имати снагу друштвене
интервенције партиципативног позоришта, а да завршимо са нечим што има само ограничене могућности
конвенционалног позоришта, или са неком позоришном радионицом која завршава са не-интерактивном
јавном презентацијом. Зато ћемо навести неколико

примера онога што би могло изгледати као пројекат
примењеног позоришта, али то није (мада, може бити
веома квалитетно уметничко и педагошко искуство,
значајно и за учеснике, и за публику):
• Ако представа испитује неку актуелну друштвену
тему која се тиче неке популационе групе, али
ако у то није укључен даљи контакт са публиком
(осим тапшања на крају), тада се то, са становишта позоришне уметности, сматра класичним
позоришним чином.
• Често видимо да се представа најављује као комад примењеног позоришта само зато што је њен
садржај и сценарио разрађен у групи учесника.
Међутим, ово јесте метод којим се често служимо у креирању комада примењеног позоришта,
али сама његова примена не значи да смо створили пројекат примењеног позоришта. Као што
је случај и у горњем примеру, само даља серија
интеракција са публиком је пресудна да би овакву
представу увела у поље примењеног позоришта.
• Уколико учесници у једном позоришном пројекту
немају претходно глумачко искуство или тренинг,
то не значи да смо закорачили у поље примењеног позоришта: то би се могло сматрати неким
обликом театра за заједницу, као што је представа
направљена у школској драмској секцији, или у
старачком дому, или у некој активистичкој групи итд.
• Пројекти који се одржавају на неком специфичном месту (рецимо у музеју, или на неком историјском локалитету, на месту од великог културног значаја итд.) и у којима учествују било професионалци, било аматери, могу бити представе
од уметничког или едукативног значаја, али, као
што је горе већ објашњено, ако немају конкретно
интерактивно ангажовање публике, остаће експериментални пројекти класичног позоришта и
неће припадати пољу примењеног позоришта.
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Дефинисање примењеног позоришта
у односу на примењену драму
Примена драматуршке уметности у јавном простору која је у свету позната као примењена драма, као
што је Драма у образовању, процес драма, креативна
драма – све ово се у југоисточној Европи често назива
“драмском педагогијом” – развила се из формалног и
неформалног образовања деце и младих, а последњих
деценија користи се и у раду са разним другим групама.
Данас, уметник који се бави примењеном драмом, може поменуте методе користити за: учење за цео живот,
едукацију грађана усмерену на промену неког стереотипног става који се тиче маргинализоване друштвене групе, развој самопоуздања и промену понашања
одређене групе учесника (рецимо, незапослених грађана, људи са психичким обољењима, затвореника...) у
сарадњи са терапеутима или социјалним радницима.
Примењена драма почиње и завршава се самим
процесом који се одиграва између непосредних учесника и фацилитатора унутар радионичког радног простора, за време једне или више интерактивних радионичарских сесија. Штавише, овај процес предоминантно
укључује “драму” – импровизацију у сарадњи са неким
или свим од мојих саучесника – више него “позориште”
– представу припремљену и приказану мојим саучесницима – што и јесте једна опција за рад применом метода примењене драме. Исто тако, процес се не мора
завршити позоришним пројектом: примењена драма
најчешће остаје у простору “приватне” лабораторије.
Уколико је потребно да се резултати примењене
драме, како едукативни, тако и уметнички, прикажу
у облику јавне презентације, таква представа може да
буде у облику не-интерактивног догађаја, рецимо, као
један од четири облика наведених у претходном ставу
овог текста. Постоји и друга могућност, а то је да та
презентација постане темељ за једну или неколико сесија примењеног позоришта. У том случају, учесници
пројекта ће проширити дијалог који су међусобно водили у току свог истраживачког процеса и на заједни-

цу, укључујући је у њега. Понекад пројекти примењене
драме почињу без жеље да се прошире у правцу примењеног позоришта, али се у самом раду ово ипак појави као пожељна опција. Међутим, може се рећи да је и
пројекат примењеног позоришта, од почетка замишљен
као такав, заправо примењена драма све до тренутка
сусрета са публиком. Следећа шема може помоћи да
се боље разуме ова међурелација:
ЛАБОРАТОРИЈА ПРИМЕЊЕНЕ ДРАМЕ

+
ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА ПОЗОРИШНОГ КОМАДА КОЈИ ЈЕ
ПРИПРЕМЉЕН КРОЗ ЛАБОРАТОРИЈСКИ ПРОЦЕС
(традиционална форма проба се појави само као задња фаза
припреме представе примењеног позоришта)

↓
ИНТЕРАКЦИЈА СА ПУБЛИКОМ У НОВОЈ ЛАБОРАТОРИЈИ
ПРЕ, НАКОН И/ИЛИ ТОКОМ ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ
= ПРИМЕЊЕНО ПОЗОРИШТЕ

Мастер програм Примењено позориште
на Академији уметности Универзитета
у Новом Саду
Као област која се тек недавно појавила у Србији
и региону југоисточне Европе, примењено позориште
ће добити снажну потпору кроз иницијативе као што је
почетак мастер курса на новосадској Академији уметности у октобру 2016.
Пошто сам предавач главног предмета на овом
курсу, названог Примењено позориште, укратко ћу у
овом тексту изнети социо-едукационе и уметничке
циљеве његовог садржаја, уз посебан нагасак на уметности фацилитације.
Први семестар посвећен је практичном истраживању на тему како применити интерактивну драму
у групи коју чине људи који нису позоришни професионалци. Студентима се поставља задатак да дубински проуче разлике између ове методологије и тради-
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ционалне театарске обуке, коју су неки од њих можда
већ упознали у свом претходном образовању, док су
други нешто слично већ искусили у раду у аматерским
позоришним дружинама. Надаље се примењена драма
детаљно проучава кроз низ практичних радионица, уз
процес драму као централни метод.
Комуникација између примењене драме и примењеног позоришта која је, као што је већ објашњено,
од виталног значаја за другу поменуту методологију,
садржај је градива другог семестра, у коме се проучавају методе театра у образовању (Theatre in Education,
или TiE) и форум театра и развијају практични пројекти
употребом ових метода.
Испитивање могућих примена и одређених специјализовних поља се ради кроз цео курс, проучавањем
одређене литературе, било као обавезан задатак, било
кроз самостални рад студената.
Од самог почетка, студенти се суочавају са чињеницом да методичка, техничка, уметничка или практична вештина не може бити корисно употребљена,
напротив, може бити чак и штетна, без дубинског разумевања и увежбавања процеса вођења и фацилитације. Концепти “вође” и “фацилитатора” се “сецирају”
и анализирају у току курса, а појављују се и као тема
других курсева на овом мастер програму. Када се очекује од особе да “води”, а када да буде “фацилитатор”
у примењеној драми и позоришту? И просветни радници и глумци, који тренутно чине окосницу овог курса (а очекује се да ће тако бити и убудуће), навикли
су да слушају или дају инструкције. Управо због тога
велики део курса је посвећен увежбавању полазника
да разумеју да потреба за вођом престаје тамо где почиње потреба за улогом фацилитатора. Врло уопштено речено, они уче како да руководе значајним делом
целе структуре (постизање едукативних и уметничких
циљева, очекиваних исхода, руковођење временом, естетским стилским средствима, групном динамиком,
управљање увођењем стимулуса који могу генерисати драмски материјал итд.), али, у исто време, како да

посредују, олакшавају3) учесницима да уђу у све ове
структуре, стварају и уче у њима, и како да савладају
неочекиване промене или изненађујући драмски материјал и реакције, било позитивне или негативне, и
укључе и њих у процес, као прилику за учење.
Исти чин примењеног позоришта, изведен уз
учешће различите публике, сваки пут ће стварати другачији квалитет и развијати другачије тензије међу
учесницима и креаторима тог чина, што обезбеђује
јединственост као главни фактор примењеног позоришта. То може изазвати страшну трему чак и код
најискуснијих учесника и фацилитатора. И, мада је
трема сасвим непотребан терет за било кога, пред глумцима и фацилитаторима примењеног позоришта је
велика одговорност да на овоме раде, како би постајали све креативнији, флексибилнији и ефикаснији из
једне представе у другу. Овај курс бави се и тиме како
се даје и прима фидбек и како се води групна и лична
опсервација. На пример, на крају зимског семестра,
први студенти овог програма осмислили су и водили
радионице процес драме у којима су учесници већином били ученици основних и средњих школа. Теме,
одабране од стране студената, биле су: донирање органа у Србији; емпатија и избегличка криза; вршњачко насиље у основним школама; српска поезија која
се тиче Првог светског рата. После завршетка пажљиво је испитан допринос сваког студента и као вође и
фацилитатора, и као учесника у групном раду са колегама, и то је учињено кроз следеће поступке: фидбек од стране учесника на крају сваке радионице; опсервирајуће дискусије између мене као супервизора и
сваког студента појединачно; детаљну анализу корак
по корак сваке радионице и колективну евалуацију за
време једног петосатног састанка целе студијске групе.
3) Као што је већ објашњено, нема идеалне речи за “facilitation” у
нашем језику, па се често користи оригинални термин, “фацилитација”. Међутим, кад је у питању глаголска форма овог термина,
то је тешко извести, па је у овом случају уместо енглеског “how
to facilitate participants” употребљена горња формулација. (Прим.
прев.)
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Јасно је да наставно особље има одговорност да
подржи студенте овог мастер курса у постизању синтезе
њиховог личног теоријског знања, уметничких способности и претходног искуства стеченог у професионалном и аматерском позоришту, са оним аспектима који
примењено позориште чине интердисциплинарним.
Конкретније, појављују се теме као што су:
– извођачке уметности које се пре свега базирају
на колективно оствареним нереалистичким стиловима;
– према клијенту усмерена педагогија у радионичарском раду, повезана са здравим управљањем
групном динамиком;
– разумевање појмова који се тичу демократизације и толеранције у политичком и свакодневном животу, људских права, друштвено-политичких остварења и кризе;
– прихватање естетике заједнички остварених
сценских дела и начина вредновања који неће
укључивати стереотипе попут “аматер” или “лоша глума”, већ ће открити оно што они уистину јесу: колективна дела, искрена, оригинална,
која нас често потресу више него што речима
може да се искаже, нарочито када учесници ризикују да се суоче са својим страховима, дајући
тако дар и самима себи и онима који са њима
учествују у раду.
Испуњава ме поносом, чашћу и понизношћу то
што имам прилику да дам допринос овом мастер програму, који је дизајниран тако да подржи студенте који
имају неко скромно или немају никакво претходно искуство у сличним активностима и да дефинише и подржи њихову професионализацију на пољу примењеног
позоришта, како овде, тако и изван граница ове земље.
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Пишу > Весна Ждрња и Јелена Здравковић

Примењено позориште
на Академији уметности
Универзитета у Новом Саду
– два лична погледа

Б

Један поглед: Весна Ждрња,

редовни професор Академије уметности и
креатор студијског програма

ило је потребно да се сусретну три важна фактора, да бих почела да се бавим послом увођења
студијског програма Примењеног позоришта на
Академију уметности Универзитета у Новом Саду.
ПРВИ фактор је моје чврсто уверење да позориштем може да се мења свет. Наравно, не на директан и баналан начин, како се то обично замишља: приказивањем одређеног броја позоришних представа
одређеној публици нећемо променити ништа, осим,
можда, некоме испунити пар сати. Али, свако ко је
икада учествовао у стварању позоришта зна да га је тај
процес променио. И сам глумачки тренинг, а камоли
активно бављење позориштем, интензивно, дубински
и трајно мења људе: појачава емпатију, ослобађа емотивне садржаје, чини човека свесним и присутним у
сада и овде, омогућава му лакши приступ унутрашњим
садржајима, побољшава комуникацију са другима,

олакшава препознавање, тумачење и уважавање туђих
емоција и потреба, појачава и олакшава сарадњу у оквиру тима или групе, оспособљава тело, појачава координацију и свесност о покрету и простору, олакшава сналажење у свакој животној ситуацији, посредује у
превазилажењу стидљивости и непотребног страха од
јавног наступа, побољшава изражавање, како вербално,
тако и невербално и појачава свест о језику, речима и
њиховим значењима, смањује подложност манипулацији и олакшава препознавање лажи. Дакле, глумачки
тренинг и бављење позоришном уметношћу темељно
и доследно мења скоро све аспекте особе, стварајући
самопоузданијег и свестранијег појединца и позитивно утичући на развој социјалне и емотивне интелигенције, као и стимулишући два битна интелектуална
фактора – просторни и вербални1).
1) Не могу ово да поткрепим научним доказима, јер ми није познато
да је икада спроведено истраживање на ову тему, али сам то сазнање утемељила на великом личном искуству, као и на годинама
рада са студентима глуме.
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Позориште, рекох, може да мења свет, мењајући
људе који се њиме баве.
ДРУГИ фактор је моје искуство стечено на бројним радионицама и алтернативним програмима, на
којима сам се бавила методама увођења позоришних
техника и вештина у друге области живота. У том процесу уверила сам се да су ове методе довољно развијене, пажљиво одабране и са циљем и смислом конципиране и да стварно могу унети позориште и сценску
уметност у бројне аспекте живота, пре свега у образовање, али и у социјални рад, здравство, групни рад
било које врсте и сва она места која захтевају кооперативност и креативност.
ТРЕЋИ фактор је такође плод личног искуства.
Наиме, бавећи се свим овим, учећи и посматрајући
друге, разумела сам и једну важну чињеницу која се
не показује на први поглед и коју мало људи успева да
уочи, а још мање њих пожели да је подели са другима: саме технике и методе, ма колико добро научене
и увежбане, неће остварити основни циљ, а то је она
промена о којој сам писала. Неоспорно позитивино
дејство позоришне методе постижу тек удружене са
уметничким естетским факторима. Ако све остане на
“показивању” и апроксимацији, “скицирању” појединих сценских ситуације, ако се наш час у школи, или
наш рад са групом ван школе, сведе на “одрађивање”
вежби, на “глуму”, на дељење “улога” и аранжирање
некаквих “представа”, не само да нећемо постићи позитиван ефекат него ћемо оснажити бројне негативне
факторе. Јер, као што знају сви они који се баве обуком
глумаца, лоше и површно вођени процеси овог типа
стварају бројне негативне последице: јачање групног
и индивидуалног нарцизма, патолошку компетицију,
претерано самозадовољство, надобудност и менталитет “звезде”, као и појачавање осећаја неадекватности,
негативног осећања у вези са својим телом и несигурности, што се нарочито може десити у раду са младима2). Они који воде драмске процесе ван професионал2) Све ово често се може уочити у аматерским позоришним дружинама које су нестручно вођене, па чак и у драмским секцијама.

ног театра често су и сами жртве лошег образовања,
површно и неадекватно примењених техника и метода
и нестручно вођених радионица, па ћете видети учитеље и наставнике који себе постављају у први план,
такмиче се са другим колегама и позоришне методе
користе као баналан “role-play”, а не као увод у прави
уметнички процес. Непотребно је рећи да од оваквог
рада не може бити никакве користи и никаквог позитивног ефекта.
Схвативши то, увидела сам да се читав процес
мора вратити тамо где му је место – на уметничке
факултете који ће поставити високе стандарде не само на теоријском и методолошком плану него и на
уметничком.
Пошто сам себи разјаснила ова три основна фактора, и пошто сам пронашла адекватну особу која би
један овакав академски курикулум могла квалитетно
да спроведе, као професор Примењеног позоришта3) –
области код нас готово сасвим занемарене и непознате – сматрала сам да су се стекли услови да на Академију уметноси у Новом Саду уведемо мастер програм
под овим називом. Овај својсврсни подухват наишао
је на разумевање и подршку мојих колега са Катедре
за глуму и са Драмског департмана, али и управе факултета – сви су одмах разумели идеју да је потребно створити стручан и уметнички компетентан кадар
за преношење позоришне уметности у друге области
друштвеног деловања.
Сам мастер програм је једноставан. Садржи три
обавезна предмета, од којих предмет Примењено позориште има највећи фонд часова. Остала два предмета су Основе радионичарског рада, где се савладава не само пракса него и основна теорија и принципи
овог специфичног рада са групама, и Сценски покрет и
инклузија, где се, уз проучавање могућности употребе
покрета у сценском изражавању, бавимо и покретом
као универзалним језиком којим може да се користи
3) Гостујућа професорка Христина Муратиду (Christina Mouratidou)
је Гркиња, глумица које је стекла диплому мастера из области Примењеног позоришта у Великој Британији.
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свако, без обзира на менталне или физичке способности. Преостали предмети који су понуђени студентима су изборни и сваки од њих осветљава посебан аспект сценских уметничких средстава: тело, глас и говор, сваки од њих развијајући свест о изражајности и
креативним могућностима појединца. Иза ових предмета стоји чврсто уверење да само онај ко је прошао
темељан лични рад на свом телу или гласу, може то
на квалитетан начин да пренесе другима. Али, пред
наше студенте не стављају се технички захтеви које
они не могу да испуне, него се програм индивидуализује и прилагођава могућностима сваког појединог
студента, а акценат се ставља на њихову улогу потенцијалних водитеља креативних процеса. У програм је
укључен и један изборни предмета који је теоријске
природе, и чији је назив Позоришни концепти XX века, а који је, по мом мишљењу, од изузетне важности,
јер показује пут којим је кренуо театар у прошлом веку, и који је управо и омогућио развој овако бројних
техника Примењеног позоришта. Јер, да је позориште
остало на вербално-књижевним темељима на којима
је почивало, нарочито у Европи, бар две хиљаде година, никада се не би могла развити ни свест о могућности увођења позоришта у учионице, или на друга
места људске активности, а камоли методе и технике примерене тој могућности. После једногодишњег
интензивног рада4), полазницима остаје још да ураде
свој завршни мастер рад, који би требало да садржи и
практични и теоријски део.
На пријемном испиту трудимо се да дамо предност онима који имају конкретне идеје о томе где би
знање стечено на оваквом студијском програму могли да употребе, било да су то већ искусни наставници
који желе да унапреде свој рад, било да су глумци који
желе да своју каријеру прошире на рад са младима.
4) Распоред часова и начин рада прилагођени су групи, па се часови
често одвијају викендима и слободним данима, зато што већину
тренутно уписане групе чине запослени или на други начин стално ангажовани људи.

Прва група је уписана на овај мастер програм прошле године. У јануару су већ приказали своје прве резултате на испитима и коловијуму из главног предмета,
а са нестрпљењем очекујемо и њихове јунске испите, и
њихове завршне радове. Искуства стечена са њима на
овом заједничком пионирском подухвату употребићемо да унапредимо и сам студијски програм, и начин
рада на њему, не одустајући од основних начела која
смо на почетку утврдили и у чију смо оправданост уверени. Како сазрева наставнички кадар на Академији
уметности, долазиће и до увођења нових изборних
предмета, а радујемо се и могућности да неко област
Примењеног позоришта препозна као тему свог докторског уметничког пројекта на Докторским студијама у области драмске уметности на нашем факултету.

Још један поглед: Јелена Здравковић,
професорка разредне наставе, васпитачица
у предшколском васпитању и образовању
и студенткиња мастера из Примењеног
позоришта
Кроз живот ме је до сада водила велика страст
и љубав према позоришту, а када ме је, приликом изласка на пријемни испит на одсеку за глуму те уласка у ужи круг професор Михајло Јанкетић упитао да
ли бих наставила да се бавим позориштем и у случају
да не прођем пријемни испит, одговорила сам да вероватно бих, али да желим да прођем кроз формални
део образовања и будем стручна и призната у ономе
што волим. Тада нисам ни слутила да ћу – и поред тога што пријемни испит нисам положила те се прилично разочарала због тога – ипак наставити да се континуирано бавим позориштем онако како сам знала
и умела. Формално сам се образовала у педагошким
наукама јер сам, поред позоришта, уживала и у раду
са децом. Наравно, већ моји први контакти са децом
укључивали су спонтано драму и позориште, а да тога
нисам ни била свесна. А онда, врло брзо сам схватила да сам своју љубав и страст према позоришту кроз
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рад преносла и на децу која су око мене. У преподневним сатима радила бих са децом, а у послеподневним
бих журила на позоришне радионице у организацији
Камерног позоришта музике “Огледало”. Радили смо
са различитим групама и тада сам први пут, у оквиру пројекта “Једро”, имала прилику да радим са особама које имају Даунов синдром. Била сам опчињена
њиховом пажњом и концентрацијом на сцени, невероватном способношћу да једну те исту радњу понове
много пута са таквом вером и природношћу на којој
би им, могу слободно да кажем, позавидели и многи
професионални глумци.
У том периоду у оквиру “Огледала” организоване су радионице “Едукација едукатора за модел позориште у образовању” које су ми отвориле потпуно нову
димензију у сагледавању васпитног процеса. “Овде не
можеш да погрешиш!”, био је одговор на моју сумњу
и страх као учеснице поменутих радионица да можда
не радим све како би требало. Током школовања, свако изражавање моје личности морало је да се уклопи
у неко правило, нпр. на ликовном је увек било много
важније да се обоји и испуни позадина, да се не би видео бели папир (форма), него оно што сам доживела
и нацртала (садржај). А мени је бојење позадине представљало проблем и кварило утисак о сопственом цртежу. Или би ми се разливале боје или сам морала да
додајем непотребне детаље. У супротном, мој цртеж
био би окарактерисан као грешка.
Та моја прва заблуда отклоњена је на почетку радионице када сам схватила да све што направим, кажем или урадим, не може бити посматрано као грешка већ као подстицај и путоказ за будуће истраживање
и упознавање, како себе тако и других. Друга заблуда
које сам се ослободила тек пред сам крај радионице
била је да ћу добити зацртане циљеве и готове методе
помоћу којих бих успешно могла да водим нпр. драмску радионицу. Исто као што сам на Педагошкој академији добила јасно одређене циљеве и методе васпитнообразовног програма. На крају едукације увидела

Емпатија и избегличка криза: колоквијум/радионица
процес драме за младе, водитељи/фацилитатори: студенти
Мастер програма Примењено позориште, фото: Х. Муратиду

сам да је циљ радионице првенствено био истражити
и испитати себе:
• кроз интроспекцију
(линија живота, психодрама итд.)
• освешћивањем физичког ја
• рад на постизању ментално-физичког склада
• кроз однос са другима
Однос сматрам врло битном ставком драме у
едукацији јер тек кроз однос са другима постајемо оно
што јесмо. Оно што је најособеније, најспецифичније
у психолошкој конституцији појединца (унутрашњи
говор, сложена осећања, осећање личног идентитета,
способност самосазнања) настало је управо у размени
унутар групе. Зато је и логично да се најлакше открива
у условима у којима је настало, тј. у групи.
Размена искустава, ставова и осећања унутар групе у позоришним радионицама током година највише
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је утицала на подизање нивоа свести о себи. Схватила
сам да је за све који се квалификују за рад са децом
(учитеље, васпитаче, наставнике, педагоге, психологе
итд.) од пресудног значаја постизање менталног и физичког склада, при чему најважнију улогу придајем нивоу свести појединца. Бити у сваком тренутку свестан
себе, других и свог утицаја на децу јер праве, тј. универзалне методе не постоје. Свако дете и свака ситуација у раду са децом су прича за себе. Увек би требало
да будемо спремни на импровизацију, а управо је она
основни облик примењеног позоришта.
После десетак година искуства, бавила сам се позориштем попут музичара који не зна ноте, али свира
и ужива у томе. Са колегом Ибром Сакићем основала сам Театар младих “Мишоловка”, а основна идеја
била нам је рад са децом и младима кроз позориште.
Често нам долазе затворена и стидљива деца и право
је задовољство гледати их како се мењају и почињу да
уживају у себи без страха да ли ће бити прихваћени.
Један од циљева нам је и да правимо позориште у којем
деца играју за децу, али и за одрасле.
А онда, у правом тренутку и онако како то само
живот уме да намести, сазнала сам да ће, иначе врло
широк дијапазон уметничких смерова, односно департмана на Академији уметности, бити обогаћен новим
смером – мастер програмом Примењено позориште.
Изузетно ме је обрадовала ова вест првенствено због
чињенице да ми је понуђена могућност да стекнем
формално позоришно образовање, да оно чиме сам се
годинама бавила у своје слободно време, оно што сам
интуитивно и са великим ентузијазмом интегрисала у
свој професионални део живота, постане и моја струка.
Поред тога, дивно је што постоји простор у оквиру ког
је омогућено људима из различитих професија да се
кроз упознавање са изузетно широким спектром метода и облика примењеног позоришта, размењујући
при том своја знања, искуства и осећања, крећу ка
заједничком циљу – интегрисању уметности и у друге
сфере живота, којима она, на први поглед, не припада.

Пре свега, и сама знам колико уметност може
бити делотворна у раду са различитим групама људи.
Ако посматрамо психолошки аспект главног предмета на овим студијама, а то је Примењено позориште,
можемо се позвати на Аристотелово одређење трагедије где је једна од функција уметности задовољавање
или олакшавање бола. Болест душе долази из вишка
или недостатка, а уметност је та која може испунити
празнине у души и повећати енергију. Она нам може
очистити душу од нагомиланих нездравих ствари. Наш
основни циљ на овим студијама је – учинити да уметност буде привилегија и оних који нису предодређени
да буду уметници. Да бисмо то постигли, процес кроз
који ћемо пролазити као драмски фацилитатори заједно са учесницима истог, мора бити изузетно пажљиво
осмишљен помоћу врло богатог и разноликог избора
метода који воде ка изразу који је, без обзира на способности и знања учесника, на високом естетском нивоу. Оно што сам до сада радила интуитивно, почињем
да сагледавам и промишљам методично.
У протеклом семестру доста смо се бавили процес-драмом која ми је изузетно значајна због моје професије. Применом процес-драме развија се дивергентно мишљење и деца су подстакнута да дају разноврсне
одговоре и решења, док се применом традиционалних
метода у настави деца усмеравају у правцу тражења
решења које је тачно. Понекад је потребно и пожељно мотивисати децу да путем драмских метода (драматизације, импровизације и сл.) изађу из рутине и
познатих путева истраживања, пусте машти на вољу
и да откривају не само решења која су тачна већ која
решења постоје на одређену тему и то без ограничења.
Такав начин резоновања много је заступљенији у свакодневном животу, за разлику од традиционалне наставе која подразумева стандардизоване одговоре. Деца су инволвирана у садржај наставе, приступају проблему из личног угла, изнутра ка споља, развијајући
тако унутрашњу мотивацију која покреће децу да за
наставне садржаје буду заинтересована и након завршеног часа. Повезиваће тако наставне садржаје са
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оним што виде и чују око себе, на улици, у природи, у
медијима, као и у другим наставним садржајима. Налазиће везу између наставних садржаја и онога што
се дешава, траје и постоји око њих, између историје и
садашњости, литературе и животног искуства те везу
између свог идентитета и идентитета других, што је
основа за здрав однос према животу и себи.
Поред главног предмета, на овим студијама пружена ми је прилика да кроз предмете као што су сценски покрет, савремени плес, дикција и техника гласа
оснажим, избрусим и обогатим свој лични, уметнички израз. Јасноћа и чистоћа покрета и гласа, опуштено тело које је у стању да се неспутано изражава кроз
покрет и глас у свом оптимуму је оно на чему радимо,
али у исто време учимо како да са другим људима радимо на томе, што и јесте наш главни циљ.
Моји лични циљеви након завршетка овог студијског програма крећу се у различитим правцима. Волела
бих да радим са професорима, наставницима и учитељима и да им пружим прилику да осете барем део
онога што сам ја добила кроз примењено позориште,
а што ми много помаже у мом педагошком раду.
Оно чиме бих заиста озбиљно желела да се бавим у будућности јесте развијање идеје која је била
тема мог дипломског рада на Педагошком факултету
у Сомбору, а то је Драмска радионица као форма организовања позоришта у школи. У овом раду бавила сам
се паралелом између позоришта као институције и позоришта у школи. Драмски фацилитатор који је у том
случају у улози редитеља мора да врши анализу, да буде осетљив слушалац и посматрач како би на најбољи
начин увидео и препознао теме које интригирају децу.
То свакако нису само теме које су обухваћене школским планом и програмом, већ, напротив, сам живот
ван школе као и у самој школи: односи између деце,

односи у породици, однос према себи, начин на који
деца проводе слободно време, медији итд. Зато би, између осталог, задатак школе требало да буде омогућавање везе са друштвом, таквим какво је у реалности, и
да на тај начин школа припреми младе људе за живот
у заједници која их окружује. Реално искуство младих
људи је главна идеја водиља, без обзира да ли је тема
преузета из познате литературе, инспирисана музичким
или ликовним делом, да ли је актуелна или наизглед
заборављена итд. У безбедном окружењу игре и фикције млади истражују ситуације, могућа решења тих
ситуација и последице датих решења. У таквим околностима они активирају мисаоне, емотивне и вољне
процесе, упознају личну снагу, али и слабости, испитују понашање и однос према другима у датој ситуацији. Основни квалитет оваквог метода је истинитост
и искреност, а задатак драмског фацилитатора није да
деци објасни и покаже како да глуме, већ да их наведе да увиде зашто нешто раде и које је њихово место
у драмској ситуацији и да се, сходно томе, понашају
природно и реагују из себе.
Волела бих да ову идеју развијам у пракси, са децом, али и пишући приручнике за наставнике и учитеље, јер како позориште, комуницирајући са публиком,
расте заједно са њом, тако би и деца комуницирајући
кроз уметност и позориште, требало да деле све оно
што чини њихов живот (колико год то било “непримерено” школском програму), и да на тај начин расту и
развијају се схватајући да су слични, освешћујући колико временски и друштвени контекст утиче на њих.
Са таквом свешћу, они ће се лакше издићи из контекста у којем су тренутно, аутоматски препознавајући
праве друштвене вредности и заједнички налазити
снагу да се за њих боре.

МЕ ЂУ НА Р ОДНА
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Тело у покрету

K.R.O.P.P. Extended, Упсала, Шведска

“S

u En Butoh Dance Company” је трупа куратор
ке и оснивачице фестивала K.R.O.P.P., шведске уметнице Су Ен, буто плесачице. Њена
продукција Snow је кратка двадесетоминутна сага о
снегу, где су она и музичарка на сцени директно инспирисане уметничком акцијом и праксом у природи.
Када пахуљица крене да плеше, кад крене да се ковитла у олуји, ствара се толико различитих кристала
који заједно опстају у једном свету. Ту је тело које се
кроз простор креће полако као и пахуљица и пролази испред очију гледалаца. “Играм јер волим живот, а
када играм осећам да живот воли мене. Брутално леп
свет буто плеса омогућава ми да уђем у своје тело и
да кроз њега уметнички истражујем свет, материју и
људско постојање.”
“Nan Jombang Dance” је индонежанска плесна
трупа из северне Суматре. Њихова пракса заснива се
на традиционалним борилачким вештинама, плесу и
употреби ритуалне музике. Они желе да одрже локалну
традицију практиковањем савремене игре. Два играча
на сцени изгледају као да желе да воде љубав а не да
се боре, али опет, они су строги, прецизни, ригорозни у дисциплини, и чине интегритет ове продукције.

Шведска трупа “Shake it collaboration” коју води перформерка Тове Сахлин (Tove Sahlin) из Стокхолма, извела је My own body. То је соло перформанс
у коме се тело плесачице покреће на специфичан начин; она се тресе у грчу и ситним покретима, око сат
времена, трепери од једног до другог гледаоца у публици. Њено тело је као машина која убрзано трепери
и покретом зарази сваког кога додирне. Тове је уметничка директорка и кореографкиња у Шведском позоришном институту.
“Project O” је визуелна плесна представа две британске уметнице, Александрине Хемсли (Alexandrinа
Hemsley) и Џамиле Џонсон-Смол (Jamilа JohnsonSmall). Представа асоцира на клупски живот и на феномен ди-џеја који диригује и покреће огромну масу
људи у исто време. Овим пројектом две црне плесачице указују на кризу сценског покрета, самопоуздања,
кризу идентитета младих, као и на теме које се тичу
равноправности између полова у Великој Британији.
Играчице истражују различите форме представљања
интимности у служби политике и економије. На сцени видимо два тела обучена у свемирску одећу која
диктирају публици како ће да се креће у простору,
додирујући је овлаш штапом ради постизања групне
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Из представе Snow

екстазе. “Project O” је стациониран у Лондону, а кроз
своју кореографску праксу истражује различите форме
и механизме расизма и мизогиније у Великој Британији. Њихова кореографија вуче корене из слободних
плесних стилова и структура у ноћним клубовима. Оне
испитују ограничења и питања интимности у диригованој маси клупског ди-џеј сет простора.

Перформерска пракса на
K.R.O.P.P. Extended
“Delta RA’i” је немачки буто играч, перформер
и кореограф још од раних 1970-тих. Иницијално бива
увучен у свет буто плеса преко аутодидактичких експеримената са немачким експресионизмом 1920-тих,
Tatoeba-THEATRE DANCE GROTESQUE, што је сматрао

сродним са бутом и немачко-јапанском трупом коју
је основао 1988. у Берлину. Његов перформанс Ritual
Feet Washing на K.R.O.P.P Extended фестивалу у Упсали
више је интерактивни плес који је настао у сарадњи са
Феликсом Рукертом (Felix Ruckert). Начин на који је
његов перформанс повезан са плесном праксом гротеске и буто плесом није очигледан, али се наслућује.
Ритуал прања ногу је рефлексија на обичај из древних времена. Овај обичај је у Немачкој опстао у католичкој цркви, када на Велики петак папа ритуално
пере ноге верницима. То је стара традиција која вуче
корене из религије, али није опстала у друштву. Сада
је то уметничка инсталација која поставља питање ко
је господар – онај горе или онај доле. “Ако сам доле
ја контролишем осећаје у ногама. У интерпретацији
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ритуалног прања ногу ја комуницирам са душом тог
човека. То изгледа као да служим, али је, у ствари,
обрнуто. Ово је уметничка инсталација иза које стоји
концепт”, објаснио је “Delta RA’i”.
“VestAndPage” је пројекат италијанског перформера Андреа Пањеса (Andrea Pagnes) и немачке уметнице Верене Штенке (Verena Stenke). Ови уметници
раде у домену живог перформанса, а такође су и независни куратори Venice International Performance Art
Week, аутори књиге The Fall of Faust-Consideration on
Contemporary Art and Art Action. Њихов перформанс
Aegis IV (Hope) na K.R.O.P.P. Extended је део трилогије;
петосатни перформанс више је представа у позоришном простору и говори о различитим животним процесима. Два тела обучена у костиме крећу се у простору,

ходају по стаклу, говоре у микрофон, раде неартикулисано и независно једно од другог. Овде наслућујемо
модеран концепт грчке речи аегис, значи радити нешто
под моћном заштитом. Заштита моћних сила је чест
мотив у грчкој митологији и односи се на продужетак
или трећи део трилогије на K.R.O.P.P. Extended. Време проширује, а људи који пролазе наслућују продужетак. Милиони људи пролазе поред храмова а да и не
уђу у грађевине, али се ослањају на разгледнице које
купе у локалној новинарници. За њих постоје градови
који су разгледице а не реална искуства које градови
нуде. Али као и у свакодневном животу, они компресују простор и време у несвесну конзумацију претходно фабрикованих слика и искустава.
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Интервју: Су Ен1)

Тело и страст

Ф

естивал у Упсали носи назив K.R.O.P.P. Extended,
Интернационални фестивал игре и перформан‑
са. Шта значи K.R.O.P.P.?1)

K.R.O.P.P. као реч значи тело. Али ми се мало
играмо речима, тако да је то K-кореографија, R-покрет, O-приступачност, P-страст, P-пројект. То су кључне речи за оно шта желим да представим у плесу. То
су плесне извођачке тачке које представљају тело као
уметнички изражај и као живу уметност саму по себи.
Фестивал је конципиран тако да једне године
имамо мањи фестивал који се зове само K.R.O.P.P.,
док наредне године имамо K.R.O.P.P. Extended. Идеја
за оба фестивала је иста, да тело буде у центру пажње.
То је такође место сусрета за кореографе. На фестивалу организујемо разговоре са уметницима/кореографима, тако да публика може од њих да сазна како све
то функционише. То је уметнички процес. Док се на
K.R.O.P.P. фокусирамо на тему, K.R.O.P.P. Extended
је фестивал проширених медија. Фокус K.R.O.P.P. могао би да буде, на пример, на простор, време, док се
K.R.O.P.P. Extended ове године фокусира на различитост исказа. Уметност перформанса поседује различита искуства и обухвата историју, кореографску технику, преглед, а тема овогодишњег K.R.O.P.P. Extended
је управо различитост. Верујем да смо сви различити
1) Су Ен је буто плесачица, кураторка и оснивачица K.R.O.P.P. Extended
фестивала у Упсали.

и да то чини друштво интересантним. Нпр. трупа из
Суматре је специфична јер се тамо говори 52 језика, тамо имате толико различитих култура. У Шведској данас све постаје хомогено, постајемо хомогено
друштво. За мене је битан континуитет. Ми можемо
пренети искуство о томе како да организујемо догађај
и то је важно за све.

Kолико је важно да уметници буду различити?
Уобичајено је и заједничко за уметнике и кореографе свугде у свету да направе радикалан избор, јер
уметника у суштини нико не жели, нема новца и ми одлучујемо јер верујемо у то; ту знаш да си сам. Потребно
је да развијеш сопствене алатке, сопствену снагу да би
преживео у друштву. Увек радим и свој перформанс на
свом фестивалу, јер никад не заборављам да сам изнад
свега играчица, па онда организатор. Oвај пут радим
кратак комад Snow са музичарком која свира традиционални фински инструмент који подсећа на харфу.
Rадимо импровизацију базирану на феномену снега.
Сваки кристал леда и кристал снега су јединствени,
различити и то је фантастично, желим да опстанем
у тој једноставној идеји. Мислим да морамо пронаћи
начин да будемо различити и да постојимо заједно.

Kако видите будућност у савременој игри и уметнич‑
ком перформансу?
У Шведској, на пример, имамо богату културу која
се темељи на књижевности и ту нема пуно места за тело. Pосле толико година проведених у Јапану, повратак
у Шведску за мене је био шокантан, јер у Јапану постоји једна телесна култура. Тело је врло присутно све
време. Наравно, људски ум не треба да игнорише да
смо тело. Друштво данас није спремно за овакав став.
Друштво од нас очекује да будемо ефикасне машине.
Нисам претерано позитивна с тим у вези али верујем
у моћ тела, а то значи да можемо да учинимо толико
тога са телом. То више није уметност, већ је у питању
употреба осећања. У ствари, то је проширивање ума и
интелигенције, а да би то постигао, мораш да одеш из
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рација и да некако постанеш организам. Не могу да
будем уплетена у уметност и да играм, а да верујем
да постоји магична реч. Ту је живот за мене сиромашан. Желим да људи дођу, да осете моћ тела. Верујем
да ту има будућности, али да за њу морамо стално да
се боримо.

Да ли је онда тело људски дух?
Уменичко дело углавном долази из личног искуства. То је начин да се рефлектује на то како видиш
свет око себе, са технологијом или без ње. Мислим да
је у питању начин како процесуираш свет. Наравно,
свет се стално мења, а ти процесуираш свет који изгледа различито. Чак иако смо претрпани роботима и
машинама, то је део нас. Али ми смо чист живот, а то
је опет организам. Мислим да у овоме можемо наћи
различите димензије. Тело јесте дух, а да би живео живот и живео са тим телом, на тај начин си део света.
На неки начин то је духовни контејнер.
Све продукције су за мене на шведском плесном
и перформерском фестивалу K.R.O.P.P. Extended у Упсали, недалеко од Стокхолма, биле специјалне, и све

су различите. Селекција различитих уметника, кореографа и перфроманса чини слојеве: тј. густи слојевити
програм са различитим перспективама. Kонцепт фестивала, осим различитости јесте и једнакост. На фестивалу нема награда и нема такмичења. Позивају се
уметници из целог света а за учешће се добија новац.
Oво је фестивал који респектује пре свега уметнички
рад и учествује у том процесу.
Јозеф Бојс (Joseph Beuys) је сматрао да је свака особа потенцијални уметник, по интелигенцији и
осећањима сви смо извор креативног живота. То су
кључни фактори који допуштају индивидуалцима да
виде ствари. Kао друштво у транзицији, а и цела регија, имамо динамичну уметничку сцену, делимично
због ситуације, политике и друштва, али оно што је нама битно јесте да увек имамо алтернативу и протест.
За домаћу публику увек је важно да погледа различите представе из различитих средина и да чује кореографе када говоре, јер комад који видиш на сцени је
једно, а када чујеш шта играчи и кореографи говоре,
то може бити друго.
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Пише > Маријана Петровић
XXII међународни луткарски-позоришни фестивал у Пловдиву (Бугарска)

В

Двоје је мало – троје је много
& TheatAir 2016.

ећ двадесет други пут у Пловдиву је од 2. до 6.
септембра одржан међународни, позоришни, јединствени фестивал малих форми, минијатура.
Намењен гледаоцима различитих узраста, посвећен
је машти, духу, бајци, сценској магији. Домаћин фестивала, Државно луткарско позориште Пловдив, свој
70-годишњи јубилеј додатно је прославило изложбом
сценографије и плаката кроз вишедеценијски рад и
традиционалном премијером, овај пут, сјајном Пиковом дамом.
Представа Пикова дама по А. С. Пушкину, у режији
Веселке Кунчеве, сценографији Мариете Голомехове,
са музиком Христа Намлиева и у кореографији Стефана Витанова, испраћена је овацијама. Драмска представа са луткарским, концизним, прецизним начином
мишљења (максимално ослобођена текста, а обогаћена сценским покретом и глумачком енергијом), јасна,
страсна тематски, редитељски, извођачки, дословно
је подигла публику на ноге. Наведени аутори су изнова исказали свој ванредни таленат, а за сигуран успех
пројекта имали су срчану подршку, истомишљенике у
бројном глумачком ансамблу. Због већег броја учесника, ова представа није могла да се нађе у званичној
конкуренцији за награде, али домаћин може да се поноси оваквим репертоарским потезом.

У званичном програму нашле су се представе:
Полицајац Артур и његов коњ Хари, Државног луткарског позоришта Бургас (Бугарска), Патка, Смрт
и лала, Луткарског позоришта Љубљана (Словенија),
Развој, Маргарита Блаш (САД), Кресиво, Државно луткарско позориште Сливен (Бугарска), Кловн и његова
деца, Позориште “Атеље 313” (Бугарска), Дечко и ветар, Луткарско позориште Софија (Бугарска), Allegro
ma non troppo, CIA. Zero En Conducta (Шпанија), Куда
идеш коњићу?, Државно луткарско позориште “Дора
Габе” Добрич (Бугарска), Направљено по поруџбини,
Позориште Воз (Израел), Она је требало да каже “НЕ”,
Позориште “Не паничи” (Грчка), Сами, Ymedioteatro,
(Шпанија), Бременски музиканти, Државно луткарско
позориште Видин (Бугарска), Чудесно путовање Едварда Тулана, Klaipeda Puppet Theatre (Литва) и Хензел и
Гретел, Драмско-луткарско позориште “К. Величков”,
Пазарџик (Бугарска).
На основу правилника о наградама и дипломама
Статута фестивала, жири XXII међународног луткарског – позоришног фестивала Двоје је мало – троје је
много & TheatAir 2016. у саставу: Константин Кирилов,
уметнички директор Рјазанског државног позоришта
лутака (Русија), Маријана Петровић, театролог и глумица Малог позоришта “Душко Радовић” (Србија) и
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Андреј Запорожски, сценограф (Русија), одлучио је да
награду за најбољу представу (статуета вајара Васила
Маргаритова и новчани износ) додели позоришту Zero
En Conducta из Барселоне за Allegro ma non troppo. Ова
представа је гледаоце (првенствено извођењем) оставила без даха (концепција, режија и извођење Хулијета Гаскоњ Рокуе/Julieta Gascón Roque и Хозе Антонио
Пучадес/José Antonio Puchades). Љубав може бити слепа, или заљубљени скривени, али постоје и мистериозна бића која се не могу видети, али се могу осетити.
Нежна прича о доживљајима стоне лампе која, озарена
сопственим светлом, пише свом вољеном. Заљубљени
пар, спојен плесом, открива те делове мозаика. Од почетка до краја представе, овај театар покрета, плеса и
анимације предмета, маске и тела, маштовито, енергетски снажно, прецизно, концентрисано, јасно, са изванредним осећајем за партнера, поетичним линијама
тела исцртавао је причу у сценском простору.
Награда за поетичну интерпретацију теме (статуета вајара Васила Маргаритова и новчани износ) додељена је представи Патка, Смрт и лала, Луткарског
позоришта Љубљана. Представа инспирисана истоименом сликовницом Волфа Елбруха (Wolf Erlbruch),
једноставно и јасно третира дубоку филозофску тему
смрти (са којом се треба спријатељити) у свим елементима представе, на поетичан, топао и хумористичан
начин. Гледаоци су на сцени, близу сценског дешавања.
Богат језик позоришта сенки које су мост између живота и смрти, бело платно час затегнуто, час лелујаво,
док су лутке ближе или даље од извора светла које у
овој представи подржава интимну атмосферу и у пуној
је хармонији са филозофском поруком приче, док се
музика Митје Врховника Смрекара утапа у визуелни
слој представе, стварајући и доприносећи интимности
и топлини атмосфере.
Дипломе су добили: Орнан Брајер (Ornan Breyer)
за целокупно ауторско решење представе Направљено
по наруџбини, позоришта Воз из Израела и ауторски
ансамбл трупе Ymedioteatro, Мери Фернандес (Meri

Fernandez), Алекс Рамос (Alex Ramos) и Сантос Санчез (Santos Sanchez), за представу Сами.
Дечји жири је своју награду доделио представи
Дечко и ветар, Луткарског позоришта из Софије, а холандски жири Фондације Источноевропски пројекти,
који награђује само трупе из Бугарске, прву награду
наменио је представи Кловн и његова деца, Позоришта
“Атеље 313”, са увек изузетним, пожртвованим Георгијем Спасовом. Другу награду Фондација је поделила
између Драмског – луткарског позоришта Пазарџик за
представу Хензел и Гретел и Државног луткарског позоришта Сливен за представу Кресиво, која је пленила
својим једноставним, визуелним решењима (сценографијом, маском).
После одгледаних представа на овом фестивалу,
могла бих да приметим стагнацију у развоју бугарског луткарског позоришта, за које мислим да има велике могућности (разлог за моју позитивну тврдњу су
неке изузетне представе, ауторски радови и извођачи
које сам имала прилике пре да видим). Можда је разлог осредње оцене и то што су у селекцију (по пропозицијама) уврштене само мале форме, које је теже
осмислити, измаштати и одиграти, па виђено не даје
праву, општу слику бугарског луткарства данас. Али у
конкуренцији са страним представама (такође малим
формама), институционалне бугарске представе биле
су добре репертоарске, али као и неинституционалне, класичне, већ виђене, давних година у Бугарској.
Изузетно богат пратећи програм фестивала понудио је у главној пешачкој улици представе: Рибар и
златна рибица, Пужомотива, код римског стадиона:
концерт музичког бенда, Кловна Катастрофу, Свет
марионете, Живе статуе, перформанс десет глумаца из пет држава, на тргу: Циркус Поко Љоко, чувену
Фолклорну магију, редитеља Боња Лунгова, кратке, занимљиве приче испричане прстима, шакама... Било је
за сваког понешто у овом прекрасном граду.

С Ц Е НС К И Д И З А Ј Н
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Пишу > Драгана Вилотић и Милица Стојшић

Граничне територије:
сценски дизајн на Битефу 2016.

Р

Свет на леђима и под ногама
махнитог бика

еч пост-истина, која означава околности у којима емоције и лична веровања имају снажнији утицај на формирање јавног мњења од објективних
чињеница, проглашена је за реч 2016. године, према
избору лингвиста који састављају Оксфордски речник.1) Иако медији масовног информисања инхерентно подразумевају манипулацију, контекст у којем се
(лажне) вести, без праве уредничке одговорности, вирално шире путем интернета, у центар пажње доноси
политичност тако конструисаних медијских слика. Уз
овако уздрман компас истине, чињенице прелазе у други план у односу на сценске квалитете медијски конструисаних слика. Са друге стране, постаје важан потенцијал света конструисаног на сцени да буде једнако
истинит, или истинитији, од оног привидно стварног,
који нас окружује. Година за нама донела је мноштво
друштвено-политичких потреса – ескалацију сукоба
1) https://en.oxforddictionaries.com/word-of-the-year/word-of-theyear-2016

на Блиском истоку и њима изазвану избегличку кризу,
терористичке нападе у режији Исламске државе који
прете да уздрмају удобан западноевропски начин живота, потом Брегзит, као форму затварања у љуштуру
националног идентитета, као и беспоштедну председничку кампању у Сједињеним Америчким Државама,
чији епилог је познат.
Ово су тек неке од цртица које описују контуру
слике општих подела, повлачења граница и дизања зидова – у нама али и од стране људи који говоре и делују у наше име. Свет је доживео једно опште скретање
удесно, а разлике су постале много битније од покушаја проналажења заједничког језика. У том смислу, На
леђима махнитог бика – тематска линија коју одређује
Иван Меденица, ове године први пут у улози уметничког директора Битефа, свакако чини ово издање фестивала веома актуелним, како у глобалном тако и у
локалном контексту. При томе, избор теме никако не
можемо тумачити као опортунистички или генерички, јер осим актуелности у светским оквирима, Битеф
нуди и специфичну перспективу државе која је некада представљала размеђу између источног и западног
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блока. Југославија, ничија земља укљештена између
Истока и Запада, тада је била заједнички терен сусрета на којем су израсли Покрет несврстаних, па и сам
Битеф, уз сав међународни значај и тежину коју му је
ова специфична позиција донела. Данас, када се наша
држава налази у једној другој врсти вакуума, који подразумева бедем који богата Европа диже према људској
беди која прети да угрози њен начин живота, важније
је него икада поставити питање слободе и толеранције
различитости као елементарних људских вредности.
Баш овакав контекст, уз актуелност тема које се у њему проматрају, доноси јубиларном, педесетом издању
Битефа релевантност и идентитет за којима, изгубивши
позицију и глобални значај који је имао у првим декадама свог постојања, овај фестивал несумњиво трага.

Теме и позоришне форме на 50. Битефу
Педесето издање Битефа не преиспитује само позицију позоришта у савременом друштву, и његову (не)
моћ да га промени набоље, већ и истраживање могућности које нуди дискурс извођачких уметности, а које
обухватају много шири спектар изражајних форми –
уз драмско и документарно позориште, ту су перформанс, видео арт, музичко позориште, као и савремени
циркус. Фестивалски програм прате и теоријска проматрања нових тенденција, у форми конференције “Ново и глобално позориште: између комодификације и
уметничке нужности”, одржане у оквиру 28. конгреса
Међународне асоцијације позоришних критичара. Осим
кроз експерименте у форми, овогодишњи Битеф испитује и културолошки исписане границе – локалне али
и глобалне. Главна програмска линија јасно поставља
питање могућности да се разуме и прихвати другост
кроз употребу различитих стратегија. Неке представе,
попут Урнебесне таме коју Душан Давид Паржижек поставља по тексту Волфганга Лоца, представе Саосећање.
Историја митраљеза, коју је у берлинском позоришту
Шаубине поставио Мило Рау, као и, донекле, хибридне
форме Амбасадор: немачко-афрички комад са певањем,

заузимају јасно циничну позицију, све време користећи
садржај, али и форму, како би истакли суштинско и неизлечиво неразумевање између ушушканог богатства
једног дела света, и крвљу обојеног сиромаштва које
му то омогућава. Иако се ове представе експлицитно
баве неоколонијалном традицијом која никада није
постојала у овом делу Европе, бол темељног неразумевања других култура које конзумирамо искључиво
кроз медијски сервиране стереотипе, третиран је на
универзалан начин, отварајући га тако за публику где
год се она налазила. Слично поигравање цинизмом
Фејсбук активизма и удобности западњачке позиције
првих утисака и брзих слика доноси и фестивалска
продукција Слобода је најскупља капиталистичка реч
драматуршкиња Маје Пелевић и Олге Димитријевић,
која у форми хумором протканог перформанса истиче
опасности прихватања без преиспитивања, и медијатизације идеологије која до њега доводи. Дијаметрално
различит изазов другости доноси немачко-сингапурска копродукција SOFTMACHINE: Rianto + Sijao Ke x
Cihan, у облику модуларних предавања-перформанса, који, кроз различите форме, приказују богатство
савремене азијске плесне сцене. Сличној линији фестивалског програма припада и представа 6&7 плесног
позоришта ТАО из Пекинга. Говорећи универзалним
језиком минимализма ова представа успева да превазиђе све географске, културолошке и политичке дистанце. Посебном регистру припада представа Свита
бр. 2 композитора и редитеља Жориса Лакоста, у извођењу колектива “Енциклопедија речи”, који кроз
формалне експерименте разоткрива политику речи
у њиховом значењу, али и звучању. Представа која се
издваја од осталих у смислу осећања емитованих на
тему деструкције човека у рату је Јашући облак Рабија Мруеа, либанског уметника који интимну причу
своје породице у условима либанског грађанског рата
прича без покушаја да реши неразрешиве политичке
и историјске сукобе. Сам крај фестивала заокружиле
су представе Родољупци у режији Андраша Урбана и
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извођењу Народног позоришта Београд и Над гробом
глупе Европе редитеља Себастијана Хорвата (у извођењу
Хрватског народног казалишта Ивана пл. Зајца Ријека)
и дале увид у проблематику овдашњег друштва чији га
искривљени морални ставови доводе до саморазарања.

Кроз слике удаљених светова
и блиских стереотипа
Урнебесна тама вероватно је била једна од најишчекиванијих представа на овогодишњем Битефу. По
избору немачких позоришних критичара у магазину
Театар Хојте проглашена је представом 2015. године,
док је млади редитељ ческог порекла Душан Давид Паржижек, по избору истог часописа, овенчан наградом за
најбољу режију, као и за најбољи сценски дизајн, чији
је такође аутор. Ослањајући се на Срце таме Џозефа
Конрада и Кополину Апокалипсу данас, Урнебесна тама
преиспитује импликације (нео)колонијалног наслеђа,
доводећи питање далеких култура које углавном конзумирамо кроз природне ресурсе и медијску манипулацију. Као и код већине представа које припадају
дискурсу политичког позоришта, моћ Урнебесне таме
да учини нешто више осим да дијагностикује проблем
је дискутабилна. Удобност буржоаске позиције гледаоца који своју политичност реализује кроз излагање
оваквим уметничким формама, све време остајући
заштићен зидовима тврђаве Европа, Паржижек напада деконструисаном, постдрамском формом. Редитељ
саботира сваки напор публике да на основу његове инсценације формира смислен, линеарни наратив, користећи узалудност напора који гледалац мора да уложи
да би схватио представу, а чији смисао му Паржижек
измиче на сваком кораку као метафору за нашу фундаменталну неспособност да разумемо удаљене културе. Сценографија се састоји од зида и пода од лабаво учвршћених, огољених дрвених летви, чија улога
није дефинисање спољашности или унутрашњости у
смислу драмског простора, већ приказивање симболичке рањивости зидова које тако лако подижемо око

сопствене културе. Редитељ сценографију не користи
како би изградио илузију света на сцени, већ да би је
разбио – уместо да стоји као знак уместо нечег другог, Паржижек материјалност својих зидова од дрвета користи као изражајно средство, посебно када их у
паузи, уз помоћ дробилице за дрво, претвара у пиљевину која гуши публику кроз удобност четвртог зида
сцене-кутије. Постављајући прецизно контролисану
анархију на позоришним даскама као огледало хаоса
реалности у којој живимо, редитељ, осим глобалне
друштвено-политичке кризе, промишља и миметичке капацитете позоришта. Сценски дизајн представе
Урнебесна тама никада није завршен, нити савршен
– када се беле глумице претварају у црнце оне то раде половично, без претензије да неког заварају, даске
које граде сценографију неуредне су и лако се руше,
док Х&М хаљина, коју једна од глумица носи као костим, делује савршено нелогично у џунглама Авганистана. Костим прати логику површности западњачког
културног конзумеризма – војници у удаљеним крајевима изгледају као интерпретација military тренда у
“Зари”, док се означавање једног од ликова марамом
“арафатком” може тумачити као коментар на масовну културну апропријацију коју свакодневно вршимо.
Пројекције, и њима одређено поље светлости које глумице све време контролишу уз помоћ графоскопа, користе се као средство демаркације сценског простора,
али и крију суптилне посвете Џозефу Конраду у виду
писама из рата. Дизајн светла је релативно сведен, и
осим интервенција уз помоћ графоскопске пројекције
и повремене доминације бочног светла које, скрећући
пажњу са лица глумца, има функцију да додатно деперсонификује лик који тумачи у представи, подразумева
уједначено осветљену позорницу. Чак и када користи
јасно дефинисано поље светлости које даје профил спот
рефлектора у грађењу своје сценске слике, Паржижек
више рачуна на симболичке вредности израза being in
the spotlight, него његову уобичајену ликовну функцију
издвајања глумца од позадине. Звучну слику џунгле глу-
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Из представе Урнебесна тама, фото документација Битефа

мице формирају уживо, користећи реквизиту која се
налази на позорници и музичке инструменте. Редитељ
не покушава да нас завара илузијом неког другог света
на сцени, већ користи стратегије театрализације како
би у споју истинске трагедије и радикалног нонсенса
на сцени осликао Апсурдистан, којим се свакодневно хранимо путем медија. У свету Урнебесне таме не
поставља се питање ко је крив, већ се континуирано
испитују границе незнања и арогантности позиције белог човека из Европе. Играјући на оштрици лошег укуса, док гради хумор уз помоћ ствари “са којима се не
треба шалити”, Паржижек протреса све импликације

малограђанског морала. Баш као што Копола супротставља лепоту визуелне слике страхотама и прљавштини рата у Вијетнаму у свом филму Апокалипса данас,
Паржижек у паузи представе сублимира хаос света у
којем живимо кроз мешавину пиљевине коју производи дробилица за дрво кад глумице уништавају дрвене
летве које су формирале сценографију, и а капела извођења традиционалне јужноафричке песме The Lion
Sleeps Tonight. Ипак, мора се признати да Паржижеков
агресивни ритам, уз фрустрацију коју изазива немогућност да се свет који стоји пред нама на сцени разуме на било какав кохерентан начин, повремено ствара
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утисак херметичности редитељског концепта који боље
функционише као идеја на папиру него у реалној позоришној ситуацији, доводећи тако гледаоца у стање
искључености – баш оно које је себи редитељ дао задатак да превазиђе. Упркос специфичности неоколонијалне тематске линије, представа Урнебесна тама је
на Битефу овенчана Гран пријем “Мира Траиловић”,
као и Политикином наградом за режију.
Представа Амбасадор: немачко-афрички комад с
певањем, аутора Монике Гинтерсдорфер и Кнута Класена, слично Урнебесној тами, кроз фрагментацију света на сцени испитује теме постколонијалног наслеђа и
неразумевања другости. Аутори реконструишу важне
друштвено-политичке догађаје у афричкој историји,
градећи документарно позориште у форми мјузикла,
на основу фактографске грађе сакупљене кроз стварне интервјуе са амбасадорима Немачке у Сијера Леонеу, Либерији, Гвинеји и Обали Слоноваче. Сама представа не подразумева драмске ликове, већ издвајање
ситуација из колонијалне прошлости Африке, да би,
потом, на сцени испитали сложену мрежу њихових
узрока и последица.
Разрађујући ове теме кроз песму и плес, аутори
формирају контрапункт стварној тежини политичких
потеза и њихових последица. Као и у неколико својих
претходних радова, Моника Гинтерсдорфер и Кнут
Класен приказују беле глумце који, суочени са изазовом да преузму и репродукују амблематичне песме и
плесове са афричког поднебља, кроз своје несналажење
у овом задатку демонстрирају бесмисленост покушаја
културне апропријације. Разоткривање једнодимензионалности стереотипа функционише и у обрнутом
смеру – када афрички лидери преузимају речи и поступке сервиране од западних политичара, они престају да буду било шта друго осим марионета. Иако,
попут Урнебесне таме, фрагментира сценску слику и
ликове унутар ње, производећи тако анархију на сцени која рефлектује конфузију света у којем живимо
данас, овој представи недостаје известан степен кон-

троле. Уместо уређеног хаоса који Паржижек вешто
води све време трајања своје представе, Гинтерсдорфер и Класен не нуде никакву структуру кроз коју би
гледалац могао да успостави логику света на сцени,
изазивајући тако искљученост публике, уместо емпатије. Обе представе свесно подижу зид неразумевања и
виде неуспех напора западне публике да прочита свет
на сцени као симбол њихове суштинске немогућности
да разумеју догађаје ван зидова света у којем обитавају. Сценски простор подељен је на део за музичаре, који сонгове изводе уживо на сцени, и централни
део, резервисан за извођење групних и соло плесних
тачака. Мизансцен представља доминантно средство
у артикулацији сценског простора, док су сценографске интервенције у другом плану. Иако је Амбасадор:
немачко-афрички комад с певањем свесно осмишљен
као незавршена структура која прати логику импровизације џем сешна, ни једно од сценских средстава
која учествују у грађењу сценске слике не примењује
се довољно конзистентно, нити кохерентно, па се стиче
утисак да је потпуна анархија, која често влада на позорници, више последица случаја, него ауторске намере. Осим микс-пулта на којем се налази аудио опрема
неопходна за извођење уживо, сценографски захвати
су минимални, и углавном ad hoc карактера, попут две
столице које функционишу као сталак за клавијатуре, чинећи да микс-пулт делује страно и непотребно
предизајнирано. Дизајн костима не делује кохерентно, јер поред афричке традиционалне одеће провучене
кроз филтер западне културе и која припада регистру
свакодневне, функционалне одеће, садржи и сасвим
збуњујуће костимографске интервенције, попут грубо
израђених, геометризованих чизама од тврде пластике
или на сличан начин израђених панталона, интегрисаних са обућом. Костими изгледају као одећа из неког хип берлинског бутика, или Африком инспирисан
едиторијал у модном магазину, што се може тумачити
као коментар на некритичку културну апропријацију,
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али, као и већина ауторских намера у грађењу сценске
слике, остаје нејасна.
У смислу теме коју обрађује, представа Саосећање.
Историја митраљеза блиска је представама Урнебесна
тама и Амбасадор: немачко-афрички комад с певањем,
али им приступа сасвим другачије. За разлику од две
претходно обрађене представе, које не поседују кохерентне драмске ликове, представа Саосећање. Историја митраљеза приказује два заокружена, комплексна лика, ипак базирана на западним стереотипима и
очекивањима која они повлаче са собом. Редитељ Мило Рау прво нас суочава са причом Конзолате Сиперијус која присуствује погрому своје породице у Бурундију, да би потом избегла у Белгију, и њен животни пут попримио западњачки ток, онолико колико је
то могуће за особу која није бела на белачком континенту. Потом, позорницу преузима немачка глумица
Урсина Ларди, која, са својом ледено плавом косом и
очима, као и строго контролисаним говором тела и
гласом, представља дијаметралну супротност топлини
несавршености коју одаје глумица афричког порекла.
Представа је структуирана као две монодрама јер се
светови ова два драмска лика никада не додирују, што
се може протумачити као став редитеља да међу њима никада и не може постојати истинско разумевање.
Иако своје драмске ликове конструише на основу стварних сведочења избеглица и хуманитарних радника у кризом погођеним деловима Африке, што би ову
представу сврстало у вербатим позориште, Мило Рау
сматра да његове представе не припадају ни документарном, нити истраживачком позоришту. Он свет који
гради на сцени види као реконструкцију стварних догађаја, у намери да понови емоционални одговор на
њих. За њега, фактографска тачност није битна колико довођење публике у стање које ће им омогућити да
емотивно проживе дату ситуацију. Сценски простор је
подељен на физички простор, скоро у потпуности закрчен отпадом, и простор видеа, чији садржај глумице конструишу у реалном времену, унутар физичког

простора позорнице. Постављајући ова два света и њихове међусобне односе једно наспрам другог, аутор у
први план износи политичност медијске слике која се
не може избећи и моћ видеа да селективно приказује
реалност. Глумице подешавају светло, комуницирају
са сниматељем и реализатором звука, што разбија
позоришну илузију и демонстрира сценски квалитет
изманипулисаних медијских слика које стижу до нас.
Дизајн звука такође је у функцији раздвајања ова два
простора, преносећи нас, по потреби, из простора реконструисаног догађаја у његову медијатизовану слику.
Скоро читав простор позорнице прекривен је отпадом,
налик на ђубриште у чијем је средишту постављена
говорница, коју Урсула Ларди користи при конструисању медијске слике, уз помоћ камере позициониране тако да у потпуности изоставља слику свеприсутног ђубрета. С друге стране, овакав сценски простор
ограничава мизансценску игру глумице и симболише
њену заробљеност у неразмрсивој џунгли масакра у
централној Африци. Сваки покушај глумице да ступи
у поменуту џунглу отпада делује незграпно и отуђено,
док се симболи западњачке удобности, попут најлон
чарапа које носи, цепају при сваком кораку. Костим
који глумица носи има два различита читања – у простору видеа функционише као беспрекорна униформа
телевизијског водитеља или политичара, док на позорници делује савршено нелогично, док се провлачи
кроз гомиле отпада. Снажно присуство које Урсина
Ларди демонстрира на сцени чини да се публика лако
идентификује са њом, што је још једна од суптилних
ауторских стратегија које примењује Мило Рау како
би оголио наш цинични хуманизам који подразумева
неједнаку вредност десетина хиљада мртвих у дубини
афричког континента, и једног мртвог дечака који се
удавио надомак бедема тврђаве Европа, и тако постаје
битан као оружје медијске манипулације. Мило Рау
изврсно балансира елементе цинизма и мелодрамски
тон који даје контекст људске трагедије ових размера
– у крвавом хаосу геноцида у Руанди лику који тума-
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чи Урсина Ларди постане непропорционално важна
лежаљка за јогу, симбол удобности западњачког живота; она гласно пушта Бетовена, јер више није у стању
да слуша крике и звуке машинки које допиру споља.
Пуштајући нас прво да се кроз емпатију уљуљкамо у
потресна сведочења хуманитарних радника у Афри-

ци, Рау нам након тога измиче тло под ногама, опет
користећи поистовећивање са глумицом, која се овај
пут налази у позицији западног човека, у потпуности
измештеног ван своје зоне комфора и разумевања, како би истакао цинизам који стоји иза хуманитарних
акција у угроженим земљама.
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Слобода је најскупља капиталистичка реч је пројекат у продукцији Битеф театра, чије су ауторке драматуршкиње Маја Пелевић и Олга Димитријевић. Ауторке, истовремено и извођачице на сцени, конципирале
су представу на препричавању сопствених доживљаја
са туристичког путовања у Пјонгјанг, престоницу тоталитарне Северне Кореје. Кроз приказ организоване туристичке туре по престоници земље која спада у
групу најизолованијих на свету, ауторке су желеле да
на известан начин сучеле капиталистичку слободу и
севернокорејски комунистички тоталитаризам, без доношења суда о предности живота у једном или другом
друштву, препуштајући ту одлуку гледаоцу. Међутим,
без обзира на то што је њихова намера од почетка била да на путу прикупе материјал за представу, оно што
смо видели као продукт њиховог уметничког рада није
превазишло већ познате слике и утиске који се уклапају у очекивани поглед капиталистичког Запада на
Северну Кореју. У грађењу структуре своје представе
ауторке користе, али и критикују, стереотипе о Северној
Кореји дефинисане од стране развијених, капиталистичких друштава, покушавајући да се од њих дистанцирају одређеним гестовима, попут костима – светле
кошуље, у комбинацији са тегет сукњом или панталонама, несумњиво подсећају на југословенске пионирске униформе. Сценски простор подељен је на физички
простор презентације-перформанса, у којем се налазе
извођачи и публика, и простор видеа који има задатак
да представи севернокорејску реалност. Иако ова дуалност сценског простора подсећа на приступ примењен
у представи Саосећање. Историја митраљеза, примена
видео пројекције у овом случају не прелази границе
утилитарности. Видео рад комбинује материјал које су
снимиле ауторке и документе о Северној Кореји који
су доступни на интернету; његов садржај и динамика
у потпуности су подређени перформансу-предавању
које се дешава у реалном простору и времену извођења.
Осим платна за видео пројекцију и стола за којим седе
извођачице, нема других сценографских интервенција.

При извођењу, ауторке ступају у дијалог са публиком
у форми својеврсне лицитације, на којој продају различиту реквизиту, наводно аутентичне предмете из
Северне Кореје. Део који има потенцијал да покрене
гледаоце на испитивање личног процеса формирања
импресија о животу у изолованој средини јесте сам
крај представе. На задњи зид позорнице пројектован
је видео, великих димензија, и приказује снимак који
су направиле ауторке док су путовале између два града у Северној Кореји. Пројекција није сасвим оштра
и камера је стално у покрету, па гледалац има утисак
да прати вожњу туристичког аутобуса кроз град, са
повременим заустављањима. У ту целу, помало замагљену слику, на којој ипак назиремо људе који ходају
улицама и зграде око њих, Пелевић и Димитријевић
се “утапају” не изговарајући никакав текст; уз кореографисане покрете и статичне позе, као и костим који
чине војничке униформе, формирајући тако контрапункт изненађујућој ординарности живота у Северној
Кореји коју приказује видео.
Мултимедијални пројекат SoftMachine: Rianto +
Sijao Ke x Cihan сингапурског уметника Чоја Кафаија
испитује занимљив аспект разумевања другости који се
односи на деловање уметничког дела ван оригиналног
културолошког контекста и несумњиво пружа важан
кључ за његово разумевање, као и потенцијале приказивања одређене уметничке сцене као целине. Како
би нам приближио рад азијских уметника који делују
на пољу савременог плеса, Чој Кафаи користи документарни филм посвећен овој теми, видео интервјуе
са појединачним уметницима и презентације њихових
радова који се приказују на дисплејима у фоајеу позоришта и чине целину са презентацијом рада индонежанског уметника Ријанта и кинеског ауторског тандема Сијао Ке и Цихан, које је публика имала прилике
да погледа уживо. Презентација рада дуа Сијао Ке и
Цихан поседује одређена суптилна сценска решења у
савременом кључу, попут коришћења сценског светла и транслуцентног зида од газе за одвајање планова
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унутар сценске слике и пројекцију, или коришћења
комада реквизите какав је јорган у потпуно неочекиване и веома поетичне сврхе, али остаје прилично неубедљива када говори о социополитичком контексту и
изазовима са којима се данас сусрећу уметници у Кини. Костим, дизајн светла и дизајн звука, који уживо
на сцени креира Цу Цихан, остају у минималистичком кључу сценског дизајна који је првенствено диктиран естетиком сценског покрета. Иако уметници
причају о цензури са којом се непрестано сусрећу, у
језику савременог, минималистичког израза, уз јасне
референце на западну културу, Сијао Ке и Цихан не
успевају да пронађу права решења помоћу којих би
публици приближили овај проблем. С друге стране,
јавански плесач Ријанто, чија је презентација скоро у
потпуности реализована у традиционалном кључу, успева да, кроз своју непосредност и снажно присуство
на сцени, оствари много ближи контакт са публиком
од кинеског дуа. Упркос томе што, за разлику од Сијао
Ке и Цихана, Ријанто ни једног момента не покушава
да естетизује видео пројекцију као део сценске слике,
већ она постоји примарно као документ, комбинација
живог наступа и видео материјала овде функционише
много органиченије него у презентацији кинеских извођача. Када је реч о костиму, традиционална јаванска ношња која се развија у неколико фаза усклађених
са променама у плесном изразу, занимљив је контрапункт сценској слици коју на крају извођења гради наго тело извођача чије контуре суптилно исцртава надсветло. И поред тога што публика несумњиво реагује
на Ријантово снажно присуство на сцени и искреност
приче која га окружује, ова презентација ипак остаје
на нивоу експоната извађеног из кабинета чуда, којим
је гледалац фасциниран зато што је другачији, иако га
суштински не разуме.
Иако се у смислу величине продукције не дају
упоредити, тамо где су Сијао Ке и Цихан немоћни да
савремени кључ у којем реализују сценски дизајн ставе у функцију истинског присуства и остваре утисак

аутентичности, комад 6&7 Плесног позоришта ТАО из
Кине на задивљујућ начин успева да споји кинески традиционални плес и минимализам сценског језика, који
овде функционишу као органска целина у значењском
и формалном смислу. Замишљен као јединство супротности, комад 6&7 састоји се од две, јасно одвојене, али
ипак нераздвојиве целине – јин и јанг. Први део полази од таме, оностраног, подсвесног; све време диктиран хипнотичким ритмом музике и репетитивним
покретима плесача, има задатак да публику доведе у
стање транса који може да доживи, уместо да анализира. Изванредно суптилан, али истовремено веома
ефектан, дизајн светла шведске дизајнерке Елен Руге
креће из потпуне таме и допушта нашим очима да се
адаптирају на њу, како бисмо успели да региструјемо
најфиније промене унутар сценске слике. Све време
пратећи хипнотички ритам који задаје музика, визуелна слика формирана сценским светлом трансформише се из тренутка у тренутак, дајући тако снажан
карактер целокупној сценској слици. Сценски дизајн
у првом делу извођења који, осим дизајна светла чине
минималистички костими, репетитивни, али невероватно прецизни покрети плесача, и сценографија сведена
на балетски под, у целости је организован око кичме
коју формира музика, за коју је био задужен кинески
музичар Шијао Хе, који се иначе бави експерименталном фолк музиком. Дизајн звука који потписује Тао Је,
иначе и аутор кореографије, свакако је допринео да
се музика стави у одговарајући однос са простором, а
последично и са телима која га испуњавају. Костими
су једноставни, мат црне боје, и уз савршено увежбане извођаче и промишљен дизајн светла функционишу
одлично, чинећи да се индивидуална тела шесторице
плесача стапају у јединствен, треперави ентитет на
сцени. Други део извођења – 7 – представља светлост,
чистоту, разум – јанг за јин артикулисан у првом делу,
под називом 6. Овај пут видимо плесаче који су обучени у беле мат костиме, сцена је дифузно, униформно
осветљена – ништа није препуштено машти и осећају
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као у првом делу, све постаје рационално и видљиво.
Други део такође испитује однос између звука, тела и
простора, овај пут можда још експлицитније, с обзиром
да извођачи на сцени уживо, помоћу сопствених тела,
производе звукове који се појачавају путем микрофона монтираних изнад позорнице. Иако је други део извођења био неопходан како би се успоставила метафора јина и јанга путем контраста, мора се признати да
минималистички језик сценског дизајна, удружен са
репетитивношћу плесних покрета, много убедљивије
функционише у првом делу. У контексту овог издања
Битефа, које добар део програма посвећује теми немогућности разумевања између различитих култура, 6&7
успева да у целину која говори универзалним језиком
минимализма и апстракције окупи традиционално и
савремено, Исток и Запад.
На први поглед могло би се закључити да формални експеримент попут Свите бр. 2, према концепту
композитора и редитеља Жориса Лакоста и колектива
“Енциклопедија речи”, не припада нужно јасно одређеној програмској линији селектора. Ипак, ова представа која на сваки начин испитује моћ изговорене речи,
доноси специфично свеж поглед на теме разумевања,
граница и комуникације, које одређују ово издање Битеф фестивала. Сакупивши велику количину архивске
грађе која подразумева документарне записе различитих животних ситуација – од најбаналнијих, попут
транскрипта телевизијске емисије посвећене аеробику,
или разговора незадовољне муштерије и телефонске
оператерке, до веома драматичних, као што је снимак црне кутије авиона непосредно пре несреће у Алпима – Жорис Лакост издваја ове изговорене речи из
њиховог оригиналног контекста, доводећи тако у први
план њихову перформативност. Није чудо што је Лакост потписан и као композитор; Свита бр. 2 представља експерименталну форму позиционирану између
значења речи на које се ослања драмско позориште и
њиховог звучања, које постаје битно у музичком. Гледалац све време путује између покушаја разумевања
изговореног текста и грађења логичног контекста око

њега, и препуштања сонорности речи, које функционишу као својеврсна музичка композиција. Звук, па
и говор, специфичан је, јер снажно делује на нас, али
тога врло често нисмо свесни, услед његове ефемерне
природе. Подређујући остале чулне модалитете звуку, редитељ нас приморава да освестимо моћ звучне
слике, која, овако деконструисана и постављена ван
контекста, у први план избацује политике које је обликују. Кроз специфично раслојавање процеса перцепције на известан начин увежбавамо спремност да, када
будемо суочени са сликама које нам намеће систем,
освестимо њихову политичност и сопствену позицију
унутар њих. Сам сценски дизајн у потпуности прати
овај концепт; дизајн звука је беспрекоран, и уз готово
надреалну вокалну увежбаност извођача, чини да се у
тренутку пребацујемо из једног звучног пејзажа у други. Извођачи су обучени у црна, формална одела, па је
минимализам као концепт дизајна костима, довољно
сведен да никада не наруши доминацију звучне слике
у хијерархији елемената који формирају сценски дизајн ове представе. Осим извођача у црним костимима и потпуно утилитарних столица и нотних сталака,
визуелну слику чине пројекције које такође поштују
минималистички принцип успостављен осталим елементима. У већини случајева пројекције представљају
само титл, али суптилне интервенције у смислу диспозиције у простору или чињенице да повремено не
прате изговорени текст, доносе разиграност која отвара нова поља игре речима. Представа Свита бр. 2 је
добитник прве награде публике и специјалне награде
“Јован Ћирилов”.
Јашући облак је пројекат либанског уметника Рабија Мруеа у чијем је уметничком раду у излагачким
просторима и у позоришту заступљено испитивање
појмова присуства, представљања и извођења на сцени кроз призму односа фикције и реалности. Мруе је
одрастао за време Либанског грађанског рата, па велики број тема којима се бави јесте повезан са догађајима којима је био сведок током петнаест година ратног
стања. Јашући облак је интимна прича његовог брата
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Из представе Свита бр. 2, фото документација Битефа

Јасера који је у рату повређен, пуцњем снајпера у главу.
Међутим у својим радовима Раби Мруе никада публици не преноси причу из позиције сведока или жртве,
какве обично конструишу и преносе медији, већ тежи
да раслоји и деконтруише сопствено сазнање и перцепцију доживљеног, како би избегао искључиво емотивну реакцију гледалаца и навео их да уђу у дијалог са
оним што виде, пре свега постављајући питања. Раби
Мруе је заједно са братом Јасером, јединим извођачем

присутним на сцени, креирао причу, насталу на основу Јасеровог личног искуства које му је преокренуло
живот. Са седамнаест година рањен је снајперским поготком у главу, па је након преживљеног напада морао
да почне да учи готово све животне радње, као што су
ход, говор и слично и поново да успостави сопствено
физичко, психичко и друштвено биће. Прича базирана на истинитим догађајима креирана је из фрагмената јер се браћа Мруе на примарном нивоу не баве
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узрочно-последичним везама и утицајима политике и
насиља на друштво и појединца, већ сећањем на сопствено биће у одлучујућим тренуцима у животу и деконструкцијом и сагледавањем истог у садашњем тренутку. У прилог таквом начину причања приче, Раби
Мруе од сценских средстава користи видео пројекцију
на којој су приказани снимци Јасера, затим документарне секвенце Бејрута за време рата, породичне фотографије и други садржај и то све са звучном подлогом која је понекад музика, али је често и Јасеров глас
који објашњава шта гледамо или пита себе и нас, гледаоце, шта видимо на приказаној слици. У појединим
тренуцима Јасер пушта снимке сопственог гласа или
чак оно што изговара на сцени истовремено снима и
затим пушта да он и публика преслушају. Да би омогућио сагледавање и схватање сопственог бића, Раби
свог брата Јасера ставља у троструку улогу на сцени
– он је карактер у причи, он је извођач те приче и он
је гледалац када посматра себе на видео пројекцији
или приликом преслушавања аудио записа свог гласа. Овакав поступак у поставци није захтевао костим,
јер Јасер – караткер у причи, јесте и Јасер у стварном
животу. Донекле је упитно приказивање оваквог сценског дела у конвенционалном позоришном простору
какав је сцена “Раша Плаовић” Народног позоришта
у Београду. Сценски простор ограничен са леве стране
столом и столицом за којима седи Јасер и пројекционим платном постављеним у средини, у којем нема
сценских промена, био би подеснији у неком камерном простору, ако узмемо у обзир да гледамо интимну
причу човека који је при том и извођач на сцени. С друге стране посматрано, дизајн светла, реализован тако
да се осветљава Јасер на сцени, или видео пројекција
док се емитује или се по потреби осветљава и Јасер
док гледа видео пројекцију, при чему се све светлосне
промене одвијају видљиво, али полако, конципиран је
на начин који даје гледаоцу време да размисли о томе
шта је управо видео и чуо и држи га на дистанци у односу на причу коју гледа, јер Раби Мруе у овом сцен-

ском делу које можда и не можемо назвати обичном
представом доводи у питање управо представљање, у
овом случају представљање себе тј. свог бића.
На крају фестивала игране су две представе националних позоришта у региону. То су Родољупци Јована Стерије Поповића, у режији Андраша Урбана, и
извођењу Народног позоришта Београд и Над гробом
глупе Европе редитеља Себастијана Хорвата, у извођењу
ХНК Ивана пл. Зајца Ријека (Хрватска). Обе представе
су базиране на текстовима великих националних писаца и обе говоре о суноврату друштва прикљештеног
чизмом аустро-угарске власти у којем појединац, трудећи се да сачува свој интерес, беспоговорно гази друге. Родољупци преносе злослутни глас Јована Стерије
Поповића о српском друштву које ће урушити само
себе због недостатка интегритета и морала, а редитељ
Урбан га посебно проблематизује уносећи измену у
текст драме – убија лик Гавриловића чиме констатује
смрт слободе мишљења и различитости. Урбан, уједно и сценограф ове представе креира простор који је
обележен мноштвом симбола. Публику у сали дочекује
завеса са великим грбом Аустроугарске преко целог
порталног отвора која се подиже и почиње представа
у којој глумци говоре на мађарском језику. Међутим,
првом приликом када је то потребно ликови стају испред симбола српства – грба, заставе, иконе и мењају
своју идеологију и ћуд, а паралелно са тим полако прелазе на коришћење српског језика. Већи део представе
тада постаје испуњен фуриозном енергијом коју посебно наглашавају сонгови које је компоновала Ирена Поповић Драговић. Урбанов редитељски поступак
је и овај пут заснован на постављању глумачке игре на
просценијум и изговарање текста кроз обраћање публици, уз честу употребу средстава која модификују
звучну слику, попут микрофона и мегафона. У ту сврху
Урбан користи сценске елементе као што је низ столица на просценијуму или изузетно дугачак сто за којим
седе сви родољупци док разматрају потезе које треба
да учине да би се спасли или оставља празан простор
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за одвијање динамичних сцена борбе на фронту. Још
једна важна промена у сценском простору настаје у
последњем чину који нас потпуно везује за данашњу
ситуацију у нашој земљи, када на сцени видимо огроман билборд са натписом Flying from Belgrade и опет
исти низ столица и родољубаца у измењеном костиму
и нагласком у говору, али са истим намерама. Овако
осмишљен сценски дизајн представе је у функцији режије и глуме и целовито преноси јаку политичку поруку коју нам Урбан шаље.
И у представи Над гробом глупе Европе, одиграној
на Великој сцени позоришта Мадленијанум, инспирисаној новелом Мирослава Крлеже Хрватска рапсодија,
један од основних елемената сценског простора је дугачки сто за којем се одвија свечана вечера. Пријатну, породичну вечеру повремено прекидају непрепознатљиви звуци који допиру из непознатог правца и
размирице између чланова породице, а злослутни тон
и атмосферу даје и осликана сцена Потопа преко целог задњег зида салона ка којој су присутни на вечери
окренути леђима. Сценограф Јурген Кирнер је драматични обрт који представља рушење удобног европског
комфора пред налетом избеглица и моралну беду западног друштва представио падањем плафона свечаног
салона и тргањем великог осликаног платна иза којег се
открива слепи зид од огромних блокова. Међутим сам
чин пада плафона није био толико агресиван колико
је драмски то било пожељно, што је с једне стране разумљиво из безбедносних разлога и компликованости
техничке изведбе, али с друге стране јесте пример да
је понекад ефикасније препустити гледаоцима да замисле динамичку слику преласка простора из једног
стања у друго, него половично извести задатак.

Политика (сценских) слика
Сценски дизајн на фестивалу Битеф 2016. године
показао је различита размишљања у избору и начину
коришћења сценских средстава за грађење слике света у
којем живимо, обојеног неоколонијалистичким идејама

и израженом немогућношћу за прихватање другости и
другачијег. Кохерентна програмска линија и доследна
селекција представа допринели су да прошлогодишње
издање Битефа повремено заиста функционише као
нека врста лабораторије, у којој се испитивањем у оквиру имагинарног света изграђеног на сцени, добијају
релевантни одговори на друштвено-политичка питања
другости, разграничења и толеранције, која обликују
свет у којем живимо. Уколико тај појам узмемо у најширем смислу, који подразумева садржај, али и форму, можемо рећи да већина представа приказаних на
Битефу 2016. припада политичком позоришту. Осим
избора теме, који је био условљен очигледно политичким програмским усмерењем фестивала, део аутора
бави се и политичношћу слика – кроз деконструкцију
процеса изградње сценске слике преиспитује се процес
изградње слика у свим доменима живота, и ван позоришта. Честа употреба видео пројекција није новост
у позоришту, али је подсећање на то да свеприсуство
посматрања света кроз видео слику умањује нашу способност да сагледавамо реалности чак и када је наше
сопствено биће у питању. Део представа кроз стално
поигравање између присуства и репрезентације преиспитује миметичке капацитете позоришта, рефлектући
тако савремене тенденције у домену извођачких уметности које подразумевају приближавање позоришта
и перформанса. Светови изграђени на сцени су фрагментирани, јединство простора, времена и радње је
деконструисано, док се појединачна сценска средства
доводе до екстрема, у покушају да се испита процес
грађења сценске слике. Иако Битеф 2016. представља
програмски заокружену целину, чија је релевантност
била условљена избором тема које се обрађују, али и
специфичношћу њиховог значаја у глобалном и локалном контексту, наредна издања фестивала пред собом
имају још тежи задатак – да наставе рад на враћању
и одржавању релевантности Битефа на интернационалном плану.
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Хероик: Freeshipping – садејство
сценских средстава у служби
јединственог наратива

“Х

ероик: Freeshipping” је уметнички рад троје младих архитеката, Стефана Васића, Ане Шулкић
и Игора Сјеверца, којим се Република Србија
представила на 15. међународној изложби архитектуре
у Венецији (15. Mostra Internazionale di Architettura), а
настао је као одогвор на тему 15. бијенала – “Извештавање са фронта” (Reporting from the Front) коју је задао
уметнички директор и кустос изложбе, Александрo
Аравена (Alejandro Aravena), и националну тематизацију Стручног савета Министарства културе и информисања за припрему наступа Републике Србије на 15.
међународној изложби архитектуре у Венецији 2016.
године1) – “Хероик”.
За нешто више од тридесет година од свог успостављања, Венецијанско бијенале архитектуре претрпело је велике промене, како у форми и размерама
сопствене појавности, тако и у намерама које својим
одржавањем спроводи на глобалном нивоу. Наиме, ова
манифестација се током свог сазревања све више ослобађала стега које су задавали конвенционални начини галеријског излагања архитектуре и константно се
угледала на иновације које су се на том пољу јављале
у ликовној уметности (посебно у форми sight specific
1) У даљем тексту “Стручни савет”.

просторних инсталација), указујући на тај начин на нераскидиве везе ових дисциплина. Бијенале је, такође,
показало како тежи одступању од површног схватања
архитектуре као пуког обликовања форме, борећи се
за то да на прво место постави њену хуманистичку
улогу, једнако значајну како за појединца тако и за
цело друштво.
Као резултујући исход оваквих промена, националне поставке многих држава учесница у овој глобалној архитектонској дебати одступиле су од традиционалних излагачких пракси, тежећи да пронађу нове начине за што адекватније исказивање сопствених
наратива. С обзиром на то да се форма као основно
средство архитектонског изражавања у овом случају
ставља у други план, иза наратива, јавља се потреба
за увођењем савремених алата којима ће се тај наратив послужити медијима за комуникацију са публиком Бијенала. Ови нови алати могу бити преузети из
најразличитијих дисциплина и готово увек прате савремене трендове и одговарају на актуелне захтеве
публике, те могу бити окарактерисани као средства
сценског дизајна.
За потребе овог истраживања, предмет анализе
– уметнички рад “Хероик: Free shipping” биће разложен на своја основна градивна средства, с циљем да се
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прикажу њихова улога, начин употребе и међусобно
садејство у симбиози оствареној зарад успостављања
комуникације његовог јединственог уметничког наратива са публиком.

Извештавање са фронта
Уметнички директор и кустос 15. бијенала, архитекта Александро Аравена поставио је тему “Извештавање са фронта” с циљем усмеравања изложбе на хуманистичку страну архитектуре и њене поуке, водећи
се тезом да се “балансирањем интелигенције и интуиције може превазићи садашње стање ствари”2). Гледајући на битку за бољу архитектуру као на колективни напор, он 15. бијенале организује као инклузивно,
те поред архитеката позива и цивилно друшво и вође
да се укључе као једнако вредни актери. Свака земља
позвана је да у свом националном павиљону говори о
изазовима са којима се суочава код куће, настојећи
да се кроз размену искустава освести идеја о томе да
нико не би требало да буде сам у борби за побољшање
квалитета места у којима се одвија живот.
Поред идеја о укључивању целокупне заједнице у
пројектантски процес, које једнако заступа и спроводи
и у сопственој стручној пракси, Аравена ову тематизацију заснива и на актуелном стању у архитектонској
професији, проблематизујући позицију самих архитеката и отпор на који наилазе борећи се за живот сопствених идеја, пригушених брзином и комплексношћу
саременог света. Он читав распис своје теме метафорички и стилски смешта у домен милитантног, говорећи врло одсечно о борбама у струци као о рату чије
се битке воде са крајњим циљем проширивања граница нове и квалитетне урбане архитектуре; о рату који,
уместо оружја, користи архитектуру и њена средства
као алате помоћу којих се може изродити кључ за нова
предлагања и нове идеје. Он жели да се на 15. међуна2) Alejandro Aravena. Outline of the 15th International Architecture Exhibition, http://www.labiennale.org/en/architecture/news/31-08b.html
(преузето 15. 5. 2016).

родној изложби архитектуре представе “успешне приче
које вреди испричати и примери за углед које је вредно
поделити са другима, у којима је архитектура доприносила, доприноси и доприносиће својим победама у
биткама и проширењем граница”3).
Крајњи циљ Аравенине теме јесте да се што широј публици прикаже како изгледа побољшати квалитет живота интервенишући на маргинама, у тешким
условима, у сусрету са жестоким изазовима, и упрокос
недостатку средстава радећи само са оним што је доступно, не жалећи се ни на шта што недостаје. Овако
замишљена изложба није хроника пасивних посматрача, већ манифест бораца чија дела следе пут њихових
идеја, освајајући територије у којима су се јавиле потребе за унапређењем и откривајући стално нова места
и нове просторе за спровођење акција.

Хероик
Стручни савет је као полазиште за своју тематизацију – “Хероик” искористио тематски оквир уметничког директора Бијенала, контекстуализујући га
унутар појма “универзалности среће”, о коме говори
знаменити француски филозоф Бадју (Alain Badiou).
Као основу своје тематизације Стручни савет користи
афирмативност и четири темељне димензије жеље усмерене ка универзалности среће (побуну, логику, универзалност и ризик). Исходиште ових појмова проналази
се у тумачењу херојства које, пре свега, претпоставља
исправан чин и јасну појаву у конкретној ситуацији.
Намера је била да се додатно изоштри Аравенин тематски оквир, али не у тону и језику, већ само “у жељи
да се кроз наступ Србије прикаже снага архитектуре
која одолева монетарним апстракцијама тржишта и
покаже да, упркос квазихуманистичким конструктима либерализма, архитекти успевају да афирмишу
питање човечности, радећи тако у корист Света – као
3) Ibid.
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Као иницијалну намеру своје тематизације, Стручни савет исказује јасну тежњу да се представљањем
Републике Србије на овогодишњем Венецијанском
бијеналу открије и артикулише нови приступ у пројектовању и мишљењу, и то на суштински афирмативан
начин, а са циљем окупљања архитеката који борбом
за реализацију својих заједничких тежњи конструишу
могућности за нову, херојску, улогу архитектуре у оквирима практичног хуманизма.

Хероик: Freeshipping

Процес градње уметничке инсталације
Хероик: Free Shipping, фото: Ана Шулкић

историје човечанства, и Света – као наше планете коју
настањујемо”4).
Стручни савет своју тезу заснива на претпоставци да је побуна у току и да се појављује свуда и стално, али у различитим интензитетима. Побуни се не
приступа са нихилистичке, нити анархистичке тачке,
већ супротно – она представља јасну артикулацију става због кога дејствује, представља његову афирмацију.
Стручни савет жели да се у националном павиљону
прикаже баш та афирмативна новина – новина која
је у директној вези са добрим; новина која отвара нова поља и просторе у актуелним законитостима архитектуре; новина која се проналази у равни практичног
хуманизма; новина у форми “величанственог призора
побуне – величанственог призора револуције у мишљењу у свету архитектуре”5).
4) Стручни савет Министарства културе и информисања. Хероик – тематизација стручног савета, http://www.dab.rs/images/bijenale2016/
Prilog%20V_Tematizacija%20strucnog%20saveta%20def..pdf (преузето 15. 5. 2016).
5) Ibid.

Freeshipping представља опросторену метафору
присуства “прекобројних” архитеката, њиме се слави
њихова енергија и истрајност које имају моћ да остваре промену набоље, он је симбол остављања трага.
Просторним решењем аутори скрећу пажњу на промену размере у којој херојство у архитектури наступа,
од заједничког сна о метрополису са почетка прошлог
века, па све до данашњих уситњених размера чији су
хероји слободни стрелци (freelancer-и).”Наспрам неколицине дивова, који су архитектуру довели у зону
спектакла, тече реалност мноштва незнаних јунака у
жељи за истином концепата и њиховом изведбом”6).
Конструкција просторне инсталације умногоме
се ослања на логику конструкције монтажних скејт
паркова. Дрвене распињаче укрућене гредама пресвучене су ОСБ и шперплочама, градећи суптилну кривину налик на талас. Супротстављена крила структуре,
прекинута једино рампама које се пружају од улаза у
павиљон, додирују се линијски каналом који подужно
дели унутрашњи простор по оси симетрије.
Ова готово архетипска форма, пројектована по
узору на траг брода на површини воде замрзнутог у
делу времена, материјализована је сјајном, дубоком,
засићеном плавом какву бисте, према речима аутора,
6) Игор Сјеверац, Ана Шулкић и Стефан Васић. Free shipping, http://
www.dab.rs/images/bijenale2016/FREE%20SHIPING%20Stefan%20
Vasic%20rt1502/Free%20Shipping%20%20II%20%282%29.pdf (преузето 15. 5. 2016).
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желели у сну. Са посебном пажњом изабрана је нијанса
завршне обраде. International Klein Blue је тамноплава
боја коју је створио француски уметники Ив Клајн (Yves
Klein), а њеном визуелном доживљају доприноси блиска
сродност са ултрамарин плавим пигментом. Жеља за
гуменкастим карактером и ефектом углачаности реализована је одабиром полиуретанског самолива у наведеној боји. Тежња аутора била је да из ове плаве сваки
посетилац може прочитати сопствено сањарење, сопствену песму и сопствену одлуку. Плаветнило разбија
једино уједначени ритам белих прикључака за струју
распоређених дуж оба крила просторне структуре.

Пројекат звука
Као медиј који ће позиционирати посетиоце у
простор изложбе изабран је звук, аутора Владимира Дабића, аудиовизуелног уметника, а базиран је на
специфичном ритму којим се одвија рад у архитектонским рачунарским програмима, на звуку пројектовања.
Овај ритам настаје као последица куцања на тастатури и кликтања мишем, где свака унета команда
или скраћеница постаје појединачна ритмичка фигура, а “како је потврда сваке команде тастер ‘space’,
највећа типка на тастатури одсечно активирана левим
палцем звечи дајући тако ритам који засебне фигуре
увезује у ритмичке реченице”7). На овим елементима
базира се звучна слика чија је основа пасивна атмосфера унутрашњег простора павиљона, а преко које се
врши оркестрација ефеката. Према речима аутора, ови
ефекти су најпре изоловани и квалитативно обрађени
софтверским симулаторима простора, додељивањем
различитих реверберација, након чега су аранжирани
у оквиру слојева. То раслојавање звучне слике биће
кључно за разумевање планова који заједно са реверберацијом доприносе просторности звучног доживљаја.
Методолошки, звук је конструисан у три фазе:
симулирање низа звучних ефеката који су у служби
описивања рада појединца; удруживање у мање гру7) Ibid.

Простор уметничке инсталације
Хероик: Free Shipping, фото: Ана Шулкић

пе које се постиже увођењем благе ритмике у оквиру
лејера (аудио канала); јака ритмизација којом се постиже усклађеност актера.
“Како би се дискусија о карактеру звука револуције спровела до краја, па чак и пројектовано хиперболисала”, Дабић целокупну звучну слику доводи у стање
таласа постигнутог динамиком. У периоди од 8 секунди звук из крешенда прелази у декрешендо, при чему
не оставља апсолутну тишину, већ “пиано пасивне атмосфере сведен на филмски шум”. Поред поменутих
основних елемената, у изградњи пејзажа звука учествују и одабрани фоли ефекти, убачени са намером да
укажу на постојање животности која је ипак присутна,
упркос сопственом одсуству из првог плана.

Мотивациона писма
Како је срж пројекта оријентисана ка анализи тренутног стања и препознавању друштвених феномена
везаних за архитектонску професију, аутори поставци
додају још један сегмент у форми мотивационих писама архитеката упућених великим архитектонским
бироима. На овај начин, кроз представљање интимног
чина у коме појединац тржишту нуди своје вештине,
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Нереализовани филм

Фрагмент уметничке инсталације
Хероик: Free Shipping – мотивациона писма, фото: designboom

заглављен негде између сопствених снова и јаве, емоција и рација, наде и реалности (веома сличног идеји
о пловљењу плаветнилом материјализованим унутар
павиљона), приказује се и конкретан пример проблематизованог система о коме рад говори. Писмо симболизује први корак ка прихватању несигурне позиције у
професији, препуне обука, тренинга и стажирања које
ће, само можда, једног дана бити крунисане сталном
позицијом.
Идеја аутора била је да прикупе што већи број
оваквих писама, печатирајући их генеричким одговорима и указујући тако на однос система према појединцу. Количином и појавношћу ових писама дотиче се идеја о статистици, али не кроз бројке, већ кроз
конкретан и опипљив објекат који може бити окарактерисан и као уметнички предмет.
Као додатак метафори брода, са посебном пажњом
је дизајниран и каталог изложбе, и то у формату путне
исправе плаве боје, на чијих су првих неколико страна одштампане рецензије и подаци о поставци, док су
остатак слободне стране бележнице – сувенира за посетиоце павиљона.

Сценарио нереализованог филма под радним
називом Пераја, односно 7 Фрагмената (Хероик), сценаристе и режисера Филипа Мартиновића, посебно
је био приређен у сврху допуњавања наратива ове изложбе. Наиме, било је планирано да овај кратки, седмоминутни, играни филм буде приказиван на лаптопу
– основном средству за рад једног архитекте, као интегрални део поставке на самом улазу у павиљон, али
због недостатка финансијских средстава никад није
ушао у продукцију.
Филм је замишљен као серија од седам кратких
испреплетаних прича чији су сви актери, окупљени око
једног догађаја – спектакуларне и гламурозне инаугурације једне бесмислене, предимензионисане, плаве
чесме. Почетни кадар приказује субјективни поглед
кроз ронилачку маску једног архитекте, који улази у
ентеријер савременог архитектонског објекта, у комплетној ронилачкој опреми (ронилачко одело, боца са
кисеоником, пераја итд.), као да унутра очекује некакакву поплаву. Око њега ужурбано теку последње припреме за свечаност, гланца се под, поставља се торта,
припремају се видео бимови. Доласком градског функционера, са велике чесме се скида вео и изненада настаје серија комично пренаглашених, индивидуалних
незгода, праћених интензивним шикљањем воде из тек
откривене чесме која убрзо потапа салу. Настаје потоп
за који је једино архитекта у својој ронилачкој опреми од почетка био спреман. Сви актери овог догађаја
етикетирани су као архитекти: од чистача , преко телохранитеља, домара и градског функционера, па чак
и до дечака који је означен као “будући архитекта”.
Основна намера филма била је да сугестивно,
на комичан, а помало и саркастичан начин, прикаже
стање у архитектонској струци, где због немогућности
задовољења основних егзистенцијалних потреба школовани архитекти бивају приморани да посао траже
изван сопствене струке, удаљавајући на тај начин од
професије мноштво својих потенцијално револуционарних идеја.
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Закључак
Најсавременије архитектонске тенденције ужурбано се окрећу човеку са крајњом намером да што више
допринесу целокупној друштвеној заједници, трудећи
се да у праксу уведу и устале нове трендове практичног хуманизма. Венецијанско бијенале, као најзначајнија светска изложба архитектуре, адекватно је место
за промоцију оваквих тема, те се Аравенина тематизација у потпуности уклапа у овај контекст, а посебно
узевши у обзир велике друштвене промене на глобалном нивоу са којима се тренутно суочавамо. Национална тематизација коју је задао Стручни савет, у овом
случају послужила је само као допуна, уобличавајући
ауторе стилски и усмеравајући их ка томе да заузму
херојску позицију – позицију борбе, не жалећи се ни
на који начин на своје тренутно стање.
Троје младих архитеката својим уметничком
радом у павиљону Републике Србије покушали су да
представе публици Венецијанског бијенала проблеме
са којима су и сами суочени, говорећи о њима директно са своје тачке гледишта, али при том не представљајући само себе, већ и све друге младе људе који се
неминовно суочавају са истом проблематиком. У покушају да искажу свој став што јасније, користе уметничка средства с намером да универзалношћу свог
проблема допру до што шире публике. Просторни
аспект инсталације не креирају као конвенционални архитектонски простор, већ као простор метафоре, много ближи метафизичким просторима сна него
оним ординарним са којима се свакодневно сусрећемо. На овај начин постиже се много јачи ефекат преношења поруке на публику, која у овако инспиративном и зачудном амбијенту доживљава осећај слободе,
изнедрен из могућности да у овај плави простор сна
утка и сопствена значења. Још један од алата који оставља могућност слободнијег тумачења свакако је и
звучна инсталација сачињена од звукова који настају
током рада на рачунару, стилизована тако да звучи као
талас. Хрпа одбијених мотивационих писама младих

Скица сценографије филма
Пераја / 7 Фрагмената (Хероик), аутор: Дејан Тодоровић

архитеката, на улазу у павиљон, свакако је један од
најсугестивнијих аспеката ове уметничке инсталације.
Наиме, једино се овим средством потпуно директно,
количином, садржајем и готово пуком статистиком,
указује на основну тему и намеру.
Као што је представљено истраживањем, увођењем
нових средстава и алата неуобичајених за излагање
архитектуре, већ за приказ идеја о архитектури и њеним тенденцијама, отвара се потпуно ново поље могућности интердисциплинарне сарадње. Садејство и
размена средстава могу резултовати остваривањем
потпуно другачијег доживљаја код пубике, са којом
више не комуницира готов производ већ чиста уметничка визија. Фрагментацијом рада на елементе материјализоване различитим сценским средствима, од
којих је сваки неизоставан део јединствене идеје, јавља
се могућност за успостављањем снажног јединственог
наратива за комуникацију рада “Хероик: Freeshipping”
са публиком.
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Модна ревија као простор
комуникације: од ауторског ка
егзибиционистичком
Студија случаја “‘Шанел’ ревија високе моде,
јесен–зима 2015, Гран Пале Казино”

“М

ОДА”, латински: модус – начин, правило,
ритам, време… користи се као термин који
означава актуелне стилове у различитим
сферама људског размишљања и активности. Најчешће се мода користи за означавање актуелног стила у индустрији одеће, као и саму индустрију одеће.
У оквиру индустрије одеће/модне индустрије термин
мода се односи на трендове који су изложени сталним
променама, па је због тога важно разликовати појам
одевање од појма мода.
Одевање је природна људска потреба и чин којим
људско тело остварује повезивање са простором и временом, задовољавајући функционални и социолошки
аспекат, постајући на неки начин и средство остваривања комуникације1). Ако већ одећа служи као сред1) Према теорији моде Анте Т. Владиславић каже “Одјенути се или
разодјенути се је природна људска потреба, чин којим људско тело осигурава простирање у простор и време, а тиме и прву комуникацију са другима. M. Č. Černelić, Đ. Bartlett, A. T. Vladislavić,
Moda, povjest, sociologija i teorija mode, Školska knjiga, Zagreb 2002,
033.

ство за преношење неке поруке, а самим тим и комуникације, онда функције одеће можемо поделити и
на употребну и симболичку. Као најбољи пример који
илуструје ову поделу може послужити форма хаљине
из 19. века која у себи има вишак непотребног материјала. Та хаљина има сврху да друштвено позиционира своју власницу, изрази њен суздржани став од физичког рада, наметне укус нижим класама и изврши
полну диференцијацију2).
У тренутку када се кроз одећу намеће одређени
естетски квалитет који поприма масовно прихватање,
онда се прелази у област моде. Као једно од основних
својстава моде јесте потреба за изложеношћу и приказивањем. У неким прошлим временима, када је одећа
већ превазилазила само задовољење основне функционалности, тржнице и агоре су имале важну улогу
модне позорнице. Развитком друштвеног уређења кроз
историју ту улогу преузимају дворови, што је донекле
задовољавало потребе на регионалном нивоу (одно2) Исто, 018.
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си се на регије у оквиру државе). Регионални дворови су добијали информације о променама из великих
престоница и трговачких градова Енглеске, Француске и Шпаније3). У доба барока, позориште, као место
друштвених догађаја које је привлачило велики број
људи постаје најпопуларнији простор за приказивање
моде. Током 19. века дешавају се промене које значајно слабе утицај двора и градови, попут Париза, постају
места снажне друштвене активности. Развојем индустријске производње јавља се непрекидна потреба за
новим, а модне промене постају извор узбуђења увек
добродошао у једноличан живот. Са непрекидним променама које доноси индустријска производња повећава
се и потреба за излагачком делатношћу одевних предмета који се пласирају на тржиште. Током двадесетих
и тридесетих година 20. века робне куће постају прави изложбени простори робе за средњу класу. Потреба
за презентацијом не јењава ни након Другог светског
рата и услед финансијског дефицита појавио се нови начин излагања моде, при чему је Жан Кокто (Jean
Cocteau) дизајнирао лутке од 70 цм висине и дао моди
један нови излагачки приступ. Са постепеном финансијском консолидацијом на глобалном нивоу поново
се развила потреба за остваривањем комуникације
између модне индустрије и купаца што је захтевало
подизање излагачке делатности на један високи ниво.
У савременом друштву ширење моде почива на
поступку превођења произведене структуре у визуелно-вербалну, при чему стварни предмет постаје алегоријска слика кроз употребу сценских средстава. Са
све већом концентрацијом капитала у свету настају све
бројнији модни брендови, а само неколико њих успева
да потрошачку потребу доведе у поље уметности кроз
високу моду, при чему целокупна излагачка делатност
добија у концепцијском значењу на нивоу целокупне
слике. Ревија ‘Шанел’ висока мода (houte couture),
јесен–зима 2015. добар је пример како модна индустрија, коришћењем сценског промишљања, остварује
комуникацију са купцима.
3) Исто, 83–84.

Модна кућа ‘Шанел‘
‘Шанел’ је једна од најпрестижнијих модних кућа
на свету. Један од најзначајнијих утицаја које је извршила ова модна кућа јесте трансформација женске силуете, ослобађање тела, ново схватање женствености
и увођење нове дефиниције елеганције. Бренд ‘Шанел’ је основала Габриел Коко Шанел (Gabrielle Coco
Chanel) и ти почеци везују се за радикалну деконструкцију дотадашњег женског кроја што је првенствено
подразумевало одбацивање корсета. Нове форме биле су направљене тако да прате контуру женског тела,
укључујући и елементе мушког кроја. Средином двадесетих година 20. века ‘Шанел’ као иновацију доноси
малу црну хаљину која је у том тренутку била револуционарна не само у форми већ и у избору боје. Већи
део производне структуре овог бренда био је заснован
на ручној производњи, запошљавајући већи број радника4). Тек током седамдесетих, тачније након смрти
оснивачице бренда, нови власници покрећу прву линију прет-а-портеа (Prêt-à-porter)5). Током осамдесетих, тачније 1983. они ангажују Ота Карла Лагерфелда
(Otto Karl Lagerfeld) на место главног дизајнера и уметничког директора. Лагерфелд је донео низ новотарија
и извршио је потпуну промену у спољашњем изгледу
бренда реновирањем продајних објеката и променом
приступа рекламним кампањама. Схватајући да нови
тржишни систем не функционише само кроз строго
наметање правила, већ захтева и поштовање потрошачке тражње која је склона променама, Лагерфелд
4) Модна кућа ‘Шанел’ је запошљавала више од 2000 људи у 26 радионица, а сваком од њих је управљао властити премијер задужен
(или задужена) за цртање и шивање. M. Č. Černelić, Đ. Bartlett, A.
T. Vladislavić, Moda, povjest, sociologija i teorija mode, Školska knjiga,
Zagreb, 2002, стр. 102.
5) Прет-а-порте (prêt-a-porter) у дословном преводу са француског
значи спремно за ношење, док у модној индустрији означава производњу одеће по стандардним обрасцима уз примену машина.
Карактерише је удобност и неформалност. У енглеском језику користи се израз ready to wear.
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унапређује улогу креатора као комуникацијске споне
између бренда и тржишта.
Карл Лагерфелд, иако дипломирани историчар
уметности, каријеру модног дизајнера започиње у компанији Пјера Балмена (Pierre Balmain), а затим наставља у модној кући ‘Пату’ (Patou) и ‘Фенди’ (Fendi).
Његово стваралачко искуство може се дефинисати као
мултидисциплинарно с обзиром да користи различите уметничке медије за изражавање својих идеја. Познат је и по великој амбицији да одевним предметима
приступа као уметничким делима.
У времену када мода постаје лако доступна широким друштвеним слојевима кроз постојање ‘брзе моде’ (fast fashion)6), увођењем категорије ‘висока мода’
ствара се јасна и непрелазна граница симбола моћи и
позиције. Висока мода је доступна само малом броју
повлашћених купаца, али њен утицај је присутан као
инспирација за пласирање нових трендова у технолошком и у смислу форме. Оно што високу моду одваја од
прет-а-портеа јесте и процес производње. Стандардизација производног процеса високе моде захтева да
централни студио буде смештен у Паризу и да запошљава најмање двадесет људи, док колекције које се
приказују два пута годишње морају садржати најмање
по 50 модела. Један од императива производње је примена претежно ручне израде, са што минималнијом
употребом машина.
У савременом друштву, чије жеље тржишта Лагерфелд препознаје, изражена је потреба за иновацијама у излагачкој делатности, тако да представљање
нових колекција постаје догађај који окупира пажњу
јавности повезујући модну индустрију са друштвеним
и културним сферама. Савремена идеологија друштва према моди не односи се само на приступ одевању
6) Брза мода/fast fashion – користи се као израз којим се објашњава брзо прихватање актуелних модних трендова са модних писта.
Брзу моду одликује свакодневно облачење. Карактерише је масовна индустријска производња, што доста утиче на приступачност
цене. Најпознатији дистрибутери су Зара, H&M, Top Shop...

и улепшавању, већ захвата и елементе из друштвеног
живота, као и поштовање актуелних вредности које то
друштво намеће.
Карл Лагерфелд као посредник између бренда
и купаца употребом визуелне симболике покушава
да пренесе поруку о својој идеји, али и да стратешки
препозна и удовољи захтевима тржишта пре него што
оно прихвати или одбије понуђено. Ту намеру он најуспешније остварује кроз комплетан сценски поступак
којим презентује колекцију, при чему је модна ревија
конципирана на снажном сценском призору.

‘Шанел’ ревија високе моде,
јесен–зима 2015, Гран Пале Казино
Свака Лагерфелдова ревија високе моде представља јединствени сценски догађај који, полазећи од одабира простора одржавања до сценографије, увек носи
одређени став заснован на актуелним догађајима. Тако
ревију за јесен–зиму 2015. Лагерфелд поставља у амбијент ‘Шанел’ супермаркета, чиме указује на модну
сцену као на простор глобалног тржишта, али симболима (целокупно брендирана реквизита) демонстрира
жељу за апсолутном доминацијом бренда ‘Шанел’. У
зависности од тога на ком пољу жели да нагласи доминацију бренда, Лагерфелд поставља ревије у амбијенте
који се сценографски конструишу као аеродром, супермаркет, париски трг…
Следећи мото Габријел Коко Шанел која је рекла
“да би био незаменљив, човек непрестано мора бити
другачији”, Лагерфелд уноси различите приступе приликом креирања сваке колекције.
Колекцију високе моде за јесен–зиму 2015. поставља као перформанс, градећи унутар ревијског
простора још један, перформативни. Овим се отвара и
простор анализе ревије као извођачке уметности, што
зависи од начина презентације коју дизајнер бира. У
зависности од поставке која може бити излагачка на
равној модној писти или концепцијски осмишљена и
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Тлоцрт ревијског простора

сценографски и кореографски обогаћена, ревија може
имати презентерски или извођачки карактер.
Лагерфелд бира простор Гран Палеа (Grand Palace)
у Паризу, који је изграђен за потребе Велике светске
изложбе 1900. године и у главном холу сценографски
гради казино у стилу Ар нувоа (Art Nouveau). Облик
простора намеће организацију сценског и гледалишног простора. Ревијски део, улазећи дубоко у простор
испред публике, формира на неки начин истурену
позорницу. Централни део ревијског простора је издвојен у једну подструктуру, што је сценски означено
тепихом специфичног дезена (симбол дуплог ‘C’) и у
том делу се налазе столови за рулет. На левој и десној
страни, оријентисано од места уласка и изласка учесника, постављене су слот-машине које такође имају
обележја дуплог ‘C’. Као доминантни извор светла, а
уједно и као декорација постављени су лустери у стилу Belle Epoque, с том разликом што су лустери који су
изнад централног дела ревијског простора величином
издвојени од периферних.

Тлоцрт ревијског простора
У тренутку када публика очекује појављивање манекенки, у централни простор ревијског дела (“коцкарницу”), улази 20 јавних личности, већим делом глумци,
међу којима су Џулијан Мур (Julianne Moore), Кристен Стјуарт (Kristen Stewart), Ванеса Паради (Vanessa
Paradis)7) и заузимају столове за рулет. Све учеснице
које се налазе у “коцкарници” носе моделе сведеног
колорита (црно, тамноплаво, тамнолила...), при чему од материјала доминира плиш, сем Рите Оре (Rita
Ora) и Ванесе Паради. Као пропратни детаљ учеснице перформанса носе део накита из једине колекције
ексклузивног накита коју је ‘Шанел’ урадио 1932. године. Док свака јавна личност не заузме своје место
у “казину” чује се клавирска музика, која затим пре7) Остале учеснице ревије биле су Џералдина Чаплин (Geraldine
Chaplin), Стела Тенант (Stella Tennant), Алиса Делал (Alice Dellal),
Лара Стоун (Lara Stone), Лили Роуз (Lili Rose), Лили Колинс (Lily
Collins) Џи Дрегон (Г-Драгон).
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лази у електронску. Са првим битовима електронске
музике започиње ревијски део. У ревијском простору
постепено почињу да се појављују манекенке које су,
помоћу шминке која им шематски обликује лица и боб
фризура, стилизоване готово идентично.
У склопу ревије приказано је 67 креација које носе манекенке лишене сваке индивидуалности, чиме је
појачан акценат на учеснице у “коцкарници”, које све
време трајања ревије активно играју, што је целокупни призор претворило у неку врсту перформативног

догађаја. Традиционално, ‘Шанелову’ ревију затворила је млада (снаша), овај пут Кендал Џенер (Kendall
Jenner), која се, уместо у венчаници, појавила у белом
оделу са велом на глави. Да поставка ове ревије није поседовала централни део, вероватно не би ни привукла
толико пажње, међутим, инсценација перформанса у
коцкарници употребљена је само као метафорична
слика којом је Карл Лагерфелд желео да пренесе поруку купцима која је много сложенија од тога шта ће
бити модерно наредне сезоне.
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Симболички смисао егзибиционизма
код Карла Лагерфелда
Користећи сложен сценски начин презентације
Лагерфелд моду приближава актуелним идеологијама које превазилазе само чин одевања и улепшавања,
већ постају и елементи друштвеног живота. Увођењем
савремене технологије и унапређењем излагачке делатности кроз употребу сценских средстава Лагерфелд
приступа моди као процесу непрекидних промена
којима је изложена и структура тржишта која је примарна у остваривању комуникације. У изради колекције високе моде јесен–зима 2015. он уводи значајну
технолошку иновацију, замењујући традиционалне
материјале лурексом, пвц-ом, пластичном чипком,
као и 3Д штампом. Имајући у виду специфичност тржишта високе моде, због захтевности купаца и стандарда производње, приступ овој колекцији био је посебан ризик, што Лагерфелд симболички инсценира
кроз поступак коцкања.

Смисао перформанса унутар ревије
Као што је већ поменуто у тексту, користећи препознатљиве силуете ‘Шанелових’ кројева којим се овај
бренд пробио на тржишту, Лагерфелд интегрише технолошки нове приступе материјалу. С обзиром да купци
високе моде имају већ добро утврђена очекивања од
производа који су засновани на ручној изради, овом
колекцијом је модна кућа ‘Шанел’ постављена у поље
неизвесности како ће бити прихваћена. С једне стране колекција је могла донети огроман новчани губитак као и добитак бренду, па Лагерфелд целу ову ревију доживљава као коцкарски ризик. Постављајући у
средишњи део ревијског простора сценографске елементе коцкарнице, он врло искрено тај доживљај презентује купцима који су овде у својству публике. Као
перформере коцкарске игре Лагерфелд бира двадесет
најпознатијих личности из света музике и филма, које
су најпрепознатљивији носиоци модних кампања бренда ‘Шанел’, чиме на неки начин поистовећује бренд са

њима у овој игри-перформансу. Поред тога што служе
као идентификациони симбол бренда, избором ових
личности Лагерфелд говори о приватном кругу (circle
prive) који је најближи ‘Шанел’ и има велики интегритет
у глобалном друштву. Задајући им поступак конкретне
физичке радње (коцкање) Лагерфелд, у комбинацији
са сценографским елементима и костимом, гради скуп
позоришни призор са паралелним током дешавања у
односу на ревију. Постављајући два различита призора
један унутар другог, при чему је основа/оса дешавања
казино, Лагерфелд шаље поруку да свака врста иновативности која се дешава у овој модној кући почива на
традиционално очекиваном квалитету, што се додатно
види и анализом костима.

Симболика костима у изградњи
визуелног наратива
Као интердисциплинарном уметнику, а пре свега
етаблираном дизајнеру, Лагерфелду је добро познато
како да употреби одевне елементе и да кроз њих пренесе поруку. Манекенке које на овој ревији носе моделе идентично су стилизоване шминком и фризуром
и на неки начин подсећају на клонове. Естетика која
је примењена у овој стилизацији врло је блиска оној
коју је Лагерфелд применио на некима од ревија током осамдесетих година, односно на почетку своје каријере у ‘Шанелу’. Потирањем индивидуалног идентитета манекенки, појачан је значај персонализације
учесника игре у “казину”. Као што је естетика ревије
Лагерфелдов препознатљив печат, кројеви који су заступљени на личностима унутар “казина” одговарају
нечему што се везује за саме почетке бренда ‘Шанел’,
односно ауторски печат Габријел Коко Шанел, када
се мала црна хаљина по први пут уводи као императив елеганције. Сви учесници “коцкарнице” носе на
себи комаде накита из колекције која је настала 1932,
чиме се додатно појачава значај приватног круга. За
ову колекцију занимљиво је да је настала у периоду
Велике депресије, чиме је у том тренутку тржишту
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послата порука о стабилности пословања ове модне
куће. Појављивање Кендал Џенер као ‘Шанелове’ младе обучене у бело одело, које подсећа на свадбено одело Бјанке Џегер (Bianca Jagger) носи такође једну озбиљнију друштвено-социолошку поруку. Поред тога
што је на овај начин изразио своју подршку истополним браковима уједињујући мушко-женски симбол
у једну форму, Лагерфелд се овако обраћа и женама
једног новог, садашњег времена. Симболички те жене
у мушко-женским односима не само да “носе панталоне”6 већ са собом носе и озбиљан новац и као такве заслужују да њихова реч буде последња. Као што и
сви остали елементи ове ревије имају значењску симболику у односу традиционалног и модерног, тако и
‘Шанелова’ млада представља симбол модне куће која
је своје постојање започела супротстављајући се традиционалном погледу на жену.
Оно што одевне предмете употребљене на овој
ревији сврстава у домен сценског костима јесте управо наративна функција коју они имају.

Извор: сајт chanel-news.chanel.com,
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Простор и сценографија
Избор простора за модну ревију носи одређено
симболичко значење ако узмемо у обзир чињеницу
да је Гран Пале изграђен за потребе Велике светске
изложбе 1900. године, на којој су биле представљене
све технолошке иновације у најразличитијим сферама
људског живота. Користећи постојећу просторну симболику, Лагерфелд у простору Гран Палеа гради сценографију која постаје концепт преко кога се изражава став. Најуочљивија је естетска доминантна примена
Belle Epoque, што се види у избору делова ентеријера
попут лустера, ограде између два нивоа публике као и
у графичком решењу тепиха. Поступком брендирања
већине употребних предмета који се користе у игри
симболом закључаног “C”, а пре свега брендирањем
столова за рулет и карата за игру, пренета је порука
да је стављање улога на ‘Шанел’ улагање у кућу која
увек добија. Иако је колекција високе моде посвеће-

Извор: Getty images,
фото: Pascal Le Segretain
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на, а пре свега доступна повлашћеном кругу одабраних који доносе велика новчана улагања, Лагерфелд их
симболички одваја у централни део ревијског простора и ствара призор коцкарнице уводећи у тај простор
и праве крупијее. Причајући кроз ову ревију причу о
целом бренду, Лагерфелд не запоставља ни значај тржишта прет-а-портеа и његових купаца, па тако на делу
активног ревијског простора поставља и блек-џек апарате који су смбол јефтиније и лакше доступне забаве.

Избор музике
Преводећи стварне предмете у слику уз помоћ
шифара које обухватају различите нивое перцепције,
Карл Лагерфелд се окреће сценској уметности вешто
користећи све њене елементе. Избором музике ствара се унутрашњи ритам целокупног дешавања као и
драматургија радње.
На почетку, када се појављују јавне личности које
су, као перформери, уједно симбол традиционалне вредности, музика која прати дешавање је класично компонована са доминантном употребом клавира. У тренутку када се појављују манекенке као симбол иновације,
звуци класичне музике прелазе у електронску музику која доноси нову динамику дешавању. У завршном
делу ревије који је припао ‘Шанеловој’ млади чује се
композиција Берија Вајта (Barry White) “Loves theme”.

Закључак
Одевање је одавно превазишло своју основну,
функционалну намену, и еволуирало је у нешто што
постаје важан део културних, социјалних и естетских
стандарда.
Еволуцијом функције одеће која је прерасла у
моду расла је и производна делатност од малих мануфактура до великих компанија.
Употребом напредних технологија којима се убрзао процес размене информација и робе тржиште је
превазишло границе локалног карактера и проширило се на глобални ниво, чиме је повећана и тржишна

конкуренција. Порастом тржишне конкуренције развијала се “борба” за освајање купаца која је захтевала
непрестано напредовање у успостављању комуникације са њима.
Модна индустрија је специфична по томе што користи мултимедијалне форме како би што боље презентовала производ. Излагачка делатност коју користи
модна индустрија изражена кроз филм, фотографију
или ревију често прелази у поље уметничког феномена. Посебан део модне индустрије представља област
високе моде која и сама, без излагачке делатности,
прелази у домен уметничког израза јер је одликује рад
на уникатним одевним комадима према одређеним
стандардима. Модна кућа ‘Шанел’ као једна од лиценцираних за израду високе моде добар је пример како
модна индустрија, применом сценског промишљања,
успева да створи комплексну слику о колекцији која
носи одеређени став према тржишту.
Карл Лагерфелд, уметнички директор модне
куће ‘Шанел’, ревијом високе моде јесен–зима 2015,
одржане у простору Гран Палеа у Паризу, направио је
једну врсту живе инсталације, постављајући перформанс унутар модне ревије.
Користећи визуелну знаковитост која указује на
традиционални квалитет, Лагерфелд не спашава прошлост од заборава, већ је интегрише као симбол у садашње време. Увођењем глумаца/перформера који
имају задату физичку радњу унутар симболичког казина, Лагерфелд постиже атмосферу театралности.
Модна ревија престаје да буде само то када постанемо свесни целине на нивоу свих сценских елемената
који помажу да се целокупно дешавање доживи као
визуелни наратив који произилази из неке реалне активности пред посматрачем. Целина је створена поступком примене очигледних и скривених елемената
комуникације кроз естетизацију догађаја, чиме је ова
колекција постала примарни разлог дешавања, а перформанс “коцкања” је послужио као метафора.
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Оно што ову ревију приближава перформативном и театралном изразу јесте и постојање драматургије дешавања кроз уводни, ревијски, и део када се
појављује млада.
Постављајући питање какав би ефекат и значај
цео овај перформанс “коцкања” имао да је изведен у
неком другом простору или околностима, долазимо
до откривања суштинске важности контекста излагачког јединства који се остварио у интеракцији са свим
осталим сегментима ове ревије високе моде. Због широког опсега значења које покрива у свом преводу на

српски језик, реч перформанс се може применити у
различитим областима као што су уметност и техника.
У тексту реч перформанс употребљава се као термин
уметности који објашњава један већ унапред утврђен
извођачки чин који користи телесну присутност институције личности и кроз задату физичку радњу у датом
простору преноси одређену поруку.
Спајањем извођачке и излагачке (ревијске) делатности формира се целина сценског догађаја који успешно комуницира са публиком која је уједно и тржиште.
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Круна Стеријиног
позорја
као фестивала и
институције

60 година стеријиног позорја (Документарна грађа)
Приредила Александра Коларић
Стеријино позорје, Нови Сад 2015.

И
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здавачки центар Стеријиног позорја објавио је
монографију поводом 60 година од оснивања
институције. Књигу је приредила Александра
Коларић, дугогодишња уредница Фестивалског центра, која је од 1981. (од објављивања публикације 25
година Стеријиног позорја), наставила да прикупља и
обрађује грађу о фестивалу и Стеријином позорју. Ово
је изузетно вредна књига зато што доноси сакупљену, систематизовану и организовану грађу која може
послужити управо као грађа за неке будуће научне и
истраживачке радове о историји српског театара и театра у региону.
Књигу отвара текст Милете Радовановића, директора Стеријиног позорја од 1985. до 2003, човека који
је ову институцију провео кроз тежак период како за
само Позорје тако и за земљу у којој је основано. У свом
тексту он нас уводи у историју Стеријиног позорја као
институције и фестивала. Пише о менама и трансформацијама кроз које је прошло Позорје. Читајући његов
текст, увиђамо компликован однос између Позорја и
позоришног живота у земљи, Позорја и политике, Позорја и времена тј. мена једног друштва.
Ако текст Милете Радовановића видимо као уводну причу о институцији Стеријино позорје, онда је
текст “Заборав је скупљи” Александре Коларић прави
увод у ову књигу. У њему можете да прочитате како је
књига настајала, шта је у њу ушло а шта није, а постоји
као систематизована грађа коју би, зарад будућих генерација, требало објавити. Када прочитате тај текст
увидећете сву дубину, темељност и значај Стеријиног
позорја кроз 60 година његовог постојања.
Након уводних текстова следи документарна
грађа. Када је књига структурисана, очигледно се размишљало о потребама истраживача (па и радозналог
читаоца и љубитеља позоришта!) који у овој књизи треба да пронађе податак који га интересује. Очигледно
је да су књигу састављали стручњаци који су и сами
проводили сате и сате у истраживању материјала, који
знају како размишља истраживач и какве врсте пода-
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така су му потребне па су подаци тако и обрађени. Сви
подаци сложени су азбучним редом. Тако, на пример,
овим редом сазнајемо укупан репертоар током 60 година – које су све представе учествовале на Позорју
и да су Стеријини Родољупци изведени на фестивалу
пет пута, а исто толико пута и Покондирена тиква.
Дознајемо имена свих селектора и како су изгледале
њихове селекције, који су све уметници учествовали
на фестивалу, када је и колико награда добио поједини уметник... Посебно је занимљив сегмент Репертоар – Пријаве за учешће на Позорју (1956–1991), где
сазнајемо да је до 1964. године представе за фестивал
бирала Оцењивачка (уметничка) комисија, да је први
селектор и уметнички директор био Миленко Шуваковић, редитељ из Новог Сада, да су 1971. уведене квалификационе комисије и да су престале да постоје 1992.
године, након распада СФРЈ. Шуваковић је био селектор две године, а затим Слободан Селенић и други истакнути позоришници. Уметнички директори који су
истовремено били и селектори ротирали су се након
годину дана (вероватно по републичком кључу), све до
Георгија Пара (1972–1975) и Владимира Стаменковића
(1977–1981). Читајући ову књигу упознајемо историју
југословенског и српског позоришта. Пратимо како су
се појављивала имена савремених драмских писаца,
редитеља, глумаца, сценографа... Затим, који уметници су добијали Стеријине награде, када и за која уметничка остварења. Занимљиво је поредити ко је све био
у жирију и какве је одлуке доносио поједини жири, те
како су награде кореспондирале са селекцијом и како
се све то уклапа у наша сећања на одређени период.
Књига је важна и зато што буди нашу потребу да обновимо сећања и преиспитамо некадашње судове или до-

зовемо у сећање заборављене, а важне чињенице. При
свему томе, ова књига је много, ако не и понајвише
значајна због објављених података које нигде другде
не можете наћи и проверити до овде. На пример, податке о ТВ драмама изведеним на Стеријином позорју
и садржају пратећих програма. Ови подаци су значајни
јер показују како су други медији пратили позориште
и како је позориште било део ширег културног контекста друштва у свом времену, како се тај простор за
праћење ширио, а затим сужавао, мењао и ко је, како
и на који начин учествовао у тим променама.
У ствари, када ово обимно дело узмете у руке и
загњурите се у податке, схватићете величину захвата
и његов значај за историју развоја културе у Србији
и бившим републикама СФРЈ, али и још једну важну
чињеницу – да ће прави смисао подухвата Александре Коларић и других сарадника Стеријиног позорја
бити заиста досегнут онда када се поводом података
овде систематизованих и презентованих, покрене једно, два, три… научна истраживања с циљем да се темељно сагледа и протумачи како ближа тако и даља
историја позоришта. Ова књига позива театарске истраживаче на дијалог. Без тога она ће бити још један
жалостан доказ да сопствени труд не умемо да ценимо
и не разумемо да се велики послови не могу завршити
једном књигом, ма како она била озбиљно и темељно
сачињена. Књига 60 година Стеријиног позорја сигурно јесте једна од најозбиљнијих, ако не и најозбиљније
издање овакве врсте код нас. То је круна и Стеријиног
позорја као фестивала али и његових одељења, са посебним акцентом на Документационоистраживачки
центар ове институције.
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Украјинска драматургија
данас

М

ада су штампане у малом тиражу (по 150 примерака), ове две антологије Сучасна украïнска
драма и Савремена украјинска драма (односно
једна – прва је објављена на украјинском језику, а друга
у преводу са украјинског на српски), које су приредиле
Људмила Поповић и Надија Мирошниченко, а објавило
издавачко предузеће војвођанских Русина, “Руске сло-

Сучасна украïнска драма. Антология
Руске слово, Нови Сад 2016;
Савремена украјинска драма. Антологија
Руске слово, Нови Сад 2016.

во”, јесу својеврстан издавачки подухват. Најпре, ово
је прво целовито представљање савремене украјинске
драматургије код нас. Будући да је објављено у два издања – једно које доноси драме на оригиналном језику
и друго које их представља у преводу на српски језик,
намењене су и различитој публици, најпре Русинима и
Украјинцима, изворна, а преведена српским читаоцима
који ће посегнути за овим избором. Осим уметничких,
несумњиво, постоје и други разлози за објављивање и
верификовање ових драма. Украјинска драматургија
дуго је била у сенци руске драматургије, недовољно позната у Европи, па и код нас. Иначе, како то примећује
у свом предговору Надија Мирошниченко, земље Централне и Источне Европе дуго су се налазиле “у сенци”
Западне Европе. Разлози су били и политичке природе.
Баш као што је и српска драматургија остајала у сенци, а потом из ње, у појединачним случајевима (углавном преко Биљане Србљановић), излазила у свет. Тако
се и савремена украјинска драматургија нашла у “добу радикалних промена, преосмишљавања вредности,
успостављања новог идентитета и потраге за изласком
из перманентне кризе” (Мирошниченко).
Не само због тога, наравно, ова антологија је изазовно штиво, како читаоцима, па и критичарима, тако и
потенцијалним инсценаторима ових драмских текстова.
Поуздана препорука је и Надија Мирошниченко, драмска списатељица, песникиња, културолог, преводилац,
редитељка. Била је позоришни уредник часописа Кино-Театар, потом једна од оснивача првог украјинског
позоришног сајта Виртеп (скраћено од Виртуелни театрални пројекат), од 2001. ради као научни сарадник у
Центру за позоришну уметност “Лес Курбас”, а од 2007.
и као управница одељења за драмске пројекте у истом
Центру. Приредила је бројне антологије украјинске
драме. Написала је преко 17 оригиналних драма, као и
седам драма према мотивима прозних дела, неколико
филмских сценарија, итд. Аутор је преко 70 научних
и стручних радова о драми, позоришту и филму. Њене
драме су објављиване, превођене и извођене. Ауторка је
награђивана, учествовала на фестивалима, форумима
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и конференцијама у свету. Несумњиво ауторитет када
је у питању савремена украјинска драма.
С друге стране, наше, налази се др Људмила Поповић (девојачко Надточа), редовни професор и руководилац Украјинистике на Филолошком факулету у Београду. Рођена у Радехову, граду у Лавовској области, у
Украјини, а живи у Србији, у Београду, од 1988. године.
Слависткиња од угледа. Изузетан познавалац украјинско-српских културних веза. Репрезентативан је управо њен поговор овој антологији, у коме је антологија
савремене украјинске драме на српском језику посматрана у контексту рецепције украјинске књижевности
у Србији, у 21. веку.
Судећи по Антологији украјинске поезије. XVI–XX
век (Бања Лука, 2002), па антологији прогнаних руских
песника – Жигосани (Београд, 2005) и Антологији украјинске постмодерне приповетке (Нови Сад, 2005),
савремена украјинска књижевност је ипак нашла пут
до српских издавача и читалаца (подвлачећи ипак алудирам на примедбу Љ. Поповић да су српски издавачи незаинтересовани за објављивање непрофитабилне
литературе, а међу њима и украјинске књижевности;
друга примедба односи се на незаинтересованост Министарства културе Украјине за промоцију своје културе). На Данима украјинске књижевности у Србији, у Београду, од 6. до 9. октобра 2014. године, Дејан Ајдачић
указао је на супротан пример: да српско министарство
финансијски помаже промоцију српске књижевности
у Украјини (један од примера је пројекат “Савремена
српска драма”, Д. Ајдачића и Н. Мирошниченко).
У обимној антологији Савремена украјинска драма (452 странице), чије објављивање је финансијски
помогао Покрајински секретаријат за културу, јавно
информисање и односе са верским заједницама, предочено нам је 12 драма 10 аутора, у поузданим преводима Дејана Ајдачића, Милене Ивановић, Драгане Василијевић, Тање Гаев, Милице Симић, Јулије Драгојловић, Желибора Тепшића и Горане Драгаш. Објављене
су следеће драме: Станица и Лавиринт Олександра
Винтера, Милион падобранчића и Онај који отвара вра-

та Неде Неждане (псеудоним Надије Мирошниченко);
драма Боје, коју је написао Павло Арје, Recording Олександра Ирвањеца, Тегле телевизор Володимира Диброве, Химна демократске омладине Сергија Жадана; потом драма Душа моја са ожиљком на колену. Савремена
бајка Јарослава Верешчака, под псеудонимом Слав. КоКо; Ава и смрт Оксане Тањук, Хајде да се играмо Сергија Шчученка и Скините конобаре с неба или шта ће
нам прошлогодишњи снег Олега Миколајчука-Низовеца.
Олександар Винтер (1972) је драмски писац, сценариста, песник, глумац, редитељ. Сарађује са бројним
украјинским позориштима, али и са руским (Москва) и
македонским (Штип), где му је изведено преко 30 драма. Драма Станица или ред жеља за сутра, преведена
је премијерно извођена у Украјини и Русији. Објављена
је на више језика. Извођена је у оквиру Дана украјинске драме у КЦ “Пароброд”, у Београду, 25. маја 2014.
Реч је о једној од најизвођенијих и најпревођенијих савремених украјинских драма. У њој је Винтер креирао
сложени модел “територије” која не подразумева бег
од стварности, већ представља могућност програмирања нове реалности (Н. Мирошниченко).
Нови комад истог аутора, Лавиринт, смештен
је у Кијев, у време одвијања крвавих догађаја на Мајдану (фебруар 2014). Овде драматургија наступа као
“уметнички инструмент за разумевање конфликата и
изазова свог доба”. На корицама ове антологије налази
се цртеж мурала “Ковчег”, аутора Владимира Кузњецова, настао 2015. године, у знак сећања на Виктора
Чмиленка, који је погинуо на Мајдану.
Неда Неждана је такође представљена са две драме – Милион падобранчића је монодрама у два чина
са стерео-ефектом, извођена и награђена као најбоља
европска представа 2006; драма Онај ко отвара врата
је награђена на конкурсу радио драме Другог програма Радио Београда и доживела своје радио извођење
у Србији.
Павло Арје (1977) је драмски писац и концептуални сликар који живи и ствара на релацији Лавов-Келн-Лондон. Драме су му објављиване у посеб-
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ним књигама, али и инсцениране, не само на украјинским сценама него и у Русији и Немачкој. Награђиван је на међународним позоришним фестивалима и
форумима (Лондон, Берлин). Драма Боје изведена је у
Београду, у КЦ “Пароброд”, у оквиру Дана украјинске
драме, 25. маја 2014.
Олександер Ирвањец (1961), песник, писац, новинар, професор – један од лидера савременог књижевног процеса (НМ). Представе по његовим текстовима
извођене су у Украјини, Немачкој, Пољској, Луксембургу, Хрватској, Словенији и САД.
Володимир Диброва (1951), писац, преводилац,
универзитетски професор – истакнути представник алтернативног андерграунда. Забрањиван, објављивао је
у самиздату до 1990. године, кад доживљава “званични
књижевни деби”. Од 1994. живи у САД, где предаје на
Институту за украјинистику на Харвардском универзитету. Његова дела преведена су на немачки, пољски,
мађарски и енглески језик и објављивана у САД, Канади,
Шкотској, Немачкој, Пољској и Мађарској. “Сврставају
га у постмодернисте, јер су његова дела претекла тенденције које одређују саму појаву (иронија, пародија,
дело као скуп цитата, колажирање), а формирање његовог ауторског стила опонирало је тоталитарном контексту” (НМ). Драма Тегле телевизор представља два различита света – свакодневицу и реалност ТВ. У почетку
супротстављене, на крају се поистовећују, препознате
као “лаж тоталитарних времена” и маркетинг Запада,
односно као “савремено пропагандно манипулисање
свешћу” које узрокује људске трагедије.
Сергиј Жадан (1974), песник, прозни и драмски
писац, есејист, преводилац, друштвени делатник. Аутор је култних романа и драма у којима се бави постсовјетском стварношћу у Украјини. Његова дела су
преведена на 13 језика, што га чини једним од најпопуларнијих украјинских писаца средње генерације (Љ.
Поповић). Драма Химна демократске омладине приказује конфликте нашег времена. У њој је недавна историја демократских промена у Украјини приказана
као катастрофа. “Поред традиционалне бурлеске, по-

стмодерног иронизма и оптимистичког финала, ради
се о катастрофи слободе која наступа у улози главног
трагичног јунака” (НМ).
Драмски писац Јарослав Верешчак је најстарији
аутор у овој антологији (рођен је 1938). Аутор је преко 30 драма. Заслужни је драмски уметник Украјине.
Оснивач је Гилде драматурга и студија за омладину. У
његовом опусу било је дела која су успешно извођена
и она која се “нису препоручивала”, односно која су
била забрањивана. У драми Душа моја са ожиљком на
колену, аутора заступа његов алтерего Слав. Ко-Ко, а
сам текст је дубоко интиман и истовремено симболичан за целу генерацију која је била приморана на живи клечећи (НМ).
Оксана Тањук пише прозу и драме. Ради у Националном центру за позоришну уметност “Лес Курбас”,
као заменик директора за истраживачко-експериментални рад. Њена драма Ава и смрт је спој футуристичког, мистичног и анималистичког. Реална стварност је
загађена идеологијама, тако да оностраност постаје важнија за поимање правих вредности ствари, прочишћава их од сувишног (НМ).
Сергиј Шчученко (1961), драмски писац, сценариста, песник, новинар. Објављује драме у украјинским
и руским издањима, као и у електронским издањима.
Учесник у више пројеката, добитник награда. Драме су
му извођене у Украјини, Русији, Белорусији и Киргистану. Једна од доминанти у његовим драмама је конфликт
личности са стереотипима које јој намеће друштво. У
комаду Хајде да се играмо, уз то, прате се тематске линије сукоба генерација и програмиране инфантилности која лишава слободе (НМ).
Олег Миколајчук-Низовец је драмски писац, новинар и сценариста. Уврштен је у антологије младих
украјинских драмских писаца, награђиван и извођен
у Украјини, Словачкој и Белорусији. У његовом комаду Скините конобара с неба или шта ће нам прошлогодишњи снег главни јунак је луткар који манипулише
женама које су претворене у лутке. “Посебан лудички и
поетски свет комада наступа у улози фантазмагоричне
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пројекције реалног које је заражено вирусом отуђења,
поделе човечанства на манипулаторе и изманипулисане, света у којем је уништена хуманост као таква”,
примећује Надија Мирошниченко, закључујући свој
предговор речима:
“Савремена драматургија Украјине, највеће европске земље, која је из разних разлога најмање позната,
данас отвара своје тајне Србији и позива на дијалог –

Пише > Дарко Лукић
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књижевни, позоришни, друштвени. Такав дијалог обогаћује културе и мења контекст, посебно када се ради
о двема словенским земљама којима нису само језици слични, већ и трагична историја, као и сложена данашњица, што улива наду у истинско разумевање и нове позоришне пројекте”.
Ова антологија је тај позив, изазов и нада...

Н

а први поглед Казалиште срама захваћа врло широко подручје изведбене праксе у распону од класичне драмске књижевности до рубних изведаба,
од ауторских поетика драмских писаца и редатеља до
сувремених теорија глуме, режије, покрета, учења и
знања. Пажљивијим читањем, међутим, постаје јасно
како Сибила Петлевски чврсто обједињује тако разноврсна подручја досљедном примијеном методологије
“новотеатролошког” приступа на трагу нове театрологије Марка де Мариниса (Marcо de Marinis). Врло
широк корпус тема и проблема отвара театролошки
ријетко тематизирана питања попут интелектуалне одговорности, екологије ума и драматургије друштвеног
простора, различитих динамика казалишних простора,
културе доколице нових класа, литерарних приступа
“Великом рату”, теоријских сустава глуме и режије,
мимесиса или мемоидних идентитета.
Посебно занимање кроз цијелу хоризонталну и
вертикалну структуру рукописа ауторица показује за
појам времена, којему се враћа на више мјеста и на
различите начине, као и за тему когнитивног и емотивног учења и поучавања, која једнако тако свеприсутно прожима различите текстове. У наслов књиге постављено је заједничко питање изведбеног суочавања
с осјећајем срама, промишљаног у потезу од ауторефлексивног до друштвено активистичког. Не тјескобе
или нелагоде, него упрво срама, толико недостајућег
бесрамном свијету у којему се изведбе догађају. Дос-
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љедна властитом увјерењу да само трансдисциплинарни
приступи могу одговорити захтјевима новотеаролошкога мишљења, ауторица се суверено користи протоколима и методама различитих знаности и знанствених
дисциплина, али једнако тако с лакоћом у њих уграђује
најсувременији приступ “промишљајућег умјетника”
(reflexive practitioner) и теоретичарке која промишља
кроз праксу (reflexive practitioner theorist).
Суигра производње и опажања казалишта твори
казалишне чињенице које су предмет истраживања Сибиле Петлевски. Те се чињенице указују као међуигра
између промишљања и чињења. Како овако постављене
театарске теме нужно искорачују у подручја природних
знаности и технологије, свјесно је у књизи надиђена
студија рада, прецизно названа “апартхејдом знања”,
чиме су отклоњена ограничења и ограничености неприродних зидова који дијеле природне од друштвених и хуманистичких знаности. Тако тврда разграничења посљедица су класификација извршених на свеучилиштима тијеком 19. стољећа с коријенима још у
средњовјековној структури знања, али истовремено и
изравно одражавају логику и дух подјеле рада традиционалног капитализма.
Петлевски је свјесна како у знаностима мрежног
друштва 21. стољећа она нису ништа друго до посве
неупотребљиви рецидиви који се грчевито покушавају
одржати у конзервативним методологијама истраживања и само ометају значајна проучавања, и зато их с
лакоћом одбацује. Насилно постављене ограде између
знанственог промишљања и умјетничког дјеловања, ауторица прелази тако што на темељима најсувременијих
приступа знаности о умјетности гради властити сустав
мишљења и отвара просторе новим поддисциплинама
и праксама у теоријском промишљању књижевности,
драме и казалишта. У њезином приступу новој тратрологији, подручја као што су технологија, умјетност и
знаност не размјењују само увиде, него и методологије
истраживања. Такав холистички приступ знању разрјешава основне мисаоне беспомоћности Де Маринисове

“нове театрологије” која није знала разријешити питање
активних компетенција у театру. Петлевски инсистира
на томе да спознаја и увид као стања увијек носе јасне трагове промишљања и разумијевања као процеса.
За разлику од уобичајених приступа стањима као статичним, а процесима као динамичним ентитетима,
она негира статичност стања и увида, и увијек мисли
спознају и увид као кретање у динамичном односу са
процесима који доводе до спознаја и увида.
Онако како Хелен Николсон (Helen Nicholson)
види узајамно одређивање и међуовисност између теорије и праксе, мишљења и чињења, разумијевајући их
као један исти процес који чине дјеловање и иманентна
рефлексија о дјеловању, тако Сибила Петлевски подржава јединствени модел промишљања за који ја радо
користим термин “теорија-пракса” или “пракса-теорија”, темељем аналогије с појмом “простор-вријеме”
из Ајнштајнове (Einstein) специјалне теорије релативности. Таква мотришта, пак, омогућила су јој да познате теме сагледа на нов и непознат начин и да их у
књизи представи као посве нове чињенице. Због тога
одједном тако ново дјелују интерпретације добро познатих класика попут Марина Држића, Еурипида, Матоша, Франа Галовића, Јосипа Кулунџића или Бранка
Гавеле (Gavella). За такав су приступ, наравно, нужни
и акрибија, и ерудиција, и предано преиспитивање и
спремност на крајњу неизвјесност и процеса и исхода
дуготрајних истраживања.
Сибила Петлевски свему томе додаје још и врло
оригиналне и ријетко предвидиве закључке, који овом
знанственом рукопису додају књижевне квалитете нимало честе у домаћој, па ни у еуропској теоријској литератури. Сибила Петлевски притом само полази од
Де Маринисове “нове театрологије”, надограђујући
је, усложњавајући, и развијајући у нови, властити сустав. Де Маринисов зазор од изведбених студија, који је
посљедица његовог преуског разумијевања изведбених
студија, Петлевски надилази инклузивним приступом
у којему има простора за хибридне праксе и за амалга-
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мизирање познатих, етаблираних метода и поступака
с онима посве неискушаним, који су заправо још необликовани, који су тек у процесу настајања.
Одважност да се искорачи у непознате, па зато и
непредвидиве просторе нових динамика омогућила јој
је полицентрична мотришта. Недовршеност наратива
је поље изазова за активно читање Сибиле Петлевски.
То отварање процесима у настајању даје театролошком рукопису Сибиле Петлевски узбудљивост хибрида белетристике и астрономије. Утолико је Казалиште
срама предговор за један нови циклус истраживања

који нова дисциплинска ниша не само омогућује него
и налаже. Отварајући овако битна питања у Хрватској,
ауторица је, нажалост, овом књигом дословно ударила
у зид шутње. Том изнимно значајном дјелу у хрватској
је јавности једва посвећена која ријеч. Бавећи се бескрајно важним питањем срама у културном окружењу
које све гласније постаје поносно на интелектуалну бесрамност, очито је лансирала књигу у неки посве други
свемир. Што нипошто не значи да се књига изгубила.
Рецимо радије да се запутила према свјетовима који
ће је и жељети и знати прочитати.
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Трагедија иницијaције или Непостојани принц
Clio – Факултет драмских уметности, Институт за
позориште, филм, радио и телевизију, Београд 2016.

ајновији у низу подухвата издавачких кућа Клио
и Института за позориште, филм радио и телевизију ФДУ је књига театролога Ивана Меденице Трагедија иницијације или Непостојани принц. Ова
књига интригира и подстиче на размену мишљења, а
младим театролозима може послужити као пример како се мудро бира тема и како се она третира кроз читав рад. Сам наслов књиге асоцира на чувену представу
Јежија Гротовског Непостојани принц, али са њом нема додирних тачака већ је реч о метафори. Иван Меденица је у књизи сабрао есеје о драмама које за тему
имају проблем иницијације младог принца у свет одраслих – отуд синтагма “непостојани принц” – принц
непостојаног идентитета, млади човек на прекретници.
Избор теме трагедија иницијације омогућава аутору да направи оштру селекцију драма којима ће се
бавити и да истовремено обухвати различите историјске
периоде. У свој избор он је ставио једну античку трагедију, Еурипидовог Хиполита, најпознатију Шекспирову
трагедију – Хамлет, једну Молијерову комедију – Ми-
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зантроп и три дела која се третирају као романтичарска: Де Мисеовог Лоренцаћа, Шилеровог Дон Карлоса и
Бихнерову драму Леонс и Лена. Овај избор драма буди
радозналост и позива на полемику: Зашто аутор меша
комедије и трагедије? Зашто је стао код романтизма и
зашто чак три романтичарска дела, а само једно дело
Шекспира? Зашто, на пример, нема Шекспирових дела
Ромео и Јулија и Хенри IV или Живот је сан Калдерона
де ла Барке или Шилерових Разбојника? Но, вештина
избора теме не састоји се само у њеном именовању, већ
и у ауторовој способности да је научно одбрани. У изврсном предговору Иван Меденица објашњава зашто
нема неких од наведених драма. Оштром селекцијом
аутор је спречио непотребно, заморно и узалудно расплињавање у које би га неминовно увела шира тема.
Успео је да нас спроведе путем уског и личног избора
драма кроз оне тачке светске драматургије које су релевантне за савремено поимање позоришта – античке
трагедије, Шекспирове трагедије, Молијерове комедије
и романтичарске драме.
Заустављајући се на романтизму, аутор је избегао
заплитања око питање шта је то трагедија у савременој
драми, да ли је има или нема – рез на романтизму је
чист и јасан. На питање зашто има чак три представника романтизма – могло би се одговорити школски да је
романтизам разуђен покрет, да се рачва у низ праваца,
да је романтизам претеча авангарде, а на нашим сценама је најмање присутан, те да je зато ова књига оно
што једна театролошка књига и треба да буде – позив
на ново сценско ишчитавање дела. Остаје још само питање зашто се аутор бави проблемом иницијације на
драмским ликовима кад они нису стварни људи већ
“само” скуп речи? Оправдање за то се налази управо у
позоришту – будући да лик тумачи глумац, њему је од
помоћи то што лик може да сагледа као стварну особу.
То, с друге стране, аутору омогућава да може да посегне за психоанализом и антропологијом које се, видимо
то у раду, креативно укрштају са театролошким истраживањима. Међутим, аутор ни једног тренутка не занемарује структуралистичка и семиотичка становишта по
којима је лик ипак саздан од написаних речи и део је

шире мреже савремених и/или старијих текстова. Тиме се отвара широко поље за презентистичке приступе делу (којима је наше позориште понекад превише
склоно) и приступе ближе новом историцизму – дело
сагледано у оквиру свог културно-историјског контекста.
А сад пређимо на главно – шта можете да прочитате у овој књизи и зашто је то важно и корисно.
У тексту о Хиполиту Меденица ће вам указати на
контекст самог дела – на разлику између ефеба (младића) и хоплита (зрелих мушкараца) у античком добу и како то одређује Хиполита. Такође, открива нам
комплексан однос античке културе према симболици
природе, шуме, ливаде. Када се са тим упознате, лако
ћете ваше читање Хиполитове трагедије ослободити
натруха савременог поимања морала, младости и узвишености из којег произлази погрешно и банално тумачење трагичке кривице јунака.
У есеју о Хамлету Меденица расправља вечне дилеме – колико Хамлет има година и зашто “оклева” да
учини “очигледно”. Сугеришући да је Хамлет у суштини веома млад (што ми заборављамо јер у нашем позоришту овај лик често игра глумац средње генерације)
и подсећајући да је младеж у елизабетанско доба била
потпуно обесправљена, он нас, корак по корак, доводи
до могућег тумачења Хамлетових поступака – драгоцени путоказ за потенцијалног, младог глумца коме би
неко храбрије домаће позориште пружило изванредну
шансу да игра Хамлета.
Мизантроп – у позоришном животу класицизам
је највише заступљен преко Молијеровог дела. Мизантроп ту има посебно место јер се често расправља о
томе да ли је то комедија. Меденичин допринос овим
расправама је идеја да се Алцестово повлачење из света може третирати као врста социјалне смрти за лик
комедије – будући да се класична комедија најчешће
завршава венчањем тј. уласком у свет и измирење са
њим. Као и за Хамлета и за Алцеста предлаже да га игра млади глумац јер се једино тако заиста може објаснити његова изразита осетљивост према тривијалностима салонског друштва.
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Лоренцаћо припада романтизму, а Де Мисе у лику
Лоренца примењује деконструкцију целовитости лика
– поступак који ће бити уобичајен тек у драматургији
20. века. Лоренцаћо, за разлику од три претходна јунака, није баш млад. Ипак не можемо са сигурношћу
рећи ни колико има година, јер он јако брзо пролази
кроз различите духовне и идентитетске трансформације. Он улази у политичке игре као идеалиста и атентатор на тајном задатку. Временом губи оријентацију,
да би на крају чин убиства тирана био не чин револуционара, већ очајнички покушај налажења смисла сопственог живота. Фиренца је метафора декадентне републике, покварене жене, незахвалног народа, јер Фиренца олако одбацује жртву Лоренцаћа и једног тирана
замењује другим. У овом, као и у претходним есејима,
аутор испитује родни идентитет лика, Лоренцаћа, тј.
шта значи бити мушкарац, бити млад мушкарац и бити
зрео мушакрац, какав однос према роду има друштво,
а какав појединац.
У Дон Карлосу аутор разматра ситуацију иницијације као однос између идеала и реалне политичке акције.
Питање како своја уверења усагласити са сопственим
деловањем у реалном животу јесте једно од кључних
питања одрастања, односно иницијације непостојаног
принца. Аутор долази до закључка да је трагичност овог
лика пре свега егзистенцијално, па тек онда жанровско
питање и да се то може применити и на претходно анализиране ликове. Закључни есеј у овој књизи говори о
Леонсу и Лени и о илузији младости да ће бити у стању
да потпуно самостално управља својим животом – рушење ове илузије значи не само за драмске ликове него и за многе од нас улазак у свет одраслих.
Ова театролошка књига је веома добра и зато што
нуди једно лично преиспитивање без кога нема ни озбиљне науке, ни озбиљне уметности. Ова књига је лична у најбољем смислу те речи. Аутор храбро иступа са
личним ставом на почетку књиге и онда га непрекидно
преиспитује и сагледава из различитих углова, омогућавајући да његова изванредна театарска обавештеност
дође до пуног изражаја.

Пише > Милан Мађарев

Како невидљиво
позориште учинити
видљивим

У

вод у примијењено казалиште/Чије је казалиште
Дарка Лукића далеко превазилази скромну реч
‘увод’ из наслова, већ омогућава сада не тако малобројним практичарима, ретким теоретичарима и
публици да схвате и освесте појам примењеног позоришта. Књигу је прошле године објавила издавачка кућа
LEYKAM International d.o.o. Загреб, која је објавила и
претходне Лукићеве књиге Увод у антропологију извједбе/Коме треба казалиште, Казалиште у свом окружењу/
Казалишна интермедијалност и интертекстуалност и
Казалиште у свом окружењу/Казалишни идентитети.
У предговору аутор без пардона поставља питање из поднаслова књиге себи и читаоцима: чије је
позориште? На ово питање одговор је једноставан само у случају приватних власника позоришта, док у
случају позоришта које финансирају порески обвезници ситуација се усложњава. Лукић пише о рубним
и невидљивим појавама и темама, о невидљивим извођачима и невидљивој публици у жељи да упознавањем Других (термин аутора) боље разумемо себе.
Захваљујући студијском боравку на Tisch School of the
Arts у Њујорку где је слушао предмет Драмска терапија код Роберта Лендија (Robert Landuy), затим менторском раду са студентима на Академији драмске
умјетнос ти у Загребу и радозналом духу који је увек
спреман за нове изазове, Лукић је, чини се, нашао
одг овор на себи (и нама) постављено питање. Стиче
се утисак да позориште не само теоријски припада
свима нама, а ако се не проналазимо у репертоарској
пону ди онда ћемо га сами направити. Односно, као
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Дарко Лукић
Увод у примијењено казалиште/Чије је казалиште
LEYKAM International d.o.o., Загреб 2016.

што је Бранко Миљковић певао да ће поезију једног
дана сви писати, примењено позориште даје прилику
да невидљиви извођачи и публика пронађу не само
себе већ и своју критичку рецепцију.
Дарко Лукић се бави и генезом настанка термина
‘примјењено казалиште’ (eng. applied theatre) тј. у нашој
верзији ‘примењено позориште’. Овај термин је предложио кенијски представник Albert Wandago 2001. на
конференцији из драмског образовања у Бергену. Различити теоретичари и практичари нудили су своје називе што није нимало лако јер примењено позориште
има више него разнородне појавне облике: позориште

за образовање (engl. Theatre in Education), форум театар,
позориште за развој или развојно позориште, позориште
у затвору, музејско позориште, позориште успомена/
сећања за припаднике трећег доба… Патрис Павис у
свом речнику наводи да стварање текста у примењеном позоришту настаје стварањем у групи које се код
других аутора претворило у групно измишљање односно групно осмишљавање (eng. Devising). На овом трагу
можда је најадекватнији термин ‘групно осмишљено
позориште’ Вишње Рогошић (у њеној докторској дисертацији) који спомиње и аутор у својој књизи.
Лукић посебно поглавље посвећује позоришту
заједнице као варијанти примењеног позоришта. Позориште заједнице може да буде позориште за заједницу, где се представе и радионице изводе за одређене
групе заједнице, може да буде позориште са заједницом где се чланови заједнице укључују у истраживачке
пројекте са коначном представом или без ње или позориште заједнице која сама са својим потенцијалима
прави представу.
У својој књизи аутор поклања пажњу психодрами
и драмској терапији које имају доста сличних техника
али и жељу оних који их спроводе да се појмови случајно не помешају. Психодрама је, по Лукићу, претеча
примењеног позоришта по употреби елемената позоришта у психотерапијске сврхе. Као дугогодишњи водитељ психодраме (од 1994), сматрам да су плејбек театар и импро театар такође део примењеног позоришта.
Током извођења плејбек театра публика се мотивише
да прича личне приче које се одмах изводе на позорници у некој од форми: флуидна скулптура, слободна
форма, хор, прича, конфликт супротних тенденција,
мадригал итд. На другој страни импро театар није само
облик интерактивног театра већ може да се преобрази
у различите облике примењеног позоришта, па се чак
нуди и као ефикасно средство за постављање класичних представа на нови начин. Када се импро театар користи на такав начин, он се приближава идејама К. С.
Станиславског у његовој последњој фази када је радио
на промени свог Система.
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Важан сегмент Лукићеве књиге је упућивање на
начине како би се могла спровести евалуација представа примењеног позоришта јер нема довољно стручних
критичара нити новинара који би могли да их адекватно
пропрате. Један од начина свакако је академско образовање будућих теоретичара и новинара о примењеном

позоришту и добра документација која може да послужи данашњим и будућим истраживачима примењеног
позоришта. А можда добро документовање креативних
процеса помогне и самим протагонистима примењеног
позоришта да кроче (ако већ нису) у домен теоријског
промишљања своје праксе.

Пише > Светислав Јованов

Субјект као
криза драмског

С

Алмир Башовић
Маске драмског субјекта
(Говорећи субјект и ауторска позиција
на примјеру драме с краја XIX и
почетка XX стољећа)
Buybook, Сарајево/Загреб, 2015.

тудија сарајевског аутора Алмира Башовића Маске
драмског субјекта спада међу најзначајније театролошке подухвате који су се појавили у нашем
региону у последњој деценији. Усредсређујући се – као
што наслов његове студије и указује – на питање односа говорећег субјекта и ауторске позиције, сагледано
на примеру неколицине капиталних драмских дела
на размеђи XIX и XX века, Алмир Башовић уобличава слојевит театролошки исказ, унутар којег теоријска
систематичност и доследност стоје у плодној равнотежи
са интерпретативном луцидношћу и самосвојношћу.
Чувено питање Волфганга Кајзера “Ко говори у
књижевном делу?”, Алмир Башовић, с обзиром да у драми, поред субјективног говора, постоји и радња која тај
говори објективира, преобличава у питање које стоји у
средишту спознавања драмске радње: ко овде говори,
аутор или лик? Према њему, најадекватнији начин да
се истраже све импликације овог питања јесте анализа
односа између говорећег субјекта и ауторске позиције
– као главних конститутивних чинилаца онога што називамо драмски субјект. Пратећи обимну референтну историју (од Аристотела и Хумболта до Чомског и
Бахтина), аутор најпре дефинише говорећи субјект као
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субјект који говором делује и којега одликује свест о
себи и зависност од другог, тачније, као “идентитет у
настајању”. С друге стране, док је у средњем веку једини субјект био онај божански, појам аутора као демијурга који слободно барата са материјалом настаје
у ренесанси са Монтењем, а развија се са Декартовим
учењем, достижући врхунац у романтизму – да би са
појавом структурализма почело кретање у супротном
смеру – ка тзв. “смрти аутора”. У том односу, док је аутор
увек стварна личност (и припада стварности), говорећи
субјект припада свету уметничког дела, он је књижевна
функција. Говорећи субјект и аутор су инстанце које се
не могу подударати, каже Башовић, а њихов однос је
увек историјски условљен (дакле, променљив). Гранични простор у којем се срећу “аутор, материјал и форма”, тачније речено, место сусрета говорећег субјекта
и ауторске позиције, Алмир Башовић назива оквиром.
У прозном делу оквир је временски и неодвојив је од
доживљаја субјекта који о догађају приповеда, док је
специфичност драме у следећем: говорећи субјект у
драми није могуће одвојити од радње коју он говором
остварује, а ауторска позиција је нераздвојна од “главне
радње” – не као “догађаја приче”, већ као жиже или
циља духовног живота из којих ти догађаји произилазе.
Полазиште за треће битно Башовићево теоријско
жариште јесте питање да ли је маска драмског субјекта одређена драмском радњом или драмским ликом.
Користећи промишљено и на мултидисциплинарном
нивоу и синхронијску и дијахронијску методу испитивања, аутор студије најпре разматра значај радње; након свестраног истицања шта у контексту Аристотелове Поетике значи тврдња о томе да трагедија не може
без радње, а може без карактера, поредећи ставове о
радњи код Фрајтага, проблем идеје (однос патос-проблем) код Штајгера, домете и значај актантског модела
Ан Иберсфелд, као и монолошки контекст код Бахтина. Најзад, као пример размишљања о драми које инсистира на чувању самосталности говорећих субјеката
наводе се тезе Етјена Суриоа (Двеста хиљада драмских
ситуација); потом, однос говорећи субјект – драмски

лик – ауторска позиција разматра се на конкретном
примеру Ибзенове Норе, те се показује да се модерна
драма радњом не монологизира, да та драма само као
целина припада аутору.
Предочивши тако исцрпну теоријску основу истражене тематике, а избегавши при томе како искушења редукције у која воде структуралистичке методе тако и релативизам антрополошких приступа, Алмир Башовић анализира преображаје односа говорећи
субјект-ауторска позиција који воде радикалној кризи
драмског субјекта, а на примерима драма Шоа, Вајлда, Шницлера, Чехова и Крлеже. Логика овог наизглед
необичног избора је непобитна, јер произлази из намере да се укаже на репрезентативне примере поменутог кризног преображаја. У случају Шоовог Заната
госпође Ворен, драме чију мотивацију, како каже Башовић, дефинишу економски односи. Шоова “друштвена
драма”, закључује Башовић, осиромашује потенцијал
традиционалног трагичког драмског субјекта тиме што
протагонисткињи Виви, сучељеној са табуом у виду заната њене мајке, госпође Ворен, уместо трагичке слободе избора оставља, као једино прибежиште, професију
као “друштвени узор” – што значи померање драме ка
општем и идеолошком.
На примеру “комедије забуна” Оскара Вајлда Важно је звати се Ернест, аутор истражује једну далеко
радикалнију трансформацију драмског субјекта, трансформацију која, чак, најављује постмодерне драмске
поетике. Вајлдов сиже који се гради кроз маниристички интониране мотиве замена личности, нарцизма и
самоидолизације, као и средствима афористичке симболике и фрагментације дијалога, показује, по њему,
како се ауторска позиција повлачи “изван драме”, а говорећи субјект постаје зависан од мноштва детерминишућих сила које надилазе индивидуалну перспективу.
Анализа Шницлеровог комада Коло полази из сличне
проблемске димензије: реч је о указивању на обезличавање и инструментализацију драмског лика, унутар
драмске структуре састављене од низа монолога који на
различите начине артикулишу средишњу проблемати-
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ку љубави. Механичност радње и функционализовање
говорећих субјеката представљају симптоме губљења
социјалног идентитета ликова, али и означитеље доминације отуђених нагона.
Сврставајући и Чеховљево ремек-дело Вишњик у
репрезентативна места кризе односа говорећи субјект–
ауторска позиција, Башовић бриљантно бира аналитичко становиште. Наиме, он мозаичност Чеховљеве
трагикомичке целине, као и некаузални профил и антагонистичку слојевитост ликова доводи у оправдану
везу са симболом вишњика, који функционише и као
психолошки супстрат драмске радње, али и као репрезентат кризног историјског/друштвеног тренутка. Повезујући недовршене говореће субјекте на симбиличком нивоу, каже он, Чехов одсликава распад парадигме
у којој је индивидуалност драмског субјекта деловала
као битни извор драмске радње.
Најзад, кроз опсежно и аутентично тумачење комада Господа Глембајеви, драме која припада најзрелијој
фази Крлежиног опуса и остварења у којем у средиште
драмског интереса долази лик као превасходни извор
драмске напетости, Алмир Башовић долази до увида о
патолошком као основном елементу драмске концентрације. Следећи најпре Карахасанову тезу о драми
Господа Глембајеви као доследно спроведеној пародији
Софокловог Едипа, он долази до закључка да класичну
(софокловску) спознају о плодној човековој слободи и
нужности света, у модерном добу замењује страх пред
тупом нужношћу објективног. Тако се, стварањем једне компактне, али и разноврсне интерпретативне дијагнозе о кризним могућностима драме и позоришта на
размеђи двају столећа, на истраживачки убедљив начин употпуњава неоспорна теоријска самосвојност Башовићеве студије.

Пише > Сава Дамјанов

Ново читање традиције

С

тудија Марине Миливојевић Мађарев Фантастика у драмама Владимира Велмар-Јанковића одличан је пример новог читања и реинтерпретације
традиције. У случају писца који припада идеолошки
“утуљеној баштини” (Г. Тешић), књига је и више од тога: допринос откривању једног заборављеног а важног
аутора, чије дело још увек чека целовито превредновање и адекватан повратак у систем српске књжевности
којем несумњиво припада.
Марина Миливојевић Мађарев се овде оријентисала на фантастичке димензије Велмар-Јанковићевих
драма, што сведочи о ауторкином модерном сензибилитету, јер је фантастика свакако једна од пишчевих
релевантних спона са хоризонтом очекивања и укусом
савремене публике и критике. Три његове драме су у
фокусу овог рада, при чему се чини да га Срећа А.Д.,
као актуелна антиутопија, може најбоље сврстати у
контекст сличних тадашњих стремљења у европској
књижевности (Хаксли, Замјатин, Орвел). Штавише,
пошто је својевремено била сам врх модерне сценске
реализације (у режији Р. Плаовића) – највише због
сценографије (А. Вербицког) рађене у духу конструктивизма – драма је оправдано поређена са театарским
стремљенима једног В. Е. Мејерхољда. Због тога се чини
да би ова студија имала оправдање и значај чак и да се
задржала само на реактуализацији поменутог дела, неоправдано “избрисаног” из српског културног сећања.
Ипак, истраживање Марине Миливојевић Мађарев понудило је и више од тога: фантастичко-космички
мотиви у Робовима долазе до још модернијег изражаја
у сценском контексту, те би “представа која успешно
тумачи ауторове музичко-сценске замисли била сама
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Марина Миливојевић Мађарев
Фантастика у драмама
Владимира Велмар-Јанковића
Академија уметности у Новом Саду, 2015.

по себи фасцинација равна најневероватнијим техничким замислима редитеља Макса Рајнхарта и Ервина Пискатора, савременика Велмара-Јанковића”
(закључује она). Најзад, Државни непријатељ бр. 3
одликује се специфичним, унеколико брехтовским
дидаскалијама које изразито оригиналну димензију
добијају у интеракцији са читаоцем (редитељем): те
дидаскалије нису уобичајена “упутства за сцену”, већ
потенцирају зачудност и онеобичавање радње и ликова. У сваком случају, и две наведене драме указују на
изузетну, нетипичну текстуру и драматургију Владимира Велмар-Јанковића који заслужује озбиљног тумача и у недрамским сегментима свога стваралаштва
(романи, есејистика, нефикционална проза...).
Може се рећи да је Марина Миливојевић Мађарев
написала врхунски компетентан рад, у којем је спојила свој књижевно-аналитички дар и своја театролошка
знања. Такав спој редак је код нас, обично један од два
поменута пола претеже. Објављивање ове студије има
значај не само у већ апострофираном контексту новог
читања традиције него и као изазов за нови сценски
живот Велмар-Јанковићевих драма. Ауторкина смелост
да их суочи са савременим вредновањем, односно са
савременим књижевним и театарским тенденцијама,
потврђује још једном да без суочавања прошлости са
данашњицом ни један научни напор овакве врсте нема
дубинског значаја. Зато сматрам да је студија Фантастика у драмама Владимира Велмар-Јанковића драгоцена не само садашњим или будућим стручњацима него
и у ширем контексту српске књижевности, позоришне
уметности и културе.
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Пише > Тина Перић

Балет и модерна игра

Сузан Ау
Балет и модерна игра
Clio, Београд 2016.

Б

ило да је реч о упознавању са историјом балета и
модерне игре, или о подсећању на неке нарочито
значајне али и мање познате детаље из различитих периода њиховог развоја, књига Балет и модерна
игра Сузан Ау може бити занимљиво штиво и документ
како аматерским и професионалним играчима, тако и
широком кругу љубитеља ове уметности (нарочито у
тренутку када, захваљујући фестивалима, наша публи-

ка има прилику да види неке од најрепрезентативнијих
дела савремене светске продукције).
Ова прегледна и исцрпна студија нуди нам квалитетан илустрован приказ развоја игре и балета, од
њеног настанка као дворске уметности XVI века до савремених појава присутних у првој деценији XXI века.
Пажљивим ишчитавањем овог материјала можемо уочити да су многи феномени који одликују савремени
балет и игру спорадично већ били присутни у различитим периодима њихове историје. Видимо, на пример,
да је интердисциплинарност, односно равноправност
језика игре, музике, дизајна (костим, сцена, светло) и
приче (либрето или текст, уколико га има), која је под
утицајем авангардних идеја освојена почетком XX века,
била карактеристична за сами настанак ове уметности.
Игра се, наиме, све до краја XVII века негује у спрези
са музиком и поезијом, одликује се веома наглашеним
костимима и декором, и користи најсавременије технолошке изуме тог доба. Она има важну друштвену али и
политичку функцију, а све до појаве професионалних
играча у њој учествују сви присутни. Без обзира што
су историјски контекст и функција (јачање владара и
државе) били различити од данашњих, ово евоцира савремену тежњу за укидањем дистанце између извођача
и публике и неговање заједничког доживљаја, који је
увођењем просценијума и консеквентним пасивизирањем гледаоца почео да јењава.
У XVIII веку балет постаје самостална уметност
са јако израженом драмском димензијом, а у XIX веку
добија свој модерни израз – развија специфичну pointe
технику и уводи прозрачну bouffon сукњу (туту), који
дају илузију бестежинског и лакоће. Класичан балет,
познат још и као “бели балет”, у коме се негују формалне вредности јасноће, хармоније и симетрије, дос-
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тиже свој врхунац почетком XX века у Русији, а након
овог периода изложен је непрегледном мору експеримената у коме обитава и дан-данас. Пратећи развој ове
уметности и рађање модерне игре, примећујемо да су у
првој половини XX века већ присутни готово сви конститутивни елементи савремених извођења. Кореографи и плесачи отискују се у истраживање унутрашњег
света, односа појединца и групе и приказивање ангажованих друштвених тема. Испитује се моћ тела и покрета да изрази универзалне емоције, али се исто тако
много експериментише са формалним односима тела,
музике и ритма, костима, сцене (односно простора) и
светла, уз све веће присуство нових технологија и излажење из строгих дисциплинарних оквира. Истражује
се суштина самог покрета, и то не само као средства

експресије и мимезиса већ и његов потенцијал да егзистира као ауторефлексиван, дослован гест.
Читање ове књиге је интересантно путовање колико је богат и узбудљив и живот уметности којом се
бави. Оно је, међутим, олакшано изврсним вођством
ауторке која нас компетентно, а ипак непретенциозно,
спроводи кроз различите периоде и поднебља, пратећи
развој кључних феномена уметности балета и игре, и то
не само оних иманентно уметничких, већ и друштвених,
продукцијских, финансијских. Писана приступачним
језиком и са обиљем занимљивих детаља, ова студија
је, захваљујући ауторкином умећу да истакне најважније карактеристике и иновативне елементе сваког
периода, не само инспиративна већ и веома корисна.
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Пише > Габриела Теглаши Јојкић

Мирјана Матић Миленковић
(1934–2017)

Л

егенда Српског народног позоришта, балерина
Мирјана Матић Миленковић рођена је 17. септембра 1934. у Новом Саду. Иако потиче из добростојеће градске адвокатске породице (отац Милан,
доктор права), као једини потомак породице Матић,
с њене стране тај педигре никада није истицан. Своје
образовање започела је кроз редовно основно школовање, преко гимназије “Јован Јовановић Змај”, да
би стигла до апсолвента професора француског језика. Међутим, уплитањем балета у њено најраније детињствo, диплома професора никада није уписана у
Мирину биографију. Балет је надвладао родитељске
жеље и потпуно потиснуо недовршене студије. Чини
се да је Мирино животно путовање и почело оног тренутка када је међу првима закорачила у балетску салу
на часове балета код наставнице Маргите Дебељак и
од тог тренутка њена посвећеност уметности играња
никада није усахла. За ту посвећеност, 1971. године,
на Војвођанским позоришним сусретима, награђена је
за заслуге и допринос развоју позоришне уметности.
Зашто легенда? Зато што је Мирјана Матић прва генерација новосадских школованих балерина које

су допринеле да се створи чврста уметничка целина
која у континуитету траје све до данас. Када је Марина Олењина 1950. из Београда дошла у Нови Сад и основала данашњи Балет Српског народног позоришта,
Мира Матић је имала шеснаест година и међу првима је била ангажована у ансамбл балета. Упоредо је
завршавала Балетску школу, али је у репертоару играла улоге које су је врло брзо формирале у солисткињу. Уз Миру, било је ту још неколико играча и они
су били стуб данашњег балетског ансамбла. Споменимо их: Петар Јерант, Аленка Спајић, Никола Алимпић
и Никола Петров.
За почетак рада нису постојали пристојни услови. Неусловна балетска сала која је била слободна
тек од осам сати увече, без адекватног пода, купатила
и гардероба, без адекватне опреме и свега што је било потребно, окупљала је новоформирани ансамбл. О
том ентузијазму и вољи свих Мира је знала веома лепо да прича и то нарочито у тренуцима када су балетски играчи западали у кризе због беспарице или неких
сличних проблема. Запис о томе забележен је 2010. за
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филм који је прављен у оквиру серијала о шездесет
година новосадског Балета.
Тих педесетих година и под таквим околностима
пробе су се одвијале ноћу и трајале су све до раних јутарњих сати. Неумољива Марина Олењина постављала је задатке много теже од могућности играча, али
су сви, сећала се Мира Матић Миленковић, једнако
желели да зацртани циљ и достигну. Кроз интензиван
рад, снажну вољу и уз огромну љубав, у том периоду
Балет Српског народног позоришта брзо се развијао.
Касније, у Мириној биографији записано је да
је једну позоришну сезону (1962/63) провела као солисткиња у Градском позоришту у Триру (Немачка),
а наредне године играла је и у Државном позоришту у
Мајнцу (Немачка). Међутим, убрзо после ових ангаж-

мана вратила се у Нови Сад и ту остала све до пензионисања, 31. августа 1980.
У балетском свету је у неком временском периоду било неколико Мира, па се Мира Матић Миленковић радо одазивала и на надимак Матићка. Нарочито
су тај надимак користила деца у Балетској школи. Матићка је двадесет година предавала предмет Класична
подршка. Са смислом за лепо, веома инспиративна и
маштовита, за своје ученике бирала је музику, а онда
правила безбројне минијатурне кореографије у којима
су се сви добро осећали. Знала је да препозна сензибилитет сваког ученика и да према њему смисли кореографију. Уз њу су многи научили најзахтевније дуетне
вратоломије, ваздушне подршке и вртешке са партнером. Нарочито је неговала контакт током игре међу
партнерима и тражила да то једнако испољавају како
на сцени тако и у балетским салама. И касније када
је редовно долазила само да гледа завршне испите из
овог предмета, безрезервно је поклањала своје стечено
искуство, делила добре савете и нудила знање наставницима који су је наследили. И сама је била одлична
партнерка како искусним играчима, тако и почетницима. Волели су је и наставници и ђаци. Једном ју је
тадашња директорка школе питала: “Како теби успева
да без викања и галаме, без трунке нервозе, постигнеш
да те ђаци слушају?”
Одликовала се благом нарави. Била је стрпљива,
изузетно толерантна и пуна разумевања за најразличитије туђе проблеме и свачије непримерене испаде.
У себи није носила нимало злочести иа никад није завидела другима. Увек је умела да пронађе начин да
помири зараћене стране, као да је поседовала неку
магичну моћ да људе повеже, а у сваком наговештају
неког “рата” знала је како да их разоружа. Благост у
њеном гласу утишавала је ружне речи и све неминовне
конфликте у колективу. Једноставно, онај прикривени
педигре у ствари је био одраз једног лепог господског
понашања, негованог васпитања, њеног широког образовања и урођеног шарма.

> 258

IN MEMORIA M

Прво најзначајније остварење била је улога Лепе
Јелене у Валпургијској ноћи, 1955. године. Крхке грађе,
лагана и музикална, успешно је тумачила претежно
лирске улоге. Сигурне технике, поуздана и вредна,
играла је и друге улоге: Нинет (Американац у Паризу), Смарагда (Шехерезада), Лепа царевна (Жар птица), Пепељуга (Пепељуга), Клара (Шчелкунчик), Јела,
Бисерка и Звезда Даница (Охридска легенда), Емилија
(Отело), Плава птица (Успавана лепотица), Сељачки
па-де-де (Жизела).
У браку са Жарком Миленковићем, такође балетским играчем, кореографом и шефом Балета, провела
је 62 године. Тај складан спој два уметника увек је изазивао дивљење околине, јер то је био пар који се свуда
појављивао заједно. Од њих никада није било могуће
чути било какву расправу, неслагање или таман посла препирку. Узајамно су се поштовали, допуњавали
и подржавали у свему и свима давали пример како се
и у старости, после завршене играчке каријере, може
уживати. То задовољство се препознавало на њиховим
лицима. Редовно су пратили сва балетска дешавања и
увек били важан део новосадске балетске историје у
коју су се заувек уписали. Као првом балетском пару
који је утицао да се формира балетски ансамбл у Новом Саду, Удружење балетских уметника Војводине
им је 24. маја 2010, на шездесетогодишњицу од оснивања Балета у Српском народном позоришту, доделило струковну награду Марина Олењина1) за врхунско
професионално уметничко стваралаштво. На додели
ове награде било је видно њихово усхићење. Значила
им је ова пажња. Ова награда, бронзана статуета балерине, нарочито је обрадовала Миру, јер су је кроз
1) Mariina Olenjina је струковна награда Удружења балетских уметника Војводине. У оквирима својих циљева и задатака, 2007. године
установљена је награда која носи име оснивачице Балета Српског
народног позоришта и додељује се за врхунско професионално
уметничко стваралаштво. Награду чине плакета и бронзана статуета, рад академског вајара Ласла Силађија из Новог Сада. Балет
Српског народног позоришта обележава 8. март, као свој Дан, када је 1950. године и основан.

толико година њене посвећености балету све друге
награде заобишле.
Брачни пар Миленковић се после богате професионалне каријере посветио породичном животу. Ћерка јединица подарила им је унуке. Један је са успехом
похађао балетску школу, али се и поред тог талента и
изузетног дара и за музику (свира виолину), посветио
медицини у којој блиста. Богатство које су Мирјана и
Жарко носили у себи, пренели су на своје двоје унука.
Дисциплина од најранијих дана и одговорност коју су
обоје стекли играњем у професионалном ансамблу и
унутрашњи дух који су стварали у себи, свакако је уткан у потомство породице Миленковић.
Мирјана Матић Миленковић се на балетском
пољу усавршавала у Паризу, Монте Карлу и Сплиту.
Говорила је течно четири језика: немачки, мађарски,
француски и руски. Мирин супруг Жарко, сећа се да је
са одушевљењем пратио свакодневни разговор између
Мирјане, њене баке и мајке. Свака од њих је говорила
другим језиком, а међусобно су се одлично разумеле.
Позориште је увек непоновљив доживљај. У њему нема два иста тренутка и нема понављања. Узајамно уважавање и признавање појединачних вредности
краси биографију појединца, али је и велики допринос колективу. Онако како је тихо и ненаметљиво за
јавност Мирјана Матић Миленковић живела, тако нас
је и напустила. Заспала је и у сновима заиграла ко зна
коју улогу. Балерина из првог реда и прве поставе прве
балетске премијере у Новом Саду од сада ће да пратити њен вољени балет са неке небеске галерије. Нека
јој је вечна слава и ХВАЛА.
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Р

ођена у Београду, 1978. Дипломирала драматургију на Факултету драмских уметности Београд. Ауторка је више комада – радио драме Дневник гневник, драма Ситуације или греси младе Иконије, Сава Савановић – вампирска симфинија, Четири
годишња доба, Дрита, Савски цвијет, Камена свадба, Инфанткиња
од свиле и осталих. Коауторка драме Летећа трупа са редитељем
Николом Завишићем. Као драматург је радила адаптацију комада Главо луда и на ауторском пројекту Док те ја храним и облачим
Оливере Ђорђевић. Ауторка сценарија за средњометражни филм
Форма формалина и документарни филм Felix Romuliana – последња
тајна богова. Ауторка збирке поезије Даница и романа Кућа пуна
пукотина. Драме су јој превођене на енглески. Колумнисткиња
портала “Слободна ријеч”, и у статусу је слободног уметника. Добитница је Михизове награде и један од добитника награде “Корак
у храброст” за представу Сава Савановић – вампирска симфонија.
Живи и ради у Београду.
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Шећер
мрачни музички водвиљ
ЛИЦА:
АГНИЈА, прамајка, све и свја
БИСЕНИЈА, првенче, продужена рука
ЕВДОКИЈА, мајчино разочарање
ДРАГИЈА, млада нада
СПАСОЈЕ СТЕЈИЋ БАЋА, друг на друму
РАДА ПАШИЋ, крвник и саучесник
МИЛЕВА, пиротска шара, старамајкина узданица
ШПЕЛА, мајсторица јодлерка
СУГАР, мајордом пробисвет
ЦИЦА БОГОМОЉКА, кренула у манастир па скренула лево
ЖАНА ПОЛИГЛОТА, воли језике
ВАТРЕНЕ БЛИЗНАКИЊЕ, дупло голо
СЕЉАК ЖИВОТА, сељачки непоуздан
ДОКТОР ЖИВКОВИЋ, осетљив стомак
РАЗНОСАЧ НОВИНА, гласник несреће
ЧОВЕК БЕЗ НОГЕ, има комплекс Лорда Аксбриџа
ПОП, бори се са ђаволом
ФРАНЦУЗ, колатерална штета
ДЕВОЈКЕ, има их између 2 и 22, како ситуација већ налаже
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Ово је игра у три дела:

ПРВИ ДЕО – ЏУМБУС ЦЕО
1. ЦИНЦАРСКА СОРТА, КРАЉЕВСКА ТОРТА и НЕМАЊЕ ЗОРТА
2. ОТМЕНА КОКОТА, ВЕЛИКА СРАМОТА и УБИСТВО СКОТА

ДРУГИ ДЕО – ОГАЊ ВРЕО
1. КУХИЊСКА ГОЛГОТА, ПОДРУМСКА СТРАХОТА и КО-СЕ-МОТА-ОКО-ПЛОТА
2. САБЛАСНА НОТА, ПРАВА ГРЕХОТА и ДИВОТА КА-ПЕ-ЈОТА

ТРЕЋИ ДЕО – КО НАС КЛЕО, ГОВНА ЈЕО!

ПРВИ ДЕО – ЏУМБУС ЦЕО
1. ЦИНЦАРСКА СОРТА, КРАЉЕВСКА ТОРТА
и НЕМАЊЕ ЗОРТА
Породична кућа Шекерџија у чијем се приземљу налази посластичарница “Шећер”. Са куће је “скинут”
спољни зид. Кућа треба да подсећа на пресек торте
са приземљем, спратом и кровом, односно да простор буде решен кубусима. У приземљу би требало да
се налазе посластичарница с једне стране и велика
реклама на којој пише “Шећер”; централна просторија – велика кухиња у средини; трећа, минијатурна
просторија – остава и четврта – подрум (који може
да се реши фронталним степеницама да би се стекао утисак да се у њега силази). На спрату се налазе
четири собе, од којих једна има и балкон. На врху се
налази кров. У посластичарници је један пианино,
витрина и мали сто и столица. Кухиња је највећа
просторија у кући и центар збивања. Наравно, постоје и степенице, фронталне, које воде из приземља
на први спрат. Породицу Шекерџија чине само жене.
То је некада била једна честита цинцарска породица

која је живела од бомбонџијског заната, да би отворила прву посластичарницу у Београду тачно на почетку двадесетог века. Међутим, Први светски рат
нанео им је непоправљиву штету јер су у њему жене
Шекерџије изгубиле и оца-хранитеља, као и основни материјал за рад – шећер. Услед неприлика прошириле су дијапазон својих делатности, тако да је
посластичарница постала параван за бордел. Дакле,
на првом спрату се налазе собе за “девојке”. Прва соба
припада Цици Богомољки; друга Ватреним Близнакињама; трећа Жани Полиглоти; а последња соба, са
балконом, припада Драгији Шекерџији. Кроз кућу се
мува још и гди-гди која “девојка” која у недостатку
муштерија приања на кућне послове. Радња је симултана, тако да се често фокус пребацује са собе на
собу.
У кухињи се налазе Милева, Шпела, Агнија и две “девојке”. На великом кухињском асталу налазе се све
потрепштине за мешење. Милева сеје брашно, Агнија
седи и чита новине, а Шпела чита списак. Девојке
нешто брискају по кухињи.
МИЛЕВА: Данас нас је, вала, завио у црно, нано.
АГНИЈА: У црном смо ми од осамн’есте, моја Милева.
Не знам шта им запело да доносе Устав баш на Видовдан, то је уклет датум. Него... какво јутро, такво и поподне...
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У посластичарници седи Сугар и пребира по диркама, поред њега седи Евдокија, испија свој шампањ.
ЕВДОКИЈА: Води ме у Њу Орлеанс, што даље од ових
примитивних наказа.
СУГАР: Ипак ти ниси слободан дух. Везана си за те примитивце и ову касабу.
ЕВДОКИЈА: Како то мислиш?
СУГАР: Сугар, знаш шта ради птица када јој после много година отворе кавез? Ништа! Навикла је на кавез. А навикла је и на тоне шампањца. Зато, уживај
у својој златној крлетки, сугар. Ионако после онога са меницама тамо не могу да се вратим. Мени
је Њу Орлеанс свуда где има шампањца и где могу
да свирам.
ЕВДОКИЈА: Ваљда и где сам ја?
СУГАР: Са тобом, нажалост, у пакету долази и дивља
хорда распојасаних Цинцарки.
Бисенија улази у посластичарницу.
СУГАР: Ја о вуку…
Бисенија се прави да их не види. Одлази до витрине
са колачима и незадовљно цокће. Очито је ужасава
хигијена у посластичарници. Све време нешто чачка
и проверава. Евдокија оговара сестру која је не чује.
ЕВДОКИЈА: Какав гњавеж! Да је тата жив…
СУГАР: Зар он није био мало (показује руком) “у пет код
рингишпила”?
ЕВДОКИЈА: Рингишпил, али чврста рука. Бисенија није
ни смела да се врати док јој кћер није умрла. Није
јој опростио што се удала за Мауриција и покондирила. А наследство је морала да уложи овде. То јој
је била улазница за повратак.
СУГАР: Ви, Цинцари, и сенилни рачунате.
ЕВДОКИЈА: Па, него! Свекрва би је ионако опељешила.
СУГАР: А шта је, у ствари, било са Маурицијем?
ЕВДОКИЈА: Само се једног јутра пробудио мртав. Све
због ове роспије.

СУГАР: Погана жена.
ЕВДОКИЈА: Пљунута мајка.
СУГАР: Сугар, много си огорчена, знаш шта теби треба?
Треба ти мало шећера!
Сугар почиње да свира и то прелази у сонг у коме
учествују сви који се налазе у кухињи и посластичарници, осим Бисеније.
СОНГ ШЕЋЕР
Јасно, гласно, мрсно, сласно
Живи, воли, купи, продај,
Ал’ шећера увек додај.
Без шећера ничег нема
осим гомиле проблема!
Кафа горчи
Колач бљутав
На ужегло киси чај
Језик шкрипи као рутав
Од жучи се стомак грчи
За Бога милога шећера дај!
Ванил гранцле, гурабије
Пуслице и ораснице
Крофне, бухтле, лондон-штангле
Баклава и друге пите
Торта, парфе и крем-шните
Реци ћу ти, мило моје
Без шећера не постоје.
За Бога милога шећера дај!
БИСЕНИЈА: Може ли тише с том буком? Лепо ћеш ми
пробити бубњиће!
ЕВДОКИЈА (Значајно погледа Сугара): Крећемо...
БИСЕНИЈА: Вратнице од витрине лепо ће отпасти!
ЕВДОКИЈА: Затегнуће их Сугар.
БИСЕНИЈА: Ово се не да притегнути, гвинт се је аузрајзал. Шта ми би да отварам сластичарну врхунске
квалитете међу прљавим Балканоидима!
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СУГАР: Промени плочу, сугар, вртиш је од деветсто треће.
Евдокија се звонко насмеје.
БИСЕНИЈА: Морам ју вртити јер би в рит проговорила!
Ма, је ли ово длака? Хисусе и боже!
ЕВДОКИЈА: Бисенија, бадава ти пургерски, из тебе избије Цинцарка чим почнеш да се свађаш.
БИСЕНИЈА: Ћути, одртавела зламфро! Да си заобилазила туђе мужеве по шлафцимерима... не би спала
на овог музиканта.
ЕВДОКИЈА: У односу на тебе, сестрице, ја сам још увек
цуцица.
БИСЕНИЈА: Мене нису јуриле туђе жене због корешподенције са њиховим супружницима. Нити сам у писмима слала акт фотографије.
ЕВДОКИЈА (Одмери је.): Да будемо искрене, твоја гузица
и није новијег датума. Можда би се и ти сликала да
је била... мања. Ха, заборавила си да поменеш неколико међуножних трепавица које послах у писму, а
због којих се поменута госпођа нарочито узбудила.
БИСЕНИЈА (Згрози се.): Mi sento male.
Бисенија са гнушањем одлази.
СУГАР: Волим када окрене на талијански.
ЕВДОКИЈА: Умела је та да се окреће и на талијанском.
Агнија и “девојке” су изашле из кухиње. Милева и Шпела су у великом послу. Добро, да будемо искрени, Милева је у великом послу, Шпела само командује. Милева је у брашну до лаката, и лице јој изгледа као да
га је загњурила у ванглу. Виде јој се само очи.
ШПЕЛА: Четврт кила путра, четврт кила сладкорја, четврт кила мандиљев, четврт кила брашна, шездесет
пара сувог грожђа. Мхм. Прво умути путер, па мети
пет румењака, промути добро, додај шећер, после
бадем, грожђе и шне од пет бељаков…
МИЛЕВА: Госпоја, много ми то нешто мала мера за
четр’ес’ комада...

ШПЕЛА: Милева, ти бенава предрзница, па ваљда ћемо
прво испробати рецепт, пре него што ју пошаљемо
кронскому принцу!
МИЛЕВА: Не знам, госпоја, можда се ви у Крањску мајете по цел’ дан, ми богме у Пирот не могомо да потпаљујемо кубе сваки час.
ШПЕЛА: Vlach divje hoyden!
МИЛЕВА: Немој, госпоја, да те чује баба да Цинцаре
називаш Власима, ће отперјаш одакле си дошла!
Агнија улази у оставу држећи чибук у руци. Пуши док
претура по остави. Цокће. Проверава залихе брашна, па шећера. Види да је поткрадају. Узима једну
начету флашу вишњеваче и мери висину вишњеваче
у флаши специјалним дрвеним штапићем/лењиром.
АГНИЈА: Море, лепо би се провео, који год да си, да је
Авакум жив! Исркрцкао би ти прсте кô ораје!
Потом копа међу лековима. Налази бочицу коју је
тражила.
АГНИЈА: Ту ли си се дела, нанче ли ти жалостивно!
Трпа бочицу у недра.
У Драгијиној соби су Баћа, го до појаса, али у панталонама и Драгија која лежи покривена на кревету.
Баћа је нервозан. Обува чарапе и гласно негодује.
БАЋА: Ако не због мене, а оно због Србије треба да устанеш и кажеш “не” том зулуму своје породице!
ДРАГИЈА: Спасоје, знаш ко стоји иза тога...
БАЋА: Наравно да знам, али знам да ни твоја баба нема ништа против.
ДРАГИЈА: Али, Спасоје, па нисам крива што сам рано
остала без мајке.
У соби Цице Богомољке Поп стоји са молитвеником
изнад неглижиране Цице која клечи. Преко главе јој
је пребачен епитрахиљ. Играју се исповести.
ЦИЦА БОГОМОЉКА: Оче, згрешила сам...
ПОП: Покај се, дете.
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Цица почиње да се “каје” под епитрахиљем. Поп мало убледи. Цица цокне испод епитрахиља.
ЦИЦА: Хваљен Исус!
Поп са изразом олакшања почне да мантра.
ПОП: Богородице Дјево, радујсја благодатнаја Марије,
Господ с Тобоју. Благословена Ти в женах...
У соби Ватрених Близнакиња види се само мрешкање
у кревету, једна штака која невино стоји наслоњена на кревет и две црвенокосе, идентичне гриве, које
вире испод прекривача. Чује се кикотање и вриска.
ЧОВЕК БЕЗ НОГЕ: Голубице моје, па ко је вама то дошао!?
ВАТРЕНА БЛИЗНАКИЊА 1: А, знам! Запамтила сам! Лорд
Нелсон са Тенерифа!
ВАТРЕНА БЛИЗНАКИЊА 2: Не, глупачо, то је рука! Лорд
Аксбриџ са Ватерлоа!
Штака се скрља на под уз тресак.
У соби Жане Полиглоте, муштерија Француз даје инструкције Жани шта да ради.
ФРАНЦУЗ: Žana! M’embrasser et déboutonne ta robe!
Ова га гледа као теле. Не разуме француски.
ФРАНЦУЗ: Žana! Essayez-le!
Пошто је Жана и даље као теле пред шареним вратима, Француз покушава да је научи да пева “Марсељезу”.
ФРАНЦУЗ: Allons enfants de la Patrie, Le jour de gloire est
arrivé!
Жана гледа, слегне раменима и одмахне главом.
ФРАНЦУЗ: Allez! Allons enfants de la Patrie...
Жана опет слегне раменима.
ЖАНА: Џабе...
ФРАНЦУЗ: Essayez-le! S’il vous plaît! Allons enfants...
ЖАНА: Море, јок. Мене зову Жана Полиглота јер не знам
да бекнем странски, а онол’ки ме странци собалише.
Француз побесни и заскочи је. Задигне јој сукњу, ова
се клибери.

Агнија се враћа у кухињу. Шпела ставља плех у рерну.
Милева мути ново тесто, огромну количину.
АГНИЈА: Да ми је знати ко ли краде по овој кући! Ево,
опет нема ама ич шећера, а јуче донео бакалинов
мали.
МИЛЕВА (Климне главом у Шпелином правцу.): Нано, не
знам који краде, али знам кој’ не штеди.
АГНИЈА: Па, да, навикло то тамо по Аустроугарској да
се фрља с туђе паре.
Улази Бисенија.
БИСЕНИЈА: О чему се ради, мама?
АГНИЈА: Знаш ти добро о чему се ради. Довела си ову
ришпу у кућу!
БИСЕНИЈА: Јелте? А кога ти је друга кћер довела у кућу!
Протуву што тера муштерије из сластичарне оном
буком! Џез! Американац! Лепосав Јовановић, чисто америчко име!
АГНИЈА: Пусти ти луфтигуза! Него, ова твоја све од ока
за’вата, теразије не мора ни да вади из оставе.
ШПЕЛА: Ако ћете ме извинити, лакше ми је тако. Нисам ја крива што је помоћница коју сте ми наменили неписмена. Како њој уопште објаснити шта
је декаграм.
АГНИЈА: Немој дете да дираш! Бар је поштена! За њу
макар знам да вади кашиком, а не ашовом!
БИСЕНИЈА: Deliziosamente, mamma! Она је месила торте за аристократе! Наравно да није научила да све
мери на пипету.
АГНИЈА: Аристократе! Реуматичне бабетине у оној бањи!
БИСЕНИЈА: Baden, honig mutter!
АГНИЈА: Јесте, и бадем, и ораје, и шећер! Кô да не зна
колика је скупоћа!
МИЛЕВА: Јесте, нано, и шпорет не гаси, ја јој рекô...
због дрва
БИСЕНИЈА (Милеви): Ти, ландфрау, са “госпођо” да јој
се обраћаш! (Агнији.) Мало си претерала са џимри-
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сањем! Твој amico virtuoso утерао ти је страх да не
останеш шворц!
ШПЕЛА: Кдо је?
У том моменту у кухињи се створи приказа Раде Пашића. Њега, наравно, нико не види, али он је ионако
увек присутан, ако не телесно, онда духом. Приказа
отпева сонг, али се одмах затим неопажено, како је
и ушла – изгуби. Али не задуго.

РАДИН УЛАЗНИ СОНГ
У кухињи хаос влада
Кад долази Пашић Рада
Тада увек неко страда.
Ко је Рада?
Ко је Рада?
Представићу сада гада.
Дерикожа, сецикеса
Србину је крвник знај
Краде, лаже, заповеда
Та тортура нема крај.
Шверцер, лопов, олош тешки
Татин синак малверзант
Чедо нашег премијера
Превејани преварант.
А ја ипак своје терам
И полегујем метресу
А шта ове бабе мисле
Ево ми се гаће тресу.
Ко је Рада?
Ко је Рада?
Рада вам је задња нада.
Горе, у Драгијиној соби, Баћа нервозно шпарта уздуж
и попреко, љут је. Драгија се чешља пред огледалом.
БАЋА: Рада Пашић! Та буржоаска гњида! Татин син
лопуждара! Шверцује платину Немцима, краде
драгуље по Француској, а Србија крвари! Народу је

шећер од уста отео, бре! (Прилази Драгији, подигне јој лице.) Зашто, Драга, зашто!? Ако ти није жао
мене, бар нека ти буде жао народа!
ДРАГИЈА: Знаш шта, Спасоје, жао ми је народа, али ми
је више жао мене.
У кухињи непријатну тишину прекине Шпела.
ШПЕЛА: Какве везе је могао имати господин Пашић са
несташицом шећера? Па, био је велики рат!
Улази Евдокија и узима шампањац из ајскасне. У
пролазу, одговара на Шпелино питање, револтирана
што Агнија, Бисенија и Милева ћуте.
ЕВДОКИЈА (Сипа себи шампањац.): Зато, фрау Шпела,
што је господин Рада Пашић “позајмио” неколико
тона шећера послератне помоћи, што је господин
тата Никола Пашић посланицима у Скупштини
објаснио: “Шта ћете, дете па воле шећер!”
БИСЕНИЈА: Свашта би се још могло тој персони cucire sui...
ЕВДОКИЈА: А ти си, сестро, нит в рит, нит мимо!? Видите, Шпела, та нас је афера упропастила. Остали смо
без основног средства за рад. Слашчице, сећате се...
АГНИЈА: Тада смо дибидус зглајзали!
ЕВДОКИЈА: Захваљујући том беднику, моја мајка ћифта
под фирмом посластичарнице води бордел, а моја
фина сестра пургерка почела је да подводи унуку. Њена покојна ћерка Гвозденија врти се у гробу
као чигра.
БИСЕНИЈА: Vergogna su di voi! Sfacciata!
ЕВДОКИЈА: Видите? Чим јој је непријатно, она окрене
на талијански. Није подвођење ако је клијентела
аристократска, је л’ тако, сестрице? А можда заради и ауштафирунг од Карађорђевића.
БИСЕНИЈА: Ма шта си инфишала?! Шампањац ти је попио мозак! И онај гиголо.
ЕВДОКИЈА: Наравно, чим проговорим истину, одмах
сам пијана! Зар не, мама?
АГНИЈА: Ако ћемо право, чашу не испушташ.
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ЕВДОКИЈА: Ви сте, дакле, вансеријски лицемери!
АГНИЈА: Па ти иди тамо где ти је боље. У Америку. И
да поведеш оног џабалебароша. Од њега мрка капа.
ЕВДОКИЈА: Браво! Само ти брани оног сводника. Међусобно се уцењујете годинама. Ма, све пуца од поштења у овој кући!
БИСЕНИЈА: Ко о чему, svergognata о поштењу!
ЕВДОКИЈА: Што не испричаш Шпели да је ова (показује
на Милеву) на јастуку сазнала од “господина Пашића”
како шверцује лек за сифилис преко Црвеног крста,
који продаје на црно краљевској породици (Милева
почне да затеже кецељу.) И што не кажеш да је то
адут захваљујући коме ти “господин Пашић” промовише унуку као удавачу неокаљане прошлости,
чедну и поштену!
АГНИЈА: Ето! Чим попије... Проклета чаша! (Погледа у
Милеву.) А ти? За шта ли се упасујеш? Приони на то
тесто, нећу да видим да си њокалицу дигла из вангле.
Баћа се и даље нервозно шета по соби и обраћа Драгијином одразу у огледалу. Драгија не престаје да се
огледа, само што сада ставља руменило на лице.
ДРАГИЈА: Спасоје, па шта да радим!?
БАЋА: Бори се против те гњиле, лажне аристократије
и њених корумпираних следбеника!
ДРАГИЈА: Али, ја још идем у гимназију!
БАЋА: Јесте, али када већ обављаш и овај (тражи реч, избезумљен) ... посао, онда би лако могла и да подријеш
круну. Е, то је већ часно и честито. Била би радница вредна поштовања! Како рече Лењин. (Баћа заузме позу као за говорницом.) “Рабочие! Вы проявили чудеса пролетарского, народного героизма в
гражданской войне против царизма.”
У кухињи су се смириле страсти. Евдокија пијуцка
шампањац. Агнија незадовољна само клима главом
са киселим изразом лица. Десетак кора за торту је
готово. Милева их филује. Бисенија проба окрајак.

БИСЕНИЈА: Ах, Шпела, ви збиља имате mani magiche!
Squisitamente! Бум писала у Баден кај су се прешли
што су вас пустили пребјећи к нами!
АГНИЈА: Без ње би пропали начисто! Плаћамо је златним францјосифима! (Уздахне, па узме онај окрајак
и загледа га.) Пих! Ово су обичне бадемли гурабије!
БИСЕНИЈА: Шпела је измислила ову херциг торту у
част Регента! Због ње имамо оволику поруџбину.
Quaranta pezzi! Није то мало!
Агнија је гледа презриво.
АГНИЈА: Поруџбину имаш захваљујући престолонаследниковом сифилису и куплерају, а не овој јодлерки дерикожи!
Милева се смеје. Бисенија презриво погледа мајку.
БИСЕНИЈА (Погледа Милеву.): Imbecille!
АГНИЈА (Показује на Бисенију.): Лепа, бело лице, а змија!
ЕВДОКИЈА (Досипа шампањац.): Тако сте фриволне!
АГНИЈА: Ама, јесам ли ја најгора када живим с диндушмани?! И ти, шушумиго, нећу да чујем те швапске
речи у кући, после свега што ми је ова направила
удајом за Талијана. Још када је дошла ова калаштура аустроугарска....
ЕВДОКИЈА: Виртшаферко Шекерџија, фривола је латинска реч, али сигурна сам, џанум матеро, да то ниси
могла да чујеш у цинцарској махали на Дорћолу.
АГНИЈА: Грчки језик је једини који поштен занатлија
или трговац треба да зна!
ЕВДОКИЈА: Где ли ти је сада то цинцарско поштење?
Са спрата се чује “Марсељеза” коју Француз и Жана
певају у ко зна којој пози. Евдокија се насмеје и изађе
из кухиње.
АГНИЈА (Излазећи.): Нека, нека. Зуме, аполавсоме! Када нас оптуже да смо швапски доушници... Идем да
средим ову ларму!
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БИСЕНИЈА: Gnädige mutter, нема бојазни да нас оптуже
за сарадњу са Швабама док се у кући ори савезничка химна.
Нервозан због “Марсељезе”, Баћа лупа у зид и виче на
“комшију” Француза.
БАЋА: Певаћеш ти мени ускоро интернационалу и то
на руском!
Драгија га опчињено гледа. Баћа – бунтовник са разлогом и див у исто време. У том моменту зачује се
лупњава на вратима.
АГНИЈА (Офф): Излази, клипето бадаваџијска! Чекам те
на степеницама за десет минута.
ДРАГИЈА: Не, у овој кући човек не може да има мира.
Код Ватрених Близнакиња је весело. Човек без ноге,
везаних очију, игра “зуце” са близнакињама. У Цициној соби игра се наставља. Цица клечи на кукурузу,
а Поп јој лупа пацке преко шака. Она га гледа као да
је згрешила.
ЦИЦА: Помилуј ме, боже, пало биће своје...
Агнија се враћа у кухињу. Шпела и Милева увелико
послују. Агнија пуни чибук. Бисенија у досади дамбара прстима по столу и нервира ове три.
БИСЕНИЈА: Која је ура?
Агнија гледа на сребрни сат са ланцем покојног Авакума.
АГНИЈА: Благо теби, Авакуме, курталисао си се на време. Девет и фртаљ. Што ли бринеш за време када је
младост ионако давно протрчала поред тебе.
БИСЕНИЈА: Сваки час треба стићи она мижерија од човека да дегустира крему од љешњака.
АГНИЈА: Не знам на кога тачно мислиш. Кроз ову кућу
пролази разна жгадија.
ШПЕЛА: Кај нај то помени?
БИСЕНИЈА: Инсект, попут уши, на примјер.
ШПЕЛА: Вшеч ми је “жгадија”.
МИЛЕВА: Мора да госпоја мисли на газда Раду.
Бисенија је пресече погледом.

АГНИЈА: Какав ли је то газда кога зову Бајин син!
Одједном се у кухињи појављује Рада. Овај пут прави
Рада, не приказа. Пијан је као мајка, али се труди
да се не ода. Има осмех од уха до уха.
РАДА: Добро вече, meine lieben damen.
Жене се успаниче.
МИЛЕВА: Ију, газда, ти кô нека утвара, бож’ ме сачувај!
АГНИЈА: Море, гавран, не утвара...
Агнија одлази из кухиње.
БИСЕНИЈА: Па, госпон Радо, ви сте apparentemente мало поранили?
ШПЕЛА (Себи у браду.): Несрамно прашич...
РАДА: Шта је то време, драга моја signora di Dolci? То
вам је тек једна од снобовских конвенција. То не
бива међу пријатељима. Ми знамо међу собом колико смо ништавни и пролазни. Тек трун на ветру.
БИСЕНИЈА: Пролазни јесмо, али дуго памтимо док не
прођемо.
РАДА: Немојте. Памте само они нишчи духом. Велики умови све заборављају. Знају да је све обмана и
привид.
БИСЕНИЈА (Пљеска рукама да убрза ситуацију.): Хајде,
девојке! Пожуримо! Нема господин Пашић баш
толико времена.
РАДА: Варате се, драга signora di Dolci, време је сада
једино што имам.
БИСЕНИЈА: Извините, мало су ибершпант. Шпела, алехоп! Алехоп!
Шпела изврће коре као жонглерка. Рада је запањен.
Одушевљен такорећи. Пљеска рукама у одушевљењу,
пошто Милева и Шпела послују као роботи под Бисенијином диктатуром.
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2. ОТМЕНА КОКОТА, ВЕЛИКА СРАМОТА и
УБИСТВО СКОТА
Баћа и Агнија се налазе на степеницама. Одмеравају
снаге.
БАЋА: Је л’ гори, другарице Шекерџија?
АГНИЈА: Прво, нисам ти ја другарица, замлато. Друго,
догорело је до ноката.
Агнија вади ону бочицу из недара и даје Баћи, гледајући га конспиративним погледом. Баћа узима бочицу и загледа је.
БАЋА: Шта је ово?
АГНИЈА: То ти је за онај твој “индивидуални терор” за
који си запео.
БАЋА: Кô и сви поштени комунисти.
АГНИЈА (Фркне.): Мани га се, Мито! (Утури му бочицу.) На!
БАЋА: Шта је то? Неки отров?
АГНИЈА: Јок. Боље. Чисте руке! Мислиће да се џукела
сама урнисала.
Агнија почиње да пева сонг.

СОНГ ЛАУДАНУМ
Краљевином шиба бура
Краљ је шаховска фигура
По табли га Пашић гура.
Надвио се црни фатум
Видовдан је уклет датум.
Из оставе зачух шум
Нешто паде ми на ум.
Ум
Ум
Опијум
Ум
Ум

Опијум!
Сетих се сада
Да као млада
Болест сам многу
Лечила с ногу.
У флашици од биљура
Спасоносна стоји кура
Лауданума тинктура!
Долијаћеш, Раде џанум
Кад попијеш лауданум.

АГНИЈА: Сиктер, сада!
БАЋА: Спасиба!
У посластичарници су Рада, Бисенија, Евдокија и Сугар који свира клавир. Бисенија се бесомучно додворава Ради. Евдокија јој прави гримасе иза леђа, док
се Сугар смеје као блесав. Рада ужива у игроказу.
БИСЕНИЈА: А господин отац? Probabilmente веома поносан на Регента Ујединитеља.
РАДА: Ах, папа. Чудан вам је он сват, знате...
БИСЕНИЈА: Мора да се милостива сињора Пашић радује
балу у част проглашења!
РАДА: Моја добра мама не мари за танц. Рођена је са
две леве ноге. Ја сам вам пак fortunae filius. Нисам
наследио ни очеву мушичавост, ни мајчине ноге.
Слободно могу рећи да сам краљ балских дворана.
Евдокија се и даље кревељи, згрожена овом лицемерном шмиром. Сугар свира све брже, а пијани Рада почне да окреће згрануту Бисенију у ритму.
За то време Милева и Шпела послују по кухињи. Шпели дупе вири из рерне, а Милеви из ајскасне. На столу
стоји крем који Рада треба да проба. Ту ситуацију
користи Баћа који се ушуњава у кухињу и обилато
залива крем лауданумом, након чега се неопажено
губи. Баћа пролази поред балкона са кога му Драгија
маше. Успут шутне мачку која је почела да фркће
на њега.
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БАЋА: Шиц, мамицу ти...
Бисенија и Евдокија воде расправу у посластичарници, у пола гласа, а недалеко од Раде и Сугара. Сугар
седи за клавиром и свира, Рада стоји наслоњен на
клавир.
ЕВДОКИЈА: Гадиш ми се. Твоје притворништво. Женираш
се пред овим кабадахијом попут неке измећарке.
Игра се са вама као да сте вашарске мечке.
БИСЕНИЈА: Bastarda sporca, склопи ту лабрњу и држи се
овог свог луфтике. Шампањац пијеш захваљујући
том кабадахији.
Рада и Сугар чују комешање, али не реагују на то.
РАДА: Видите, маестро, ово, ово што ви радите, ја нази
вам уметношћу, а не оно наше, паланачко и малогра
ђанско. Покушавам годинама објаснити оцу да је
дошло време да одбацимо оне наше дивљачке игре, као што је коло, на пример. Па, молим вас, знате ли ви колико је тешка она ношња. Па, то је чист
малтретман! Тек они опанци! Баканџе! То је апсолутно недостојно једне монархије. Тако варварски!
Bestialischen!
СУГАР: А која сте ви, мсје Пашићу, она генерација која
не носи опанке?
РАДА: Видите, занимљиво је то питање. С обзиром на
очеве несумњиве цинцарске гене...
Долазе Милева и Агнија. Милева носи послужавник са
кремом и чашу шампањца. Агнија носи флашу шампањца за сваки случај. Зна са ким има посла.
МИЛЕВА: Газда Радо, ево стигле понуде.
БИСЕНИЈА (Цикне преко собе.): Бено блесава, crème aux
noisettes, молићу лепо!
РАДА: Signora di Dolci, немојмо те формалности. То је
ипак за плебс. Наши смо.
СУГАР (Церећи се, себи у браду.): Јашта сте ваши. Ћифте
ипак најбоље тргују међу собом.
РАДА (Наздравља шампањцем.): За проглашње! За Регента! За нову Александар торту! За нас! Prosit!

АГНИЈА (Бисенији.): Кажи овом рсузу да изеде шта има,
а не одма’ да се ‘вата за чашу. Није дошô на панаџур
овде. Знаш који нас посао чека?
БИСЕНИЈА: Не предикуј ми, мајко! Да пробате, госин
Пашић?
Рада проба крем. Сви су се сјатили око њега док проба.
Рада има задовољан израз лица. Поједе крем муњевитом брзином. Агнија му досипава шампањац. Рада
попије у секунди.
РАДА: Изванредно! Гопођо di Dolci, превазишли сте
себе... А дражесна милосница, млађана Драгија?
АГНИЈА: Горе. У чардаклију. (Одлази са најшармантнијим
смешком.) Чека од сабајле такве унцуте и набигузе.
Драгија је у соби, замишљена. Рада јој прилази с леђа.
Једва се држи на ногама. Ем је пијан, ем је лауданум
почео да делује. Посрће. Грли је и задиже сукњу, а с
обзиром на његово стање, то делује гротескно. Драгија га одгурне.
ДРАГИЈА (Кокетно.): Не, душо. Нисам нешто расположена вечерас.
РАДА: Али ја јесам, медена. (Гура јој руку ка свом шлицу.) Пипни колико сам расположен.
ДРАГИЈА (Измакне се, покушава да контролише презир.):
Немој. Осећаш се на алкохол.
РАДА: Пипни како је тврд, луткице. Твој Рада те се
ужелео.
Рада опет покушава да јој подигне сукњу. Ова ипак
прасне.
ДРАГИЈА: Пусти ме! Не могу више ни да се претварам
да ми се допадаш. Годинама цвркућем, али више
нећу. Презирем те, ленштино накресана. Ти си паразит овог друштва. Огаван си!
Рада јој демонстративно тресне шамар и крене на
балкон.
ДРАГИЈА: Улази у собу, уштво пијана! Скаламандаћеш
се одатле.
РАДА (Излазећи.): Кушуј, фуксо! За тебе сам бог!
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ДРАГИЈА: Е, онда си погрешио собу, ђубре! Цица Богомољка је друга врата лево.
Из Цицине собе зачује се Попово појање.
РАДА (Наслањајући се леђима на балкон.): Торњај се!
ДРАГИЈА (Сикће.): Постоји разлог, кретенчино, због кога нико не излази на ту руину.
Рада је изобличен од опијума и силног шампањца.
Клати се, све онако леђима ослоњен на балкон. Тражи табакеру по џеповима.
РАДА: Ти си руина. Јефтина фрајло!
ДРАГИЈА (Бесна као рис.): Дабогда се скрљао одатле,
пијандуро корумпашка! Нека сване и овом народу.
Рада налази табакеру, вади цигарету и подсмешљиво
погледа Драгију. Драгија га гледа са очитом мржњом.
Пали цигарету, повлачи дим. И хоп! Скрља се са балкона. Чује се само једно громко “туп”! Драгија дотрчи до балкона и почне да виче.
ДРАГИЈА: Радо! Радо! Устани! Немој да се шалиш!
Кроз кућу трешти Драгијин урлик и стампедо њених корака док трчи. У соби Ватерних Близнакиња
је пометња. Човек без ноге, очито избезумљен, тражи штаку по поду.
ЧОВЕК БЕЗ НОГЕ: Шта је ово, мајку ти јебем!?
ВАТРЕНА БЛИЗНАКИЊА 1: Битка код Бородина!
ВАТРЕНА БЛИЗНАКЊА 2: Јебо те Кутузов! Сто пута не
можеш да утувиш, Ва-те-рло!
У соби Цице Богомољке ситуација је далеко опуштенија.
ЦИЦА: Оче, јесте ли чули како ми је пао камен са срца?
ПОП: Само се ти олакшај, кћери.
Драгија упада задихана и рашчупана у кухињу у којој
Агнија, Бисенија, Милева и Шпела послују око торти.
ДРАГИЈА: Јао мени! Кукала ми мајка на ономе свету!
Проклета да сам!
Шпели испада плех. Пошто су чули запомагање и буку, упадају Сугар и Евдокија.

АГНИЈА: Бог с тобом, дете! Шта лелечеш, направи русвај овде!
ДРАГИЈА: Јао, нона, јао си га мени!
БИСЕНИЈА: Прекини јамрати, цинкуше један! Кај се
десило?
ДРАГИЈА: Испаде Рада кроз ограду!
ЕВДОКИЈА: Каква ограда, какви бакрачи, химеро једна!
ДРАГИЈА: Рекла сам му “дабогда се стрмекнуо” и он се
стварно стрмекнуо! Ено га на улици.
ЕВДОКИЈА: И даље не разумем.
СУГАР: Смеће капиталистичко је пало са климавог
балкона.
БИСЕНИЈА: Језус Марија! Па је ли устао?
ДРАГИЈА: Не помера се.
ЕВДОКИЈА: Дивота!
Почиње метеж од уздаха, хватања за главу, запрепашћења и вриске по кухињи.
БИСЕНИЈА: Сигурно је изгубио свест од ударца.
МИЛЕВА: Ију, црни газда Радо!
СУГАР: Смири се, Милева, није то нека висина.
ДРАГИЈА (Хистерично рида.): Је л’ ће мене сада у апсану што сам га проклела?
АГНИЈА (Не може да сакрије осмех.): Каква апсана, луцпрдо једна!? Пао човек и мало се угрувô. Па, не
може да се пије по цео дан и да глава ради како треба. (Вуче Евдокију и Сугара напоље, Евдокији.) Бојим
се да ћеш и ти једног дана тако, ‘ћери. (Осталима
у изласку.) Прекините то кокодакање. Бисенија, да
одеш горе да смириш девојке и муштерије.
Агнија, Евдокија и Сугар одлазе напоље да прегледају
Радино тело.
БИСЕНИЈА (Патетично.): Тко ме је терал да напуштам
Загреб...
МИЛЕВА: Нана каже да сте се све ударали с ноге у гузицу да се исповрнете овде.
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БИСЕНИЈА: Умукни, простакушо!
Агнија, Евдокија и Сугар налазе се пред Радиним тру
плом. У Радиним устима и даље гори цигарета. Сугар
је узима и гаси је. Агнија почиње да скупља остатке
ограде и малтер у кецељу. Цокће. Загледа балкон.
АГНИЈА: Ама, од ових Пашића човек само штету мож’
да види! Пљусни пијано говедо једаред, али људски, да се поврати.
Сугар млатне Раду. И даље ништа. Дотрчава Милева која га полива кофом млека. Рада и даље не мрда.
АГНИЈА: Ћеро, па куд с млеко да поливаш ову стоку!?
Улази у кућу!
Милева трчи назад. Евдокија је паралисана призором. Скамењена. Њуши да ту нешто није како треба.
СУГАР: Не реагује. Бојим се да је...
АГНИЈА: Контузија? Море, није му ништа. Контузован је
он од пића. (Евдокији.) И ти себе видиш као светску
жену, а сада пишкаш фирнајз! Где тебе, бре, човек
да поведе? Да се онесвестиш негде кад видиш црнца. Шта си се укипила! Скупљај ово и носи у кућу!
(Утрапи јој остатке ограде у руке.) Идем на оно градилиште по Баћу. А ти, ништаријо белосветска, ову
ишамарај да се поврати и брзо га унесите унутра.
СУГАР: Свакако, мадам. Шамарање жена ми је шпеција.
АГНИЈА: Море, не би ме чудило. (У одласку.) У овој кући
гроши само иду кроз прсте. Авакуме, Авакуме, са
ким си ме оставио. Распикуће и расипници...
Бисенија је заждила по собама. Прво куца, па улази
у собу Жане Полиглоте. Жана лежи Французу у крилу и преде. Котрља чувено француско “р”.
БИСЕНИЈА: Жана, да ли је све у реду?
ЖАНА (Све котрљајући “р”.): Прррредивно се осећам
и прррресрећна сам.
БИСЕНИЈА (У одласку.): Пази да ти не прррриседне!
Из кухиње се и даље чује Драгијино запомагање. Бисенија наставља да иде по собама. Следећа је соба

Ватрених Близнакиња. Бисенија заборави да куца
и по инерцији нахрупи у собу. Човек без ноге насрне
штаком на њу. Обоје се уплаше. Близнакиње дрхте
покривене чаршавом. Човек без ноге спушта штаку са очитим олакшањем што је то Бисенија. То не
умањује Бисенијину нелагоду.
БИСЕНИЈА: Без страха, господо, можете наставити. Мајордому је случајно исклизнуо клавир док га је премештао. Отуд бука.

ЧОВЕК БЕЗ НОГЕ: Ко је онда вриштао?
БИСЕНИЈА: Девојка којој је клавир пао на ногу. (Погледа
у његов патрљак.) Ви ћете разумети.
Бисенија излази. Одлази у собу Цице Богомољке. Тамо затиче Попа и Цицу која клечи гола. Поп је поји
вином, па потом храни парчетом хлеба. Благосиља
је док то ради и нешто запева. Бисенија види да ни
ови не знају шта се десило.
БИСЕНИЈА: Извините, само ви наставите литургију.
ПОП: Са, светом еухаристијом, кћери.
Бисенија се прекрсти и изађе.
За то време у кухињи Милева наизменично шамара
Драгију која незаустављиво урла и ставља Шпели
миришљаву со под нос. Сугар и Евдокија довлаче Радино тело на једвите јаде.
ЕВДОКИЈА: Драгија, склопи лабрњу, иначе ћу да ти набијем чарапу у уста. Је ли, бре, Сугар, шта је овај
олош јео када је тежак кô туч?
СУГАР: Српску џигерицу. Кажу да је најхранљивија.
ЕВДОКИЈА: Милева, мани се Хелге, дођи да нам помогнеш да људски унесемо ову протуву.
Милева им прискаче у помоћ и померају Радино тело. Драгија паралисано гледа. Сугар зналачки шутне
Раду у ребра, али овај не даје знаке живота. Шпела
се тргне.
ШПЕЛА: У Словенији бисте због овог ударца ишли у
затвор.
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ЕВДОКИЈА: Хелга, ово је Србија.
ШПЕЛА: Моје име је Шпела!
СУГАР: Изем ти име.
Бисенија улази у кухињу.
БИСЕНИЈА: Је л’ се освестио?
СУГАР: Ц.
Сви се скупљау око Раде. Бисенија вади огледало које
потура Ради под нос. Гледа огледало потом.
БИСЕНИЈА: Није се замаглило.
Милева почиње да препипава. Углавном по препонама. Бисенија је тресне.
БИСЕНИЈА: Било, не препоне, геакињо бестијална!
СУГАР (Блед као крпа.): Види, сугар, овај ти је мртав.
МИЛЕВА (Крсти се, па се заплаче.): Куку мени, газда
Радо! Онаки лепотан!
Бисенија је пљусне преко лабрње.
ЕВДОКИЈА: Ма, чекај. Можда смо прејудицирали прогнозу.
СУГАР: Шећеру, прднуо је у чабар.
Одједном се сви зграну од страха. Гледају се међу
собом. Схвате шта се десило. Син најмоћнијег човека краљевине лежи им мртав у кухињи. Жене су убледеле. Шпела је на добром путу да се опет сруши у
несвест.
СУГАР: Пашић ће у букагије да нас баци! Вући ћемо
кугле док не иструнемо.
МИЛЕВА: Леле, леле, мајчице! Зар ме роди за тамницу!?
Бисенија полуди на реч “тамница” и опет одалами
Милеву.
БИСЕНИЈА: Е, па, вала, нисам ја јела говна по Загребу
да ме онај шумидер хапси због свог сина хохштаплера! Никад!
ЕВДОКИЈА: Због ове вашке да робијам? Ма, не долази
у обзир!
ДРАГИЈА: У затвору младост да проведем због овог
ђубрета и сецикесе? Овог што је покрао народ преко државне касе? Ни мртва!

ШПЕЛА: Ја са овиме немам везе, ја сам дошла из Немачке по позиву. Словенци су увек били неутралан народ.
ЕВДОКИЈА: Слушај, Хелга, сада си саучесник и то српски. Боље смишљај шта ћемо с лешом него како
ћеш да се извучеш, да ти не бисмо напаковали да
си немачки агент.
БИСЕНИЈА: Наопако! Да изазовемо нови рат! Евдокија,
ти мораш да престанеш да пијеш!
ЕВДОКИЈА: А ти мораш да...
СУГАР: Доста!!! Ми њега некако морамо изнети из куће.
(Размишља, па се сети.) Онај сељак Живота, из Ресника, што доноси робу на пијац, на његова ћемо га
кола натоварити.
БИСЕНИЈА: У сељаке не можемо да се поуздамо.
СУГАР: Сербез, сугар. Не буди малограђанка. И не морамо се поуздати, ако они не буду знали шта превозе. (Покаже на ајскасну.) Ако им кажемо да истоваре ајскасну на крај села, где ће да је покупи нека
Агнијина фамилија, а? Могу депешом обавестити
поуздане људе из Шумадије да то покупе и покопају. Наравно, за пристојну суму.
ЕВДОКИЈА: Заборави. Мајка неће дати ни цвоњка.
БИСЕНИЈА: Даћу ја! Овде се ради о опстанку породице!
Ујдурма око ајскасне. Сви су се скупили и покушавају
да убаце Радин леш унутра. Не може. Запиње.
ЕВДОКИЈА (Задихана.): Мала је ајскасна за толико говно колико је Рада. Шта мислите да га закопамо у
дворишту?
БИСЕНИЈА: На то можеш да заборавиш. Двориште је
под калдрмом.
СУГАР: Ништа. Носимо га код мале у собу, за почетак
ћемо га оставити испод кревета до ујутру.
ДРАГИЈА: Нећу да спавам изнад леша!
СУГАР: Сугар, нема спавања. Покрет!
Евдокија, Сугар и Бисенија крећу ка степеницама
пут Драгијине собе, носећи Раду. Драгија иде иза њих.
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Трупло им испадне. Опет тресак. Жана, обучена у неглиже, и очито прекинута треском у послу, дочекује
их на степеницама да види о чему се ради. Бисенија
се препречи испред ње тако да јој заклони поглед.
БИСЕНИЈА: Жана! Шта радиш ван собе? Вуци се унутра да
вежбаш коњугације са муштеријом, успијушо једна!
Жана одлази. Међутим, одмах за њом на степеништу,
окренут леђима ка нашој веселој дружини, појављује
се Човек без ноге. Он управо уговара следеће виђање са
Ватреним Близнакињама.
ЧОВЕК БЕЗ НОГЕ: Голубице моје! Видимо се следеће недеље у исто време.
ВАТРЕНЕ БЛИЗНАКИЊЕ (Углас.): Дођи брзо, лорде Аксбриџе!
Радин леш је окренут усправно. Схвативши да су у
питању секунде, Сугар се препречи да заклони Раду.
Окренувши се да сиђе, Човек без ноге устукне пред
Сугаровом импозантном фигуром. Човек без ноге се
уплаши, не схватајући разлог те пометње на степеницама.
ЧОВЕК БЕЗ НОГЕ: ‘Вече!
СУГАР (Уз љупки осмех.): Паре на сунце, ћопо!
ЧОВЕК БЕЗ НОГЕ: Ево, ево, мислио сам доле код госпођа Агније...
СУГАР: Јесу вас то учили у војсци? Да мислите? Вади!
Човек без ноге вади паре. Сугар броји.
СУГАР: Па, ово је само за једну, богаљу! Еј, бре, то су
Ватрене Близнакиње!
ЧОВЕК БЕЗ НОГЕ: Госпођа Агнија ми је издејствовала
попуст за ратне инвалиде.
СУГАР: Је л’ ти баш хоћеш и без друге да останеш?
Човек без ноге, уплашен, вади све што има код себе и
бежи главом без обзира, набадајући штаком по оним
степеницама.
За то време у кухињи и остави дешава се паралелна
радња. Шпела дрхти од страха и натеже вишњевачу
у остави. Милева је далеко креативнија. Она муља
по оном филу и рони сузе у њега.

МИЛЕВА: Сироти газда Радо, ти знаш колико сам те
волела.
Милева чује шушкање у остави.
МИЛЕВА (Продере се да је чује.): Госпоја, само да ти кажем да има да најебеш кô боса по трње кад те нана
довати. Ка’те савата да рондаш по шпајз, има да те
заврљачи на вр’ Триглава!
У Драгијиној соби Сугар, Евдокија и Драгија покушавају да угурају Радин леш под кревет. Бисенија их
гледа као дегенерике. Види да не може, иако су ови
запели као мутави. Драгија падне поред кревета. Од
немоћи јој иду сузе низ лице. Онда се сети.
ДРАГИЈА: Аха! А зашто ниткова не однесемо на таван?
ЕВДОКИЈА (Прострели је погледом.): Госпођице паметнице, јесте л’ ви јели бунике одјутрос?
ДРАГИЈА: Што? Па, то нам је најсигурније место у кући.
БИСЕНИЈА: Било би, јамачно, да уникатни кључ од тавана, који је наш покојни отац Авакум дао специјално
израдити у Пешти, није са њим нетрагом нестао, вероватно негде око Албаније. Никада нисмо открили
шта је држао горе. Свеједно, сада је немогуће ући у
то легло пацова, паука и слепих мишева.
У кухињи Шпела са цвикерима на пола носа надгледа торте које Милева филује. Има их двадесетак на
столу.
Шпела је урнисана од алкохола. Милева лелече и све
брише кецељом мало сузе, мало нос.
МИЛЕВА: Куку мене, газда Радо! Што отиде таки убав?
Што нас све на апс осуди?
Шпела једном руком запуши ухо, а другом принесе
флашу вишњеваче устима. Натегне. Како узме повелики гутљај, наочари јој се смандрљају на под.
За то време Сугар вуче Радино тело по степеницама.
Како овом удари глава о степеник, чује се “туп”.
Милева и даље лелече, али јој није промакло оку Шпелино стање.
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МИЛЕВА: Ето, газда Радо, да се ниси упокојио, никада
не бисмо сазнали да Словенке воле да наврну флашу. Море, нека си и умро, само да доживим да је
нана утепа.
Шпела уопште не региструје шта ова гунђа.
Сугар је довукао Раду у посластичарницу и покушава
да га угура у клавир. Неће да може. Ради вири пола
тела из задњег дела кућишта клавира, а ноге ударају
о жице што производи какофонију звукова. Сугар губи стрпљење.
СУГАР: О, џукело распала! Па ти ме и постмортем зајебаваш!
У соби Цице Богомољке Поп и Цица играју се истеривања ђавола. Можемо да замислимо како.
У соби Жане Полиглоте, Француз је развукао француску хармонику и набада неку шансону, наравно погрешно. Жана има беретку на глави.
Сугар довлачи Радин леш назад у Драгијину собу.
СУГАР: Дакле, шећеру, ја више немам идеју шта учнити
са лешом ове погани. Као да ми се и мртав подсмева.
ЕВДОКИЈА (Пало јој је нешто на ум.): Пургерка? (Бисенија је не констатује.) Милостива signora di Dolci?
БИСЕНИЈА (Тргне се.): Зар и у оваквом моменту мораш
да ми скачеш по лубањи, офуцана накарадо?
ЕВДОКИЈА: Пусти сада сестринску љубав, него... Сећаш
ли се како је тата, онако сенилан, “оперисао” по кући
и скупљао све што се сија, што наше, што муштеријско?
БИСЕНИЈА: Наравно да се сећам. Нисам смела да га
пуштам у сластичарну. Пред њим је нестајало све,
од ташница до амрела. Због њега смо имали проблеме enormemente.
ЕВДОКИЈА: А је л’ се сећаш где смо увек налазиле закопано благо?
СУГАР: Благо? Ташнице и амрели?
ЕВДОКИЈА: Смеј се ти, али тај се био извештио. Почели
су да нестају и дукати, и ордење а, богами, сећам се
нестанка и једне дијамантске бразлетне....

СУГАР (Заинтересовано.): Занимљиво. А где су те ствари сада?
БИСЕНИЈА: Враћене људима! За шта нас ти сматраш,
лезилебовићу? Ми смо поштена фамилија.
Сугар окрене очи, а Драгија презриво погледа бабу.
Бисенија се сети.
БИСЕНИЈА: Па да! Како се тога нисмо одмах сетиле,
олињала цагно! Подрум!
Креће стрка ка подруму, а она је добродошла за следећи сонг.
СОНГ ЛЕШ
Ох, какав метеж
Вечерњи дремеж
Поквари гад
И његов пад.
Пући ће брука
По кући стрка
И горе, и доле, и лево, и десно,
Лешу је тесно!
Коме да докажеш
Да овај свеж
Плавичаст леш
Тежак кô туч
Пао је сам!?
Све видим дупло
Тешко је трупло
Немам снаге
Да теглим даље.
Носи, цимај, вуци, вукљај
Изнад, испод, унутра и ван
Нема ту лека
Апсана чека
Знаш и сам.
Осветиће српска влада
Пашићевог сина гада.
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Чему ова луда трка
Фертутма и халабука
Кад једном цркнеш
Кога је брига
Каква си гњида
Некада био
Сада си трулеж
Сада си гњио
Сада си леш!
Наравно да им, увесељеним од музичког момента,
леш испадне.
Крај првог дела

ДРУГИ ДЕО – ОГАЊ ВРЕО
1. КУХИЊСКА ГОЛГОТА, ПОДРУМСКА
СТРАХОТА и КО-СЕ-МОТА-ОКО-ПЛОТА
Бисенија улеће у кухињу и вуче Драгију за собом. Очито је да су се успут посвађале. Милева и даље ронза,
а Шпела седи и цепа вишњевачу из флаше. Заболе је
уво за све.
ДРАГИЈА: И само да ти кажем, баш ми је драго што је
цркла та капиталистичка свиња!
БИСЕНИЈА: Ала, бокте! Signore Dio! Тише мало. Хоћеш
ли да нас баце у prigione! (Снизи глас.) Јесам ли те
зато, од капи крви и кило меса отхранила!?
ДРАГИЈА: Доста ми је вашег кулука! Доле, трула буржоазија! За јединство народа и радничку солидарност!
БИСЕНИЈА: Ма је ли те то онај молер с којим се шацујеш
заразио!? О, Гвозденија, где си да видиш у какву ти
се кћер обер флундру изроди! Не би ме чудило да
си га ти лично гурнула!

ДРАГИЈА: Камо среће да сам га ја гурнула! Камо среће да
сам то урадила први пут када си ми га довела у собу!
БИСЕНИЈА (Ћушне Драгију.): Zitto! Ни реч да нисам чула! Так си била добра док си била у ајнпиндеклу!
МИЛЕВА: Аој, мене мајко!
БИСЕНИЈА: А ти, бокцијо, прекини гундрати. Имамо
одвећ мука и без твог уњкавог гласа! Боље узми тај
ширазл и потакни ватру у шпарету! Коре се неће
испећи саме.
Милева разгорева ватру као помахнитала. У том моменту Бисенија угледа Шпелу како натеже из флаше.
Пијаној Шпели искривљене наочари висе наврх носа.
БИСЕНИЈА: Fannullona ubriaca! Спуштај флашу! Ако те
опалим по фрњоклу, отпашће ти тај цвикер. Шлус!
(Ова не реагује, већ и даље натеже.) Ама, баци боцу!
Бум те жвајзнула преко гебиса! (Шпела је не ферма.)
Одлетећеш ти мени назад у ону немачку баруштину!
Шпела и даље нема реакцију. Одузета је од алкохола.
Одједном дим почиње да куља из пећнице.
БИСЕНИЈА: Dio mio!
Евдокија и Сугар довлаче Радино тело у подрум. Подрум је у русвају и прашини. Сугар и Евдокија се провлаче кроз паучину по неком чкиљавом светлу.
СУГАР: Господе, какав смрад мемле! Види паучину, као
да тарантуле гајите за извоз. Сугар, нисте скоро залазили у овај пургаторијум?
ЕВДОКИЈА: Последњи пут за време бомбардовања. После тате нема ни потребе.
ЕВДОКИЈА (Налази ашов у русвају.): Татин ашов!
СУГАР (Почиње да копа.): Како ли је Авакум издржао
са ове две?
ЕВДОКИЈА: Побегао је у рат да их не слуша. Али нам
је пре тога направио лепу игранку. Мало-мало смо
морале одавде да ископавамо плен који је доносио одозго.
СУГАР: Интересантно. Питам се зашто га није носио на
таван, када је већ имао тај специјални кључ?
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У кухињи, дим куља из пећнице коју Бисенија покушава да отвори. Она од дима и не види где је ручка.
БИСЕНИЈА: Ама, шта је ово! Оша шпарет на квасину!
Не могу отворити рор!
МИЛЕВА: Пусти мене, госпоја! Изгорећеш се.
БИСЕНИЈА (И даље млати неком крпом око рерне.): Девојчуро, рекох ти да ми се обраћаш са “ви”.
МИЛЕВА: Госпоја, немо’ да си тол’ка пицајзла. Мак’ се
мало.
Милева успева да огурне Бисенију и отвори рерну, али
тек онда покуља дим. Црн и густ. Шпела је толико
пијана да само седи као трут. Драгија се скупила у
неком ћошку и дрхти од беса.
ДРАГИЈА: Тако је, Милева! Нема више сталежа! Сада
сте ти и нона исто! Живела социјалистичка револиција! Живела диктатура пролетаријата!
БИСЕНИЈА (Све млатећи крпама по диму.): Бум ти почупала те кечке што пропагираш анархију!
ДРАГИЈА: Марксизам се разликује од анархизма тиме
што признаје нужност државе и државне власти у
револуционарном периоду!
Дим куља по степеницама и пење се ка собама проститутки. Сугар и Евдокија га и не региструју у подруму, Сугар занесен у копању, а Евдокија у пушењу.
Наилазећа димна катастрофа уопште не омета
Драгију у њеном комунистичком агитовању.
ДРАГИЈА: Нема нам излаза, осим револуције пролетаријата.
Глазура на тортама се топи. Шпела спава главе загњурене у једну торту. Милева и Бисенија млате
крпама по диму. Бисенија је бесна, мало на Творца,
а мало на свог покојног мужа. Виче погледа упртог у
небо.
БИСЕНИЈА: Гдје си сада, Маурицио, да видиш своју супругу даму у овој димној кмици, где не види прст пред
оком! Гдје је мој живот, Маурицио!? Курцшлус си
ми од живота направио кад си умро!

Дим улази у собу Цице Богомољке баш у моменту када јој Поп истерује ђавола с леђа. Поп угледа дим и
одскочи с кревета.
ПОП: Исусе Христе, какво је ово ђавоље кандило!?
Дим налази свој пут и до собе Жане Полиглоте, у којој
јој Француз рецитује ‘Au Lecteur’, из ‘Цвећа зла’. Дим
се неопажено увлачи у собу.

ФРАНЦУЗ:
... Sur l’oreiller du mal c’est Satan Trismégiste,
Qui berce longuement notre esprit enchanté,
Et le riche métal de notre volonté
Est tout vaporisé par ce savant chimiste....1)
У том моменту угледа дим и врисне.

ФРАНЦУЗ: Zut! J’ai appelé le prince des ténèbres!2)
Жана сморено нађе муштиклу и запали цигарету.
ЖАНА: Јебо те и Бодлер, и ‘Цвеће зла’! Боље да сам пристала на попа, него јок, ја хтела да учим језике. Ево
ми га сада лудак. Мисли да је призвао Принца Таме.
У кухињи и даље непојаман дим. Бисенија и Милева
ваде угљенисане коре из рерне. Осмуђене су и прљаве
од гарежи. Драгија, напротив, све жучније декламује
Лењинов политички говор из ћошка у коме седи.
ДРАГИЈА: Време је да збацимо са себе прљаву кошуљу,
време је да обучемо чисто рубље!
БИСЕНИЈА: Ооо, Драгија, запамтићете ме и ти и овај
словеначки трупац, само да се изборим са димом.
Агнија улази у кухињу са Баћом и не пропусти прилику да млатне Драгију штапом.
АГНИЈА: Јеси и ово ти направила, мурдаро?
ДРАГИЈА: Словенка је.
Драгија покаже прстом на Шпелу која се спокојно
окренула на другу страну, угнеждена у торту. Агнија
1) На јастуку зла нам дуго уљуљкава сотона Трисмегист / дух наш
занесени, / па и наше воље метал драгоцени / тај вешт алхемичар
у зрак испарава.
2) Проклетство! Призвао сам Принца Таме
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диже руке у чуду. Бисенија и Милева већ губе битку
са крпама и димом.
АГНИЈА: Море, причам ја, нема који да чује. Где су ти
сестра и онај њен хајван да ти помогну?
БИСЕНИЈА: Закопавају оног Пашићевог раубера у подруму.
АГНИЈА: Хе, ипак липсало копиле, оца ли му...
Баћа делује узрујано. Гледа у Агнију. Агнију ама баш
не дотиче што је Рада ипак умро. Још не знамо да
Баћа није узрујан због Раде. Друге ствари њега муче.
Драгија гледа у Баћу. Дуго, и очију пуних суза. Свако псује нешто себи у браду. Хаварија звукова се наставља. Одозго вичу муштерије и проститутке.
Агнија одвлачи Баћу са собом у оставу. Одатле вади
канте, мердевине, шпахтле, четке и боје, и утура
их Баћи у наручје. Цео тај процес доприноси додатној буци, на већ постојећу, која допире из кухиње.
АГНИЈА: Немој да правиш ларму. Ни светло да не палиш. И немој много да га цифраш да не привлачи
пажњу. Ови само чекају да о нечему чешу језике.
Направи га да буде још старији.
БАЋА: Па, то може једино ако неко опет баци бомбу у
комшилук.
АГНИЈА: Шерет си ми ти, ђувегија.
Иза леђа им се мува Драгија која покушава нешто
да дошапне Баћи. Баћа покушава нешто да јој каже
преко Агнијине главе.
БАЋА: Сутра ујутру...
Агнија се окрене као фурија и угледа Драгију. Баћу
млатне штапом, а Драгију отера погледом. Повуче
дим из вечито упаљеног чибука.
АГНИЈА: Сутра ујутру се ништа није десило. Ови долазе по торте. Ти малаш Министарство, Драгија иде
у школу, ове моје се свађају, муштерије једу колаче... Ништа се није десило. Нико није био. Посебно
не Рада Пашић.

Баћа климне главом, потом тутне Агнији у руку
неки папир. Агнија га погледа на секунд, а потом га
сакрије на сигурно, у недра.
Дим прави пометњу у соби Жане Полиглоте. Жана
вришти у паници док Француз трчи кроз димну завесу и урла.
ФРАНЦУЗ: Merde... merde... merde...
Агнија се угегава у подрум. У подруму затиче Сугара
и Евдокију у страсном загрљају. Потпуно су заборавили и на леш, и на раку. Леш се од гомиле земље и не
види, из гомиле вире само ципеле.
АГНИЈА: Машала! Овде се ашикује док је у кући пропаст! (Одвлачи Сугара.) Горе, харабатијо, да истераш муштерије и да смириш ону цику! Не плаћам
те ја да уживаш, него да чуваш кућу!
Евдокија, сморена, креће за њима.
Цица Богомољка је онесвешћена од дима, на поду. Поп
мантијом растерује дим.
ПОП: Овај сатанин храм се мора освештати!
Сугар и Евдокија на степеништу затичу избезумљене
Ватрене Близнакиње, Француза и Жану Полиглоту.
Близнакиње су увијене у прекривач и још увек голе.
Побегле су од дима на ходник. Француз је само у гаћама, а Жана у неглижеу. Француз држи своје ствари у
рукама.
ВАТРЕНЕ БЛИЗНАКИЊЕ (Углас.): Какав је ово дим?! Какав је ово дим?!
СУГАР: Ништа страшно, преживеле сте ћопавог и Ватерло, преживећете и дим!
Сугар се обраћа Французу.
СУГАР: Unfortunately Sir, you have to leave this joint
immediately.
Француз не реагује. Наравно, не разуме енглески. Само слеже раменима.
СУГАР: Would you be so nice and walk out of the room? We
have a situation going on throughout the house.
ФРАНЦУЗ: Je ne comprends pas.
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СУГАР: Ааа. Не разумеш. Па, сад ћеш да разумеш.
Сугар полуди и проспе га низ степенице као врећу
кромпира. Избаци и ствари за њим. За то време Жана негодује.
ЖАНА: Па, сад сте нашли кад нам је баш лепо кренуло!
ЕВДОКИЈА: Смири се, срце. Обећавам да ћеш основе
француског савладати првом следећом приликом.
Агнији је пошло за руком да заведе ред у кухињи.
АГНИЈА: Е, лепо сам балдисала од ове фертутме.
Ватра је угашена, а дим су успеле да избаце напоље.
Драгија пљуска водом онесвешћену Шпелу, док је Бисенија шамара.
АГНИЈА: Шта је милујеш? Тресни је кô човек!
БИСЕНИЈА (Урла на Шпелу.): Пробуди се, сатрана швиндлерко! Лепо смо крепали због тебе!
Милева и Агнија сумирају резултат угашеног пожара. Пребројавају торте.
АГНИЈА: И шта кажеш, ћеро, кол’ка је штета?
МИЛЕВА: Четири начисто изгореле, а око два’ес’ нагарављено.
Баћа послује испод балкона, међутим, пада низ мердевине, преко канти, малтера и боје. Тресак. Устаје
умазан бојом.
БАЋА (Поново се пењући на мердевине.): Јебем ти и Пашића, и монархију, и Србију под шљивама...
Сугар и Евдокија улазе у собу Цице Богомољке. Цица клечи на поду. Као да је у трансу. Око ногу јој се
још вуку праменови црног дима. Поп стоји изнад ње
и маже је уљем по челу. Евдокија диже Цицу са пода
нимало нежним покретима.
ПОП: Па не можете тако барбарски прекидати свету
тајну миропомазања!
СУГАР: Попе, вуци се напоље да те ја не помазим!
Поп невољно креће. Сугар га цимне за рукав. Поп га
бледо гледа.
СУГАР: Је ли, попе, јеси ти нешто заборавио?

ПОП: Ја сам се надао да је ово прилог за нашу православну цркву.
СУГАР: Ма немој!?
Сугар заврће рукаве и вади бритву из џепа.
СУГАР: Када ти ја будем дао прилог, моћи ћеш одмах да
промениш веру. Бирај! Јудаизам или ислам!
Застрашени Поп вади паре и нестаје у виду ластиног репа.
У кухињи заседање. Шпела се коначно пробудила. Жене смишљају шта ће са тортама.
АГНИЈА: Ништа. Јово наново.
БИСЕНИЈА: Немамо времена. Морамо смислити неку
спачку.
ШПЕЛА: То је еноставно! Имам решитев.
Ове је гледају скептично.
АГНИЈА: Боље би ти било, шухвели аспидо. Доста си ватала зјала за велике паре! Да преживимо овај џумбус, па ћемо ти и ја да се попричамо.
Почиње да се послује по кухињи под будним оком Шпеле
која даје директиве. Цица, Жана и Ватрене Близнакиње перу по кухињи, док остале жене кувају. Сложне
у раду, запевају сонг, који Сугар прати из посластичарнице на клавиру. Евдокија седи поред њега. Обоје
су удубљени у песму, а на леш су сасвим заборавили.
Баћу нервира песма девојака која се ори, он би радије
да запева Каљинку.
СОНГ ВЕШТЕ РУКЕ
Кад Регенту торту праве
Мајсторица веште руке
Састојака многих ставе
Па послују без по муке.
Регент није муштерија
Па да се на њему штеди
Торта биће мајсторија
Не сме Регент да се једи.
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И зато
Богато:
Сладимо!
Вадимо!
Гурамо!
Турамо!
Кушамо!
Мешамо!
Да ниси погрешила браншу?
Шећер, јаја, путер, орах
И прстохват соли ваља
Брашно, ванил, бадем, лешник
Само најбоље за краља.
И онда:
Треси!
Меси!
Сецкај!
Звецкај!
Пржи!
Држи!
Мути!
Ћути!
Мажи!
Важи!
Филуј!
Милуј!
Опет грешиш браншу!
Умути бар 500 грама
Најфинијег милерама
Па глазирај чоколадом
И не лижи шерпу крадом.
Мећи руже од фондана
И звезде од марципана
Па нека се сви постиде
Када ремек-торту виде.
Бисенију сонг врати у неко срећније време.

БИСЕНИЈА: Једва чекам опет отић у Баден. А тамо сам и
упознала мог Мауриција. Какав је то господин био!
Прави талијански граф. Плећат, а висок кô Ајфелов
торањ! Заљубили смо се чим смо се видели.
ЕВДОКИЈА (Довикује из посластичарнице.): Ђавола! Имао
је метар и цванцик и био је сав рутав. Заљубила си
се ти у радњу на Илици и тајни рецепт за ђелато.
Агнија само одмахне руком и оде у оставу. Тамо на
миру извади онај памфлет који јој је Баћа дао да прочита.
АГНИЈА (Чита.): Трећи конгрес коминтерне… Одлука
другог конгреса… Двадесет и један услов… Осуда
белог терора у Југославији, Бугарској и Румунији.
(Престаје да чита.) Терор, него шта! Море црни,
да не може црњи, как’и бели!
Сугар и Евдокија играју сензуални танго у посластичарници. Музика допире са грамофона. Поред музике,
ту и тамо чује се Баћина шпахтла.
СУГАР: А зар тебе не копка тај таван, сугар?
ЕВДОКИЈА: То са таваном је обична фама. Нема тамо
ништа. Иначе би Агнија давно обила врата. Тата је
ишао на таван да се сакрије од буке. И ја сам бежала у Скадарлију, само да их не гледам.
СУГАР: Сугар, ми се не бисмо ни упознали да ниси дошла у онај бирцуз.
ЕВДОКИЈА: Па, у библиотеци се свакако не бисмо срели.
Полако свиће. Жене и даље послују по кухињи. Баћа
долази да наплати своје паре. Обраћа се Агнији.
БАЋА: Готово. Завршио сам.
Агнија га одводи у угао и даје му свежањ новчаница
који вади из џепа кућне хаљине.
АГНИЈА: Ово је за пенџер. (Вади и већи, дебљи свежањ из
недара.) А ово за оно наше.
БАЋА: Партија не заборавља симпатизере.
АГНИЈА: Партија нека уради шта треба, ама ич не мора
да ме симпатише.
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Агнија намигне Баћи и оде да надгледа Милеву. Баћа
распоређује паре по џеповима. Очима тражи Драгију и показује јој да га испрати. Драгија долази до
кухињских врата која воде у двориште.
БАЋА: Данас после проглашења ћу са скеле...
Не стигне да заврши. Бисенијина груба ручерда повуче Драгију за косу и довуче је ка столу.
БИСЕНИЈА: Ти, господична, и овај pittore немате кај причати. Прихвати се мљевења мандорле.
Баћа изађе погнуте главе. Није стигао да исприча
својој драгој важну ствар. Драгија обрише сузу.
За то време, Евдокија и Сугар су се извалили у соби
Ватрених Близнакиња и пуше опијум све у шеснаест.
Брига их за све, посебно за Радин леш.
ЕВДОКИЈА: Све ми се нека милина прелива преко бића.
Диван ли је овај живот! Све је дивно! И наша монархија, и наш бели, бели град, и моја породица, моја
вољена Бисенија, дивни Рада који нам увек ускочи
када је густо, ове наше миле девојке што нам помажу по кући…
СУГАР: А, шта кажеш!? Првокласна роба!
Зора је сванула. Жене и даље послују по кухињи. Драгија, замишљена, меље бадеме.
ДРАГИЈА: Шта ли је то “са скеле”? Мора да је нека шифра...
Ново тесто за коре је готово. Шпела вади плех из рерне и истреса га на сто што произведе звук “туп”. То
“туп” прене Драгију. Драгија се тргне и врисне баш
у моменту када на кухињска врата уђе Сељак Живота који носи кантицу са млеком. Жене прекорно
погледају Драгију и наставе свака свој посао као да
се ништа није десило. Сељак Живота их заглеђује.
Изгледа му као да ту нешто није како треба.
ЖИВОТА СЕЉАК: Помаже бог, госпоја!
АГНИЈА: Бог ти помогао, Живота.
Живота даје Агнији кантицу.
ЖИВОТА: Стигло тазе млеко. (Гледа шта раде.) Алал
вера, вредне сте одјутрос!

АГНИЈА: Не питај! Неко служи богу, а неко шејтану. Ово
је за бал. Славе господа проглашење.
Живота врти главу у неодобравању.
ЖИВОТА: Неће то д’ изађе на добро, госпоја.
Агнија га само погледа и одмахне руком.
ЖИВОТА: Канда оправисте онај скр’ани балкон. Ако, ено
бакалин ‘оће да цркне од муке. Са његовог начисто отпô малтер. Мал’ не уби оно моје кљусе отоич.
АГНИЈА (Себи у браду.): Платићеш ми, Баћо!
Жене се напето гледају.
АГНИЈА: Па, нека и бакалин одреши кесу, па не мора
да цркава.
Живота се насмеје и покаже на лакат. Агнија му махне. Живота изађе баш као што је и дошао, са неким
подозрењем.
БИСЕНИЈА: Лепо, богме. Сада ће све очи бити упрте у
тај балкон!
АГНИЈА: Пусти балкон! Већ свануло. Закопаше ли најзад ону мрцину!?
Почиње нови талас тензије. Агнија, Бисенија и Драгија као по команди излете из кујне, сетивши се недовршеног посла. Шпела чезнутљиво гледа ка флаши
вишњеваче, а Милева почне опет да ронза.
МИЛЕВА: А, бре, газда Радо! Направи нам читав кермес.
Агнија, Бисенија и Драгија упадају у подрум. У подруму затекну полуископану раку и гомилу земље. Иза
гомиле земље вире врхови Радиних ципела. Ципеле су
заправо изувене, десна окренута врховима надесно,
лева налево. Женама изгледа као да Рада лежи иза
ископане земље.
ДРАГИЈА: Ма, је л’ово нека шала?!Отишао, а овог оставио напољу!
БИСЕНИЈА: Ако је шала, онда је прилично унапетитлих!
Где је она шушумига!?
АГНИЈА: Аздисао је тај, па не зна куд удара.
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Проститутке, Шпела и Милева украшавају торте.
Милева и даље сузе рони. Жана је саосећајно загрли.
Остале проститутке је сажаљиво гледају. И оне само што не заплачу. Шпели је већ пун куфер свега.
ШПЕЛА: А ти, жалујоча господична, не слини в торти.
Стампедо уз степенице. Драгија улеће у своју собру,
врти се, тражи под креветом, у ормару, Сугара и
Евдокију, али их не налази. Међутим, нађе Баћин
летак.
ДРАГИЈА (Чита с летка.): Пролетери свих земаља уједините се!
Принесе летак срцу.
За то време Бисенија упада у собу Цице Богомољке.
На поду налази повелику крстачу, свеће и кукуруз.
БИСЕНИЈА: Боже ме сачувај!
Агнија улази у собу Ватрених Близнакиња где затиче
Сугара и Евдокију обаљене од опијума. Агнија почиње
да виче и да дрмуса мало Евдокију, мало Сугара.
АГНИЈА: Пландујете, а имамо незавршен посô! Марш
напоље, хафифани!
Ово двоје послушно крену за Агнијом у облаку опијумске ноншалантности. Опет се прави пометња на
степеништу. Сугар се кези растопљен од опијума.
АГНИЈА: Шта се кезиш, мамлазе белосветски? Марш у
подрум! (Женама.) А ви у кујну да пакујете торте!
Сугар улази у подрум и хвата се лопате. Пре него
што почне да копа, угледа врхове Радиних ципела.
Изгледају му чудно. Због лоше перцепције, услед конзумације опијума, Сугар приђе ископаној земљи. Загледа. Иде иза гомиле земље и добро осматра ципеле. Зашавши са друге стране, схвати да леша нема.
Подигне ципеле. Згране се и врисне.
СУГАР: Бог те јебô!
Уплашено изјури из подрума, носећи у рукама Радине ципеле.

2. САБЛАСНА НОТА, ПРАВА ГРЕХОТА и
ДИВОТА КА-ПЕ-ЈОТА
У кухињи су све жене из куће Шекерџија и повремене
“девојке” које се мотају. Избезумљени Сугар упада у
кухињу.
СУГАР: Људи, нестаде нам Рада!
Жене га гледају као полуделог. Сугар баца Радине ципеле на под.
СУГАР: Ево шта остаде од онол’ке мрцине!
АГНИЈА: Не брабоњај глупости!
СУГАР: Живота ми, сугар! Кô у земљу да је пропао!
Жене почињу да циче у исто време.
АГНИЈА: Благо теби, мој Авакуме!
ЦИЦА: Узми ме, добри бого!
БИСЕНИЈА: Ма, нек иде све к врагу!
ШПЕЛА: Србија је пакао на земљи!
ЕВДОКИЈА: Не могу више да пратим ритам!
МИЛЕВА: Куку мајчице, што ме роди!
ЖАНА: Merde... merde... merde...
ВАТРЕНЕ БЛИЗНАКИЊЕ (Углас.): Доста! Доста!
ДРАГИЈА: Хлеб, мир, земља!
Агнија опет преузме контролу. Припали чибук. Раздере се.
АГНИЈА: Мир!!!
По команди жене заћуте.
АГНИЈА: У потрагу! Па, није игла да нестане.
Жене и Сугар се растрче. Милева одмах отвара
ајскасну. Шпела упада у оставу. Леш није у остави.
Флаша вишњеваче јесте.
Шпела натеже флашу. Иза ње улази Бисенија.
БИСЕНИЈА: Напоље, пијандуро крањска!
Евдокија и Сугар претражују посластичарницу балистички. Дижу тепих, проверавају опет клавир,
шанк, прегледају испод столова. Раде нема.
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Агнија претражује Драгијину собу. У соби нема Раде.
Налази Баћин летак заостао за Драгијом. Агнија, по
обичају, спакује летак у недра.
АГНИЈА: Ће се ујединимо, него шта… Пашићи, Пашићи,
главе ћете нам доћи! Изем ти монархију.
Бисенија улази у собу Цице Богомољке. На уласку се
прекрсти. Ронда по соби. Гледа испод кревета. Раде
нема, али испод кревета налази реквизите заостале
за Попом – јеретичку виљушку и крушку (справе за
мучење). Бисенија врисне пренеражена.
БИСЕНИЈА: Disastro! Свећениће, враг те однио у божју
матер!
Жана претура по својој соби, Близнакиње по својој.
“Девојке” копају по подруму.
ДЕВОЈКА 1: Е, па кад те крене од сабајле…
ДЕВОЈКА 2: А шта ми уопште тражимо?
За то време, Радина приказа се сместила на кров
одакле посматра ујдурму и лудо се забавља. Цела
ситуација је приказ и идеалан шлагворт да отпева
сонг.

СОНГ ЕЛАБОРАТ СИТУАЦИЈЕ
У приземљу вазда
Слуша се газда
А ситан плебс
Је велики стрес
Ниско на тлу
Гребе по дну
Гмиже ка врху
Стално у трку
Ох, па то је урнебес!
Где стварно је живо
Горњи је ниво
Тај гротескни шљам
Ја одлично знам
Лорфане фрајле
Што од сабајле

Себе подају
Себе продају
Ох, ма не маре за блам!
На врху света, куће ил’ торте
Увек смо ми – што нам је част!
Поред река и долина
Поред шума и планина
ка борделу ил’ пут порте
По селима и у граду
Ту, где јутра ноћи краду
Наша је страст
народна власт.
Ја власт нисам,
Само да знате,
Али је имам
Преко тате!
Цела екипа је опет у кухињи. Агнија, Бисенија, Евдокија, Сугар и Драгија седе за столом, док остале
жене стоје. Агнија потпаљује чибук који страсно пуши. Сугар дамбара прстима по столу.

СУГАР: Ја не знам. Једино ако загробно није постао
Худини!
АГНИЈА: Све је ово твоје масло, фукаро једна! Да си
ревносно копао као што си избацивао муштерије,
друкче би било. Мора да је ово муштеријска одмазда. Рече ми ово дете (покаже на Жану) како си мучки избацио оног Радиног Француза.
БИСЕНИЈА: За њега не знам, али што се свећеника тиче,
жао ми је што га није утукао батином. Тај је diavolo
in carne ed ossa!
Бисенија устане. Сажаљиво приђе Цици и помилује
ју по образу.
БИСЕНИЈА: Poverina torturata.
АГНИЈА: Немој да ми се пекмезиш!
БИСЕНИЈА: Не знаш ти каква је он звијер, мајко!
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АГНИЈА: Брига ме! Изгубисмо леш оне друге звери док су
се ово двоје шегачили по соби! (Покаже на Евдокију
и Сугара.) По свему судећи, муштерије су се вратиле
због освете. Искористили су прилику да прочешљају
кућу док смо ми биле замајане тортама, а ово двоје
једно другим! Тражећи драгоцености, наишли су на
леш и сигурно га однели у жандармерију.
ЕВДОКИЈА: И, шта ћемо сад?
АГНИЈА: Ништа. Да чекамо да дођу да нас апсе.
Почиње жамор у кухињи. Уздаси, лелекање, нијекање.
ЕВДОКИЈА: Ако је тако, Пашић ће нас набијати на коце
насред Теразија. Једно по једно.
Зачује се лупњава на вратима.
АГНИЈА: Ево. Стигли. (Устаје, креће ка вратима.) Муву
да нисам чула. И све да поричете!
Одједном гробна тишина међу људима у кухињи.
Лупњава на вратима постаје јача.
АГНИЈА: На свако њихово “да”, да чујем десет ваших “не”!
Агнија отвара врата. На вратима нису жандари.
На вратима је Разносач новина. Агнија се прене јер
је очекивала жандаре.
АГНИЈА: Куд’ си ти запео!?
Разносач новина нахрупи у кухињу.
РАЗНОСАЧ НОВИНА: Јесте чули најновије вести!?
Агнија се окрене ка људима око стола. Размене дуг
поглед.
АГНИЈА: Певај!
РАЗНОСАЧ НОВИНА (Декламује, чита са папира.): Спасоје Стејић Баћа, молерски радник и осведочени
комуниста, управо је покушао атентат на престолонаследника.
У кухињи гробна тишина. Сви се гледају напето. Милева одлаже торте у ајскасну.
РАЗНОСАЧ НОВИНА (Наставља да чита.): Атентатор је
бацио бомбу са скеле зграде Министарства грађевина, циљавши на регентова кола која су се враћа-

ла из Народне скупштине са проглашења Видовданског устава.
Сугар се зноји. Милеви испада дрвена кутија за торту из руке. Драгија се тресе на ивици суза. Задржава врисак. Шпела се држи за чело. Бисенија погледа у
Евдокију. Размене поглед. Евдокија дискретно превуче прстом преко врата, гледа у Бисенију, показујући
како ће их све обезглавити. Бисенији се отме уздах.
БИСЕНИЈА: Dio ci salvi!
Агнија пресече Бисенију погледом. Превуче руком преко уста показујући јој да зачепи губицу.
РАЗНОСАЧ НОВИНА (Наставља.): У колима су били регент Александар, председник Владе Никола Пашић
и председник Уставотворне скупштине др Иван Рибар. Бомба се, међутим, уплела у жице и повредила
седморицу наших људи и једног Француза, пословног сарадника господина Радета Пашића.
ЖАНА (Разрогачи очи.): Merde!
Разносач новина погледа у Жану сумњичавим погледом. Настави да чита, нагласивши нарочито сваку
реч.
РАЗНОСАЧ НОВИНА: За свакога за кога се испостави да
је умешан у атентат, предвиђена је смртна казна.
Агнија се ухвати за срце и скљока у несвест. Драгија
јој притрчи и са олакшањем почиње да рида.
ДРАГИЈА: Баба!
Рзаносач новина подозриво посматра ситуацију. Бисенија такође притрчи Агнији.
БИСЕНИЈА (Разносачу новина.): Мама има слабо срце. А
велики је поштовалац круне.
ЕВДОКИЈА (Сугару.): Трчи по доктора Живковића!
Жене се у паници окупљају око Агније. Свака испушта
пренаглашене узвике саосећања и запрепашћења. Плачу. Сугар отвара врата и пропушта Разносача новина да изађе. Одмах и сам излази за њим. Жене кукају
изнад Агније више због страха од судбине, него због
Агније саме. Драгија неутешно рида на коленима.
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ДРАГИЈА: Црни Спасоје!
Бисенија ћушне Драгију.
МИЛЕВА (Дрмуса Агнију.): Нано, немој сада да ми пандркнеш!
ЕВДОКИЈА (Приноси Агнији чибук под нос.): Мама, дижи се. Отишао је!
Агнија не реагује.
БИСЕНИЈА (Пљеска Агнију по образима.): Дај, отвори очи!
ШПЕЛА: Бом продала својо душо худичу да гредо назај
в мојо лепо Крањска.
Бесна Бисенија једва дочека да најзад млатне Шпелу.
БИСЕНИЈА: Таман на зицер!
Чувши пљуску, Милева дигне поглед са Агније. Прашњав
и бос пред њима стоји Рада. Изгледа као дух који се
однекуд створио.
МИЛЕВА (Промумла.): Газда Рада!
Све жене, осим Агније у несвести и већ окренуте и паралисане Милеве, окрену се. Пренеразе. Свакој отворена вилица.
ДРАГИЈА (Цикне.): Повампирио се и дошô по нас.
Премрле од ужаса и страха, све жене се онесвесте и
придруже Агнији на поду. Ради, још увек дрогираном
и са лаким потресом мозга, није јасно шта се десило. Крене у центар кухиње лелујајући се.
РАДА: Тја. Данашње жене су потпуно луде. Српкиње
поготово! Оде човек да се склони од ларме и дима, да одмори очи, врати се и затекне ово! Ц-ц-ц-ц.
Рада прескаче преко жена. Тражи ципеле.
РАДА: Ма, где ли су се деле... Стежу кô сам ђаво! Тако
ми и треба кад купујем у ‘Бати’, место да сам дао
да ми их израде у Лондону.
Мувајући се по кухињи загледа преостале торте на
столу. Задовољан је. Не издржи већ превуче прстом
преко прелива. Лизне прст.
РАДА (Искрено уживајући у укусу.): Ммммм. Фантастично.

Потом угледа ципеле. Подиже их. Седа за сто. Види
флашу вишњеваче и чашу. Сипа вишњевачу. Обува
ципеле, потом дрмне вишњевачу. Тражи табакеру и
пали цигарету. Устаје. Креће ка вратима. На вратима се судари на Сугаром и Доктором Живковићем.
Сугар гледа у Раду не верујући својим очима. Сугару
падне вилица. Доктор Живковић направи згађени
израз лица када види Раду.
РАДА: Добро јутро, маестро!
СУГАР (Скамењен.): ‘Јутро, мсје Пашићу. Ово је породични лекар Шекерџија, доктор Живковић!
Доктор куртоазно дотакне шешир. Рада му се исцери
и пружи руку. Доктор окрене главу. Раду то уопште
не дотакне. Дапаче, Рада, као да ништа није било,
вади повелики штос новчаница из џепа. Даје их Сугару. Доктор гледа у Раду продорним чкиљавим погледом.
РАДА (Доктору.): За торте. За бал. Поводом проглашења.
ДОКТОР (Накашље се.): Могу мислити какве су “торте” у питању.
РАДА (Сугару.): Фил је нектар богова! Морао сам опет
да лизнем.
Доктор се згрози. Гледа Раду са мржњом.
РАДА (Доктору.): Знате, ја много волим слатко.
ДОКТОР: Цела Краљевина је упућена у то колико волите шећер. Будите без бриге!
Доктор закорачи ка женама са презривим изразом
лица, очешавши се о Раду. Рада намигне Сугару.
РАДА: Дремка је била боговска!
СУГАР: Побогу, где сте били, човече!? Прекопали смо
Београд уздуж и попреко!
РАДА: Тамо где се није чула бука! На тавану, наравно!
СУГАР: Али нико нема кључ од тог тавана. Покојни газда га је однео у гроб!
Рада се осмехне као хијена. Извади женску укосницу
из џепа.
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РАДА: Укосница, мој добри маестро! Ова мала стварчица вам је најбољи пријатељ у туђини! Са њом прво научите да се дружите када вас гурну на школовање у иностранству. Уме да буде од велике помоћи.
Рада се дечачки закикоће. Почне да звиждуће УЛАЗНИ СОНГ. Одлази.
СУГАР (Гледа за Радом.): Мсје Пашићу! Има ли шта горе?
РАДА (Са најслађим осмехом.): Има! Тишина! И прашина! (Настави да звижди у одласку.)
М рак

ТРЕЋИ ДЕО – КО НАС КЛЕО,
ГОВНА ЈЕО!
Жене пакују торте за проглашење под Бисенијиним
будним оком. Све су упослене. Сугар удара ритам по
кутијама. Евдокија пуши.

ЕВДОКИЈА: Лепу сте нам игранку приредили!
БИСЕНИЈА: Па, ти рече да волиш џез. Играј кад волиш.
Драгија плаче.
ДРАГИЈА: Шта направи, кукавни Спасоје!
Бисенија пожурује ситуацију.
БИСЕНИЈА: Andiamo ragazzi! Dai fretta! Кнап смо с временом! Aport!
Жене убрзавају. Агнија са неком сетом гледа напоље.
АГНИЈА: Што ли промаши, синко? (Заврти главом.) Е,
Србијо, маћехо!
Баш у том тренутку два жандарма спроводе Баћу у
лисицама поред куће. Баћа је изубијан и у оковима.
БАЋА: Силите се док можете, батинаши.
ЖАНДАР 1: Умукни, атентатору!
Жандари нагрну кундацима на Баћу. Мало га млате,
мало ходају даље.

БАЋА (Смеје се.): Доакаће вама комунисти!
Баћа почиње да пева сонг.
СОНГ КОМПАРТИЈА
И над попом има поп
Јавио је агитпроп!
Штави шапку
Радни мантил
И рубашку зашнирај
Припреми се
Таварише
Комунизма стиже рај!
Исправи се
Када ходаш
Летке гурни
Ти у недра
Партија ће
Друже мили
Да ти дува
Сад у једра.
Опусти се
Намршти се
Из дупета вади колац
Сазрео си
Очврсо си
Ниси више комсомолац!
Компартија цвета
Широм целог света
Кадрова и младих нада
У бој креће нова тура
Ускоро ће да завлада
Пролетерска диктатура!
Светло утихњује. Преко сцене пукне транспарент.
“Београд. 1921. година. La dolce vita”
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