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УЗ НОВИ БРОЈ

“С

цена” која је у вашим рукама припремана је и
биће објављена у тренутку који је недвосми
слено уоквирен великим очекивањима, посеб
ним осећањем које мотивише на прагу новог почетка,
иза којег је пустош и ништавило. Истрајати у претход
ном времену а остати посвећен уметности позоришта,
уметности уопште, било је велико искушење и сви смо
прошли кроз тај слотер суровог негирања наших жи
вота – не приставши да одустанемо. Сада нам се чи
ни да јачи и са искуством победника очекујемо да се
позориште врати себи. Можда је потврда за то управо
блок о зенитизму, авангардном покрету из двадесетих
година прошлог века који је један од тематских сегме
ната овог броја. Дух зенитиста на најбољи начин пре
поручује кôд понашања у времену злом, непријатељ
ском, или времену пуном неразумевања. Веровати у
новум и у себе, у таквим околностима велика је људска
храброст али и привилегија. На том оптимистичком и

преиспитујућем трагу је и комад Људмиле Разумовске,
много ближи водвиљу него социјалној драми по којој
је ова драматичарка стакла светску књижевну славу.
И посебно – ту су фестивали, који су први морали “у
ровове” наиласком пошасти. Стеријино позорје један
је од ретких фестивала који је током пандемије успео
да презентује такмичарску селекцију у пуном капаци
тету, свесно се одрекавши неких пратећих програма и
сада, на новом почетку, први је фестивал који носи за
ставу оптимизма. Традиционални интервју са селекто
ром Стеријиног позорја (Миливоје Млађеновић) један
је од важних сегмената овог броја “Сцене” јер говори
не само о избору представа за овогодишњи фестивал
него и о континуитету рада Стеријиног позорја, али и
виталности позоришта у Србији. У контексту контину
ираног и посвећеног, верујем да су и редакција и број
ни сарадници часописа “Сцена” додали свој мали али
свакако важан допринос.

Савремени светски драматичари
Људмила Николајевна Разумовска (Людмила Николаевна Разумовская)
Људмила Николајевна Разумовска
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Људмила Николајевна Разумовска

Р

уска драмска списатељица, ауторка познатих
драмских дела и филмских сценарија. Рођена је
2. фебруара 1946. у Риги, Летонија. Очух јој је
био официр, па се породица често селила. Кад је има
ла десет година породица се настанила у Лењинграду.
Године 1969. уписала се на позоришни факултет ЛГИ
ТМИК, на којем је дипломирала 1974. Од 1975. почела
је да пише драме.
У својим драмским делима Под истим кровом
(1980), Драга Јелена Сергејевна, Врт без земље (обе по
стављене 1982), Сан старе куће (1986) и у другим де
лима бави се актуелним социјално-моралним и пси
холошким проблемима људи постсовјетске Русије.
Драма Под истим кровом постављена је на сцену
у Лењинграду 1980, Драга Јелена Сергејевна у Талину
(на естонском), а затим, 1982. у лењинградском ЛЕН
КОМ-у. Имала је велики успех, играју је двадесет по
зоришта у земљи. По налогу Министарства културе са
репертоара је уклоњена 1983. На сцене руског позо
ришта вратила се 1987.
Њени комади постављани су у иностранству, а
највише у Немачкој, где су извођени у више од сто
позоришта.
Људмила Разумовска је добитница награде Руског
ауторског друштва “Северна Палмира” (1990), “Петро
пољ” (2004). Награду “Сергеј Нилус” (2010), која се до
дељује за изузетна достигнућа у области књижевности,
добила је за роман Руски остатак. Поред драма Момак без мираза, Биографија, Владимиров трг, Драга Јелена Сергејевна, Медеја, Маја, Француске склоности на
подмосковском имању и других, ауторка је филмских
сценарија Прећи линију, Драга Јелена Сергејевна и Лутајући аутобус.
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Људмила Разумовска

Француске склоности на
подмосковском имању
Комедија
Превод са руског > проф. Олга Маринковић

ЛИЦА
СЕРГЕЈ ИВАНОВИЧ – 48 година
ЗОЈА ВИКТОРОВНА, његова жена – 49 година
ЛИДИЈА НИКОЛАЈЕВНА (ЉИЉА) – 46 година
ЛАРА, њена кћерка – 25 година
ЛЕОНИД БОРИСОВИЧ – Љиљин муж – 55 година
ЖАН – 28 година
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Први чин
Прва слика
(Подмосковље. Нова кућа ван града на лепом месту
поред водног резервоара. Средина лета. Јутро. Сунце. Топло. Птице певају. На веранди пију чај и разговарају.)

ЉИЉА: Целог живота маштала сам баш о оваквој
кући. Велики прозори, светле собе, дрвено сте
пениште води на спрат... Веранда са прекрасним
погледом... где се увече пије чај и разговара, без
компјутерских игрица. Авај, људска епоха завр
шена је у деветнаестом веку, па је затим почела
антиљудска – ова наша, а долази – страшно је и
рећи, каква... Америчка поп култура коначно ће
освојити подијуме и екране, сексуалне мањине
уловиће у своје мреже већину несвесних грађана
из такозваних развијених и не баш толико, земаља,
и обична породица – мушкарац и жена – биће ана
хронизам... типа древних фаличких култова и цр
тежа уклесаних у стени.
ЛАРА: Мамице, немој да преносиш своје тужно сек
суално искуство на развој светске историје. Она
ће кренути другим путем.
ЉИЉА (Не обраћа пажњу на кћерку): Цела ствар је у
томе што је глумац – изузетно женствена профе
сија... да не говорим о глумици. ...Независно од
спољашњих особина... Јер је суштина глуме у да
вању себе. Да ли улози...
ЛАРА: Или редитељу...
ЉИЉА: Глумац увек жели да се да, редитељ – да овла
да...
ЛАРА: А ако редитељ очигледно нагиње страни сек
суалних мањина?
ЉИЉА: Онда је присутна голим оком видљива кри
за театра.
ЛАРА (Смеје се): Да ти сипам?

ЉИЉА: Захваљујем... По неким, разуме се, непровере
ним демографским прогнозама, становништво Ру
сије ће се, на пример, кроз педесет година смањити
два пута. Истовремено ће лица кинеске национал
ности, као и корејске, укључујући државу Хонгконг,
лица која се размножавају геометријском прогре
сијом, јурнути на запад, на гигантске неосвојене
територије Источног Сибира, пребациће се пре
ко Урала и денационализоваће бившу велику ру
ску реку Волгу... у којој ће поново да запрште и
заиграју беле моруне и пругасти караши...
ЛАРА: Мамице, ти си данас очито у улози Касандре.
ЉИЉА: Разуме се, могло би се рећи да је све то већ
било... било... Али сложићете се, преживљавати
пад Рима, а не доживети његов процват, тужно
је, тужно и жалосно. Нисмо ни приметили кад је
наступило ново цивилизовано варварство, где се
круна стварања – човек, нашао покопан под кул
турним слојем усавршених памперса, уметака и
презерватива... Варварство је још поноситије, јер
већ укуцава, како му се чини, последње цигле у
Вавилонску кулу сопственог самозадовољства.
ЛАРА: Мамице. Зашто си поново у апокалиптичком
молу? Па опет си у редовном браку.
ЉИЉА: Ти то не можеш да разумеш, дете моје. Ја сам
имала тежак живот.
ЛАРА: Знам. Као млада живела си са пет копејака днев
но. За три копејке куповала си кифлу, а за остатак
– две чаше газиране воде без сирупа.
ЉИЉА: И угледа Хам нагост свога оца, рече браћи
својој и смејаше се...
ЛАРА: Од кад си ти то, мамице, постала библијски
праведник? Сергеју Ивановичу, реците мами да
је неправедна према мени.
ЉИЉА: Правда уопште не постоји. Постоји само љу
бав. И нељубав.
ЛАРА: Изгледа да ти мене не волиш.
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ЉИЉА: Целог живота волели су ме мушкарци којима
сам куповала сакое и кравате, куће и станове. Кост
мог нежног и дуготрајног пријатељства са Сергејом
Ивановичем, закопана је у његовој изузетној неко
ристољубивости, иако ми он, ево, током већ десет
година, сваки час напомиње да ми дугује.
ЛАРА: Сергеју Ивановичу, када ћете вратити мами хиља
ду долара, она се стиди да вас пита.
ЉИЉА: Ситница. Наравно да овакву кућу нећу имати
више никад у животу, али на крају...
ЛАРА: Није срећа у кући.
ЉИЉА: Ја то нисам рекла.
ЛАРА: Да сам толико маштала да добијем ову кућу, раз
вела бих Сергеја Ивановича од жене, развела бих
се и ја и преписала грађевину на себе. Али ми смо
се, видите, брзоплето венчали и сад се правимо да
ћемо носити свој крст до краја...
ЉИЉА: Много пута сам те молила да не коментари
шеш моје породичне прилике. Мој муж је болестан.
ЛАРА: Шта ти је требало да пођеш за инвалида!
ЉИЉА (Дрхтавим гласом): Извините, али таквим то
ном...
СЕРГЕЈ ИВАНОВИЧ: Ларо, спреми ми, молим те, два јаје
та. Ровита.
ЛАРА: Мислите ли да ће то да помогне? (Слеже раменима.) Молим. (Излази.)
ЉИЉА (У сузама): Несносна! Несносна! Увек је била...
несносна!
СЕРГЕЈ ИВАНОВИЧ: Смири се. Хајде боље да попијемо.
ЉИЉА: Хоћеш да ме напијеш? Као онда?
СЕРГЕЈ ИВАНОВИЧ: Зашто бих те напијао?
ЉИЉА (Кокетно): Да би ме имао у пијаном стању.
СЕРГЕЈ ИВАНОВИЧ: Па, због тога уопште није обавезно
да те напијам.
ЉИЉА: Хоћеш да кажеш да сам ја лако доступна жена?

СЕРГЕЈ ИВАНОВИЧ: Не, драга, ја знам када не желиш,
ти си кремен.
ЉИЉА (Поласкана): Баш тако! Увек ме је мучила лаж.
Али сада, хвала богу, могу да живим у чистоти.
Хвала богу!
СЕРГЕЈ ИВАНОВИЧ: То звучи некако претећи – двосми
слено.
ЉИЉА: Ах, ти врло добро схваташ да ја имам...
СЕРГЕЈ ИВАНОВИЧ: Шта ти имаш, већ сам схватио.
ЉИЉА: Наравно, он – није ти...
СЕРГЕЈ ИВАНОВИЧ: У то не сумњам.
ЉИЉА: Али ја га поштујем.
СЕРГЕЈ ИВАНОВИЧ: И то је најважније, другови! Онда
да попијемо у његово здравље! Уосталом, шта му
је са здрављем? Можда могу некако да помогнем?
ЉИЉА: Не, не, хвала...
СЕРГЕЈ ИВАНОВИЧ: Више нема сврхе?
ЉИЉА: Слушајте, зашто вам се свиђа да ме мучите?
Зашто стално желите да мени буде лоше? Зашто?
СЕРГЕЈ ИВАНОВИЧ: Драга, ја сам стари циник, опрости
и удостоји ме великодушношћу.
ЉИЉА: Зашто си је позвао, не разумем! Сјајно бисмо
ове дане провели удвоје... чисто пријатељски, знам
на шта си помислио!
СЕРГЕЈ ИВАНОВИЧ: Надам се, драга, да ми још увек ми
слимо на једно исто.
ЉИЉА: Простак!
СЕРГЕЈ ИВАНОВИЧ: Али ја бих толико желео да код твог
мужа изазовем осећај неосноване љубоморе.
ЉИЉА: Ах, њему је свеједно!
СЕРГЕЈ ИВАНОВИЧ: То сам и претпостављао.
ЉИЉА: Нисам то хтела да кажем.
СЕРГЕЈ ИВАНОВИЧ: Ако ћемо поштено?... Јеси ли срећна?
(Пауза. Улази Лара са тањирићем и куваним јајима.)
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ЛАРА: Мамица не може да буде предодређено срећна.
Неко је, ма шта да се деси, увек срећан, а неко –
увек супротно. (Ставља тањирић на сто.)
ЉИЉА: Судећи по свему, ти припадаш првој категорији.
ЛАРА: Ја једноставно не дозвољавам себи да губим.
ЉИЉА: Авај, тај речник није из мог лексикона.
ЛАРА: Кажу да јаја повећавају потенцију. Да ли је то
истина, Сергеју Ивановичу?
ЉИЉА: Ларо, шта ти себи допушташ?!
СЕРГЕЈ ИВАНОВИЧ: Драге даме, опустите се. Погледај
те какав диван поглед. Не могу да се нагледам, ма
колико да посматрам овај пејзаж. Молим вас, са
храните ме на оном брежуљку.
ЉИЉА: Боже мој, неће нас пустити ни близу тела.
СЕРГЕЈ ИВАНОВИЧ: Хоће, хоће. Ја ћу у тестаменту одре
дити: горепоменуте даме пустити. Другачије нећу
пристати да умрем.
ЉИЉА: А уопште, ми смо ту као инкогнито?
СЕРГЕЈ ИВАНОВИЧ: Како год желите.
ЉИЉА: Не, али твоја жена...
СЕРГЕЈ ИВАНОВИЧ: Моја жена је у Француској. Приказује
високу руску моду.
ЉИЉА: Ето коме се ја дивим!
СЕРГЕЈ ИВАНОВИЧ: Љиљице, боље да се дивиш мени.
ЛАРА: Да изађем?
ЉИЉА: Каква ништарија, а? На шта алудираш?
СЕРГЕЈ ИВАНОВИЧ: Драгоцене моје, немојте да се свађа
те. Адреналин и у шуми остаје адреналин.
ЛАРА: Боље је да прошетам.
ЉИЉА: Само немој далеко.
ЛАРА: Живе ли овде водена чудовишта?
ЉИЉА: Да! И крокодили! (Лара смешећи се одлази.) Ето,
ти си паметан човек, објасни шта је то.
СЕРГЕЈ ИВАНОВИЧ: Шта?

ЉИЉА: Па то, то! Шта? Не прође ни пола сата да ме не
доведе до суза, не онерасположи, шта је то?!
СЕРГЕЈ ИВАНОВИЧ: Ти преувеличаваш.
ЉИЉА: Толико сам сањала... надала се; да се одморим...
да будем сама... смирим се... Па ти си ми пријатељ,
једини пријатељ, схваташ ли то?... Долазим – добар
дан – изволте – кћерка!
СЕРГЕЈ ИВАНОВИЧ: Ако хоћеш, направићу фину алузију...
ЉИЉА: Таман посла! Она се, мислим, и без тога досећа.
СЕРГЕЈ ИВАНОВИЧ: О чему?
ЉИЉА: Стварно...
СЕРГЕЈ ИВАНОВИЧ: Љиљо, хајде да разговарамо. ...Ка
ко је код куће?
ЉИЉА: Мој муж је изузетно поштен и племенит човек.
СЕРГЕЈ ИВАНОВИЧ: Хвала, много сам чуо о томе.
ЉИЉА: Занима ме шта је она могла о њему да напри
ча? Неку гадост! Узгред, ја сам јој дала свој стан!
Захваљујући њему! Зато што је он предложио да
дете има свој стан!
СЕРГЕЈ ИВАНОВИЧ (Звижди.): Јесте, мајчице, родила си
се као будала, као будала ћеш и умрети.
ЉИЉА: Због чега сад то? Кћерки, а не ујаку!... А ти сма
траш да није требало да дам?
(Сергеј и даље звиждуће. Пауза.)
Серјожа, јеси ли ми ти стварно пријатељ?
СЕРГЕЈ ИВАНОВИЧ: Морам, кад већ не смем да будем
љубавник.
ЉИЉА: Серјожа, ја немам где да живим... Разводим
се, разумеш? (Пауза. Расплакала се.) Па видиш да
нећу моћи код ње!... Разуме се, ти ниси обавезан...
али ја једноставно немам представу... куда ћу са
да... Зашто ћутиш?
СЕРГЕЈ ИВАНОВИЧ: Размишљам.
ЉИЉА: Боже мој, шта ту има да се размишља!
СЕРГЕЈ ИВАНОВИЧ: Видиш ли, овде не можеш...
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ЉИЉА: Зашто?
СЕРГЕЈ ИВАНОВИЧ: Слушај, хајде да се објаснимо. С јед
не стране – кућа је саграђена твојим новцем. Али
с друге, већи део сам ти вратио... разуме се без ка
мате, сама си тако желела... Уосталом, тих петсто
долара које ти дугујем...
ЉИЉА: Хиљаду...
СЕРГЕЈ ИВАНОВИЧ: Да, извини...
ЉИЉА: Серјожа, није реч о томе.
СЕРГЕЈ ИВАНОВИЧ: Ја, колико ти је познато, нисам слобо
дан. О кући води рачуна жена. Опет, син. Доводи
овамо госпођице свих врста. Стасао Казанова, схва
таш. Али ја ћу нешто да смислим. Чујеш ли? Само
немој да очајаваш. Само недостаје да отрчиш на
језеро да се утопиш, да плашиш жабе...
ЉИЉА: Пала ми је на памет једна страшна мисао. Ти
ме никада ниси волео!
СЕРГЕЈ ИВАНОВИЧ: Ето ти сад...
ЉИЉА: Никада!
СЕРГЕЈ ИВАНОВИЧ: А шта се догодило. Јеси ли се посва
ђала са својим књиговођом?
ЉИЉА: Могу ли да о њему ништа не говорим?
СЕРГЕЈ ИВАНОВИЧ: Како год желиш.
ЉИЉА: А зашто ти тако хладно разговараш са мном?
СЕРГЕЈ ИВАНОВИЧ: Зар? Да се пољубимо. Док Лара није ту.
ЉИЉА: Не, ти ниси нормалан. Теби је свеједно да ли
неко има мужа или не.
СЕРГЕЈ ИВАНОВИЧ: Па ти си се развела.
ЉИЉА: А ти?
СЕРГЕЈ ИВАНОВИЧ: Раније те то није баш јако узнеми
равало.
ЉИЉА: Људи се мењају, Сергеју Ивановичу.
СЕРГЕЈ ИВАНОВИЧ: Неки не набоље.
(Појављује се Лара.)

ЛАРА: Досадно је. Ни чудовишта, ни крокодили нису
запажени. Шта бисмо весело смислили, Сергеју
Ивановичу?
СЕРГЕЈ ИВАНОВИЧ: Наложићу парно купатило и обе ћу
вас напарити.
ЉИЉА (Строго.): Серјожа, то је вулгарност.
СЕРГЕЈ ИВАНОВИЧ: Разумем, милостива, крив сам.
ЛАРА: Стварно, Сергеју Ивановичу. Наложићете, зар не?
ЉИЉА: Не гледај ме тако. Мени је свеједно.
(Сергеј Иванович одлази.)
ЛАРА: Па, мамице, како ваш породични живот? Још
нисте напустили вашег књиговођу?
ЉИЉ: Колико пута да поновим, он није књиговођа, он
је економист.
ЛАРА: Није шија... ћутим! И искрено ми је мило због
вас. Посебно због економисте-књиговође.
ЉИЉА: Живи како хоћеш. Једино што ти забрањујем
јесте да абортираш.
ЛАРА: Ко је тај, мамице, да себи дозволи такав скандал?
ЉИЉА: Ах, Ларо! Када би ме ти бар мало волела!
ЛАРА: Мамице, ја вас обожавам још од пелена.
ЉИЉА: Толико сам маштала да ће ми кћерка бити
најближа пријатељица! Ти знаш да ја немам никога...
ЛАРА: А муж?
ЉИЉА: Наташа је у Америци, Олга у Израелу, Вероч
ка, лака јој земља...
ЛАРА: А Сергеј Иванович?
ЉИЉА: Шта Сергеј Иванович? Сергеј Иванович је
ожењен. Упознали смо се кад им се родио Вањеч
ка. Мада сам већ тада била слободна, нисам хтела
да рушим младу породицу. Као неке... Будало!
ЛАРА: Ето, мамице. Бог те је наградио.
ЉИЉА: Чиме то?
ЛАРА: Леонидом Борисовичем.
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ЉИЉА (Експлодира.): А тебе ће бог да казни ако ћеш
да се ругаш мајци.
ЛАРА: Мамице, зашто? Зар си опет незадовољна својим
браком?
ЉИЉА (Љутито.): Још си мала!... Да учиш мајку!...
Леонид Борисович јој, видиш ли, одговара! Нашла
је образац... за подражавање! Отела, видите ли! Са
острва Кипар!
ЛАРА: Мамице, са тобом није лако... Чини ми се да сад
почињем да разумем твоје остављене мужеве.
ЉИЉА: Знаш шта, Ларо! Боље је да неко од нас отпутује.
Док смо коначно овде!
ЛАРА: Тако сматраш? Молим. Нема проблема.
(Улази Сергеј Иванович.)
Каква жалост, Сергеју Ивановичу! Изгледа да ја
путујем. Погледајте ред вожње.
СЕРГЕЈ ИВАНОВИЧ (Патнички.): Девојке! Опет?... Човек
не сме да вас остави ни минут! Хајде, помирите се!
Ево, ја сам на коленима, Љиљо!
ЉИЉА (Хладно.): Ја се с њом нисам свађала. Само нека
ми се више не руга, ипак, ја сам јој мајка!
СЕРГЕЈ ИВАНОВИЧ: Ларо, дај часну пионирску! Да нећеш
траумирати нашу старију генерацију у застоју.
ЛАРА (Уздише.): Сергеју Ивановичу, јесте ли наложили?
СЕРГЕЈ ИВАНОВИЧ: Јесам. За два сата ћемо да спира
мо грехе.
ЛАРА: А какве ви то имате грехе? Цео живот сте муж
исте жене.
ЉИЉА: Можда је Сергеј Иванович потајни многоженац!
СЕРГЕЈ ИВАНОВИЧ: Милостива, ви ми ласкате.
ЉИЉА: Ја увек говорим истину, то ми је хоби. Где ти
је телефон?
СЕРГЕЈ ИВАНОВИЧ: У спаваћој соби, драга.
ЛАРА: Поздрав младом супругу!

ЉИЉА: Једном ћу да те истучем. Ако ће Сергеј Ивано
вич да те брани, и њега ћу. (Одлази.)
СЕРГЕЈ ИВАНОВИЧ: Што гњавиш стару мајку, дете?
ЛАРА: Ви и мајчица доживљавате другу младост.
СЕРГЕЈ ИВАНОВИЧ: Ја имам другу младост с тобом. (Пољубац.) Па, узбуна је била лажна? Знао сам.
ЛАРА: Јесте, али ја се плашим...
СЕРГЕЈ ИВАНОВИЧ: Вређаш, шефе. Са мном не можеш
имати никаквих непријатности.
ЛАРА: Зависи шта зовемо непријатностима.
СЕРГЕЈ ИВАНОВИЧ: Па, то је већ филозофија, а ми имамо
живот. А с тобом није ни живот, него поема! (Пољубац.) Зажелео сам те се. Посла преко главе, а пара
нема. Хуље... Тако да је наше путовање на острва
под великим знаком питања, девојчице. Само не
мој сувише да се жалостиш, у реду?
ЛАРА: Шта мислите, Сергеју Ивановичу, како би било
да вас мењам за материјално обезбеђенијег грађа
нина? (Пауза.)
СЕРГЕЈ ИВАНОВИЧ: Све је у власти младе леди. Имате
ли већ неког у виду?
ЛАРА: Па не... Засад.
СЕРГЕЈ ИВАНОВИЧ: Ларице, немојте да доносите пре
нагљене закључке. Финансијске невоље пролазе, а
одан и поуздан човек остаје. Слажете ли се? (Пауза.)
ЛАРА: Мајка је имала запањујући глас. Када је у мом
детињству певала, ја сам плакала. Али женили су
је искључиво пробисвети. И сви су покушавали да
ме васпитавају. А ја сам их посматрала и нисам
схватала како она, паметница и лепотица, ништа
не види... Истина, касније су се и њој отварале очи
и почињао би пети чин Шекспирове драме.
СЕРГЕЈ ИВАНОВИЧ: Шта је њена последња тековина?
ЛАРА: Нећу ни да говорим. Шта вреди спољашњост.
Кад бациш поглед, само носталгија за домовином.
СЕРГЕЈ ИВАНОВИЧ: Мора да је Јеврејин.
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ЛАРА: Јесте... Уосталом... чикица са амбицијама. Кад је
дошао, одмах је почео да уводи свој ред. Али са мном
и не може баш тако. Имала сам таквих татица... ни
броја им се не зна. Гледала је, гледала мамица наш
грађански рат и појурила да живи код њега. Стан –
у складу с тим – мени, и још је даровницу написала
из племенитих, по свој прилици, осећања. Или да
пресече одступницу, не знам... Сигурно је мисли
ла да ћу из захвалности три дана на рамену да јој
плачем, а ја сам, Серјожењка, незахвална и пакос
на, макар ме убили! И ко ју је молио да лудује? Као
неки краљ Лир у сукњи... Не можеш ни замислити
колико је новца имала!... Када су почели да је пози
вају да пева у иностранству, за три године зарадила
је толику гомилу да би јој било довољно за цео жи
вот! Али не... Да си видео шта је почело около! Не
каква баханалија просјака! Бивши мужеви, бивше
свекрве, бивша девета рупа на свирали, љубавници
од пре сто година, промашени пријатељи и разведе
не пријатељице, укратко, сви које није мрзело, сви
су стајали са испруженом руком и викали – дај! И
најодвратније је што је она свима давала! Чак си и
ти стигао да се окористиш. (Смеје се.)
СЕРГЕЈ ИВАНОВИЧ (Увређен.): Извини, али ја сам Ли
дији Николајевној све вратио, не рачунајући неку
ситнину.
ЛАРА: Ти јеси. Вратио си... Једини. То је, наравно, нешто
у нашем времену. Али ипак, кућу, о којој је целог
живота сањала, подигао си ти, а она нема ништа.
СЕРГЕЈ ИВАНОВИЧ: Ларушка, нешто ми се не допада
твој тон.
ЛАРА: Ја непрестано лупам главу зашто се ниси оже
нио мајком?
СЕРГЕЈ ИВАНОВИЧ: Очито сам предосећао нашу романсу.
ЛАРА: Као дете сам маштала, ето, кад би чика Серјожа
био мој тата!
СЕРГЕЈ ИВАНОВИЧ: Стварно! Каква дивота!
ЛАРА: Мени се чини да те она још увек воли.

СЕРГЕЈ ИВАНОВИЧ: Баш сам дирнут. Покорно захваљујем.
ЛАРА: Ипак си ти подлац... Уништио си живот њој, а
можда и мени...
СЕРГЕЈ ИВАНОВИЧ: Ти ме данас очигледно не волиш.
Не смемо више да правимо такве прекиде. Губиш
послушност. Хајде још мало да се стрпимо. Кроз
пар дана Лидија Николајевна ће се вратити супру
гу... ах, дођавола! Каква непријатност! Сасвим сам
заборавио!
ЛАРА: Шта? Жена стиже из Париза?
СЕРГЕЈ ИВАНОВИЧ: Да је то! То није важно. Можеш да
замислиш да је твоја мајчица одлепила? Па она је
напустила супруга!
ЛАРА: Како напустила? Већ?... Па куда намерава? На
дам се да неће код мене?
СЕРГЕЈ ИВАНОВИЧ: Не, неће код тебе.
ЛАРА: Лепо. Достало јој је, значи, памети. Не, Лидија
Ивановна, што је с кола пало, то је и пропало. То
ви можете себи да дозволите да се разбацујете ста
новима, парама, мужевима, а ми мали, практични
људи, принуђени смо да будемо практични, зато
што, сем сопствене практичности, немамо на шта
да се ослонимо. А ви не пропадате. Вас ће већ не
ко да покупи!
СЕРГЕЈ ИВАНОВИЧ: Телефоном: Могу ли код тебе, Серјо
жа, преко викенда? Ја сам се, наравно, зачудио...
иако ми је то, схваташ и сама...
ЛАРА: Све је јасно. Она рачуна на тебе. На твоју кућу.
СЕРГЕЈ ИВАНОВИЧ: Како она може да рачуна? Ја сам
ожењен човек.
ЛАРА: О, господе, како је згодно бити ожењен човек!
СЕРГЕЈ ИВАНОВИЧ: Ларо, хајде да се не свађамо.
ЛАРА: Наравно, не остаје твоја мајка под плотом!
СЕРГЕЈ ИВАНОВИЧ: Па узми је онда себи!
(Пауза.)
ЛАРА: Није ти рекла шта им се догодило?
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СЕРГЕЈ ИВАНОВИЧ: Није... Убеђен сам да је нека глупост.
Да му телефонирамо? Можда и не слути.
ЛАРА: Ја нећу да га зовем. (Пауза.) Слушај, хајде да от
путујемо у иностранство. Ја знам језике, компјутер.
Продаћемо кућу и отпутоваћемо.
СЕРГЕЈ ИВАНОВИЧ: Да ли на тај начин намераваш да ре
шиш стамбени проблем Лидије Ивановне?
ЛАРА: Будало.
СЕРГЕЈ ИВАНОВИЧ: И после две године појавили су му
се чудесни, разгранати...
ЛАРА: Теби ће се појавити и много раније него што
мислиш.
СЕРГЕЈ ИВАНОВИЧ: Ето видиш. Није требало да почињеш.
ЛАРА: Хтела сам вас да поштедим, Сергеју Ивановичу.
А сада мислим, зашто бих?
СЕРГЕЈ ИВАНОВИЧ: Ларо, ти ме плашиш.
ЛАРА: Преварила сам вас, Сергеју Ивановичу. Сурово
преварила. Мени је шест недеља. Заиста не знам
шта да предузмем. Да родим, можда?... Па и ма
мица категорички забрањује абортус.
СЕРГЕЈ ИВАНОВИЧ: Ларо, ти се шалиш... Или уцењујеш...
Само због чега? Не пристаје ти.
(Улази Љиља.)
ЉИЉА: Нико не одговара. (Пауза.) Овде је такав ваз
дух!... Узбуђујући...
ЛАРА: И како те то он, мамице, узбуђује?
ЉИЉА: Одлучила сам да више не реагујем на њу, је ли
то исправно? Серјожа, можеш ли за тренутак?... Па,
јеси ли већ смислио?
СЕРГЕЈ ИВАНОВИЧ: У вези са чим?
ЉИЉА: Где ћу ја да живим?
СЕРГЕЈ ИВАНОВИЧ: А... Извини, ја... Не, за сад још ни
сам стигао.
ЉИЉА (Увређено.): Па, ето...
(Чује се бука аутомобила који долази, затим сирена.)

Шта је то?... Код тебе?... Ко?
ЛАРА (Руга се.): Жена. Из Париза.
ЉИЉА: Зоја?! Па ти си говорио...
ЛАРА: То је, мамице, као виц. Жена на службеном путу,
а муж за то време у викендици...
ЉИЉА: Ларо, прекини, то је вулгарно.
(Улази Зоја, за њом Жан.)
ЗОЈА (Весело.): Ба! Све позната лица! Лида, ти?... Шта
те је довело овамо? Сама си? С мужем? Наслушали
смо се. А то је... кћерка? Одличан модел. Не сећам
се како се зовете.
ЛАРА: Лара.
ЗОЈА: Да, да, знам. Нешто из литературе... Лара. А ово
је Жан. Из Париза. Молим вас, будите пажљиви
према њему. Руски говори тешко, али све разуме.
СЕРГЕЈ ИВАНОВИЧ: Само што ја ништа не разумем.
ЗОЈА: То већ није оригинално.
СЕРГЕЈ ИВАНОВИЧ: Нешто си ти, мајчице, поранила...
ЗОЈА: А што? Јесам ли покварила твоје личне плано
ве? Извини.
ЉИЉА (Жану.): Лидија Николајевна. Једноставније
Љиља. Моја кћерка, Лара.
ЖАН (Заноси на француски.): О! Руис лепотис!...
ЉИЉА (Кокетно.): Ко? Она? Или ја?
ЛАРА: О, боже! Ти, мамице, ти!
ЖАН: О! Маман? Он – маман?
ЛАРА: Јес. Он – мој маман.
ЖАН (Љуби врхове прстију.): Шармон!
ЗОЈА: А друг кредитор са кћерком, јесу ли се пресели
ли код нас на дужи рок?
СЕРГЕЈ ИВАНОВИЧ: Ако ти ми сметамо...
ЗОЈА: Заборављаш, драги, да немаш само ти лични живот.
СЕРГЕЈ ИВАНОВИЧ: Изгледа да се Жан из Париза сада
назива “лични живот”?
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ЗОЈА: Немој да журиш, драги. Дозволи да одахнем. Са
знаћеш још доста интересантних ствари, стрпи се.
ЛАРА (Иронично.): Дакле, ви тврдите да се зовете Жан?
И ви сте баш из самог Париза?
ЖАН: Уи, мадмоазел, уи.
ЛАРА: Непознати су путеви господњи, каквих све Па
рижана има на свету!
ЉИЉА (Шапуће.): Ларо, не сме се тако прождирати
очима мушкарац, чак и ако је произвео неки ути
сак на тебе. (Монденски.) Ах, Жане, да ви знате ка
ко сам била примљена у Паризу! “Лидија Калитина
– руске романсе” То сам ја. Уосталом, да случајно
нисте били на мом концерту?
ЖАН: Нон, мадам.
ЉИЉА: Много сте изгубили, младићу! Штампа ме је
поредила са Вертинским. У моју корист. (Смеје се.)
Зар ништа нисте чули? Цео Париз је стајао у реду
за карте! Ларо, сећаш ли се куда су се деле фран
цуске паре?
ЛАРА: Украли су ти их, мамице.
ЉИЉА: Ах, да. Али ја, знате ли, Жане, никад нисам па
тила од среброљубља. Љубав и уметност су вредније
од новца, зар не, господо?
ЗОЈА: Жане, ја сам љубоморна. Руске жене су тако лу
каве, ти још не знаш. Прођимо, показаћу ти нашу
собу. (Сергеју Ивановичу.) Надам се да моја соба није
заузета? (Одлазе.)
ЉИЉА: Како је мио! Какав... прави Француз!.. Ах, бо
же мој, зашто нисам остала у Паризу! Један тру
бач, Серјожењка, не буди љубоморан, скоро да ме
је запросио...
СЕРГЕЈ ИВАНОВИЧ: Девојке, а да ми пођемо у парно ку
патило!

Друга слика
(На веранди Сергеј и Зоја. Ћуте.)

СЕРГЕЈ ИВАНОВИЧ: Да ли Иван зна за твоје планове?
ЗОЈА: Да, све сам му рекла.
СЕРГЕЈ ИВАНОВИЧ: Мисао о париском тати мора да га
је усхитила. Узгред, да ли он намерава да га зове
“татом”?
ЗОЈА: Не буди глупљи него што јеси, Сергеју.
СЕРГЕЈ ИВАНОВИЧ: Тата Жан. Изгледа као да има три
десет година.
ЗОЈА: Тридесет пет.
СЕРГЕЈ ИВАНОВИЧ: Пролупала си, Зоја. Ако ти то Иван
није рекао, значи да га је баш брига за тебе.
ЗОЈА: А тебе?
СЕРГЕЈ ИВАНОВИЧ: Овај Жан из Париза огулиће те до
голе коже и за пола године ћеш се довући натраг
разбијеном кориту.
ЗОЈА: Ја сам му потребна. Људи на западу су практич
нији од нас. Он има мали атеље. Ја сам имала огро
ман успех и сад имам име. Мени је потребан он, ја
сам потребна њему. Све је веома једноставно. Сем
тога, он је сјајан љубавник.
СЕРГЕЈ ИВАНОВИЧ: За годину, две, он ће те напустити и...
ЗОЈА: Па шта? За овако гладну вучицу каква сам ја – го
дина нормалног људског живота је исувише велики
луксуз. С тобом сам одавно заборавила шта значи
бити жена. Он ме је вратио у живот. Опет сам се осе
тила жељеном. Вртоглава, давно заборављена срећа.
СЕРГЕЈ ИВАНОВИЧ: Некакво климактерично бунцање!
ЗОЈА: Бунцање?! Ти... ти ми то кажеш? Ти, који ниси
пропустио ни једну сукњу? Чак и у свом кабинету
успевао си да силујеш жене!
СЕРГЕЈ ИВАНОВИЧ (Смеши се.): Оне су ми се саме дава
ле, ја нисам крив.
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ЗОЈА: И ти! Ти се усуђујеш – мени?!
СЕРГЕЈ ИВАНОВИЧ: Драга, чуће те неко. Мислим да се
Жану неће јако свидети будућа хистерична жена.
ЗОЈА: Хистерична сам постала с тобом! А с њим сам
мирна и срећна. Срећна и мирна...
СЕРГЕЈ ИВАНОВИЧ: Па, како се каже, дај боже.
ЗОЈА: Бог је већ дао. А ти си хуља. Несрећни Казано
ва! Импотент!
СЕРГЕЈ ИВАНОВИЧ: Ох, Зојка, како си смешна кад се
љутиш! (Грли жену, Зоја невољно застане, предајући
се милошти.) Слушај, а да ми тог Жана пошаљемо
некуд подаље, а?
ЗОЈА: И шта онда?
СЕРГЕЈ ИВАНОВИЧ: Ништа. Да живимо као и до сад.
ЗОЈА: Као и увек, засебно?
СЕРГЕЈ ИВАНОВИЧ: Зашто... имали смо различите пе
риоде... страсти.
ЗОЈА: Нешто ви ту меко простирете, Сергеју Иванови
чу. Откуд то?
СЕРГЕЈ ИВАНОВИЧ: Куће ми је, разумеш ли, жао. Гра
дио, градио... будала.
ЗОЈА: А-а-а... А ја сам мислила да немаш воље да триде
сет година породичног живота бациш мачку под реп.
СЕРГЕЈ ИВАНОВИЧ: Па и то... а најважније, такво сам
месташце изабрао себи за гроб, да цркнеш!
ЗОЈА: Узалуд, Вањка ће свеједно да нас спали у крема
торијуму. Или се можда надаш да ће те неко други
сахранити? Друга?
СЕРГЕЈ ИВАНОВИЧ: Да нам је знати, Зоја Викторовна,
да нам је знати!
(Појављује се узбуђена, презнојана Љиља.)
ЉИЉА: Ох, Серјожењка, како желим да живим у приро
ди! Главно... овај Жан... тако је смешан... мерили смо
обим и мој струк је само три сантиметра шири од
Ларкиног. Можеш ли да замислиш, Зоја? (Смеје се.)

СЕРГЕЈ ИВАНОВИЧ: Ето кога треба лансирати у Париз
и зашто ти овде са својим књиговођом реметиш
екологију?
ЉИЉА: Жан нас је већ позвао. Зоја, да ли је он стварно
мушкарац или се претвара? Сада се то не може ра
спознати. Ти се односиш према њему као према по
тенцијалном партнеру, а он гори модрим пламеном.
ЗОЈА (Намршти се.): Па ти си изгледа удата, Лида.
ЉИЉА (Смеје се.): А ти?
ЗОЈА: А ја се разводим.
ЉИЉА: Заиста?... (Збуњено.) Како је то занимљиво...
ЗОЈА: Наша романса почела је током лета. Док смо ле
тели из Париза у Москву. Жан се заљубио, изјавио
ми љубав и запросио ме. И све то за три сата. Треба
нас записати у Гинисову књигу. Да стварно одем у
парно купатило? (Збаци огртач, остаје само у купаћем костиму.)
ЉИЉА: Запањујуће! Како то постижеш... У смислу –
фигуре.
ЗОЈА (Самозадовољно.): Једино мој муж не види у мени
жену. (Победоносно се удаљава.)
ЉИЉА: Серјожа, шта се овде дешава?
СЕРГЕЈ ИВАНОВИЧ: Зоја Викторовна се удаје за Жана. А
кућу продаје. Као мираз.
ЉИЉА: А... шта ћу ја? Због чега сам онда... О, господе...
(Плаче.) Како ја сада да се разведем?
СЕРГЕЈ ИВАНОВИЧ: Зашто?
ЉИЉА: Па сам си говорио да не можеш да је напустиш.
Али ако сада... Ако она... Ако си слободан... Ми са
да можемо заједно... Само ми је жао куће... Слушај,
хајде да је убедимо. Нека она прода ваш стан. А ти
и ја ћемо да останемо овде, а?
СЕРГЕЈ ИВАНОВИЧ: А? А да не одем ја да се устрелим?
ЉИЉА: Ти си луд! Па ти је не волиш!
(Улази Лара.)
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ЛАРА: Перпетуум мобиле. Мобиле перпетуум. Ко о че
му, мамица о љубави.
ЉИЉА: Глупачо, Зоја Викторовна се удаје за Жана. А
Сергеј Иванович и ја смо решили да заједно жи
вимо...
СЕРГЕЈ ИВАНОВИЧ (Запањено.): Љиљо!
ЉИЉА: Што да кријемо, Серјожењка. Бар под старост
да престанемо да лажемо, да се скривамо... Ми смо
се, Ларо, ти наравно ништа ниси слутила, али ми
смо се целог живота волели.
ЛАРА: Каква лепота!
СЕРГЕЈ ИВАНОВИЧ: Љиљо, шта то измишљаш!
ЉИЉА: Не бој се, Серјожењка, све што је тајно постаје
јавно. Зоји је већ свеједно. А моја кћерка ме неће
осудити.
ЛАРА: Бог вам у помоћ, Сергеју Ивановичу. Честитам.
Само и ја имам за вас малу новост.
СЕРГЕЈ ИВАНОВИЧ: Ларо!
ЛАРА: А што сте се толико уплашили? Само сам хте
ла да саопштим на никаквог брака не би могло да
буде, то је све.
ЉИЉА: Чијег и с ким? Имаш ли у виду мене и Сергеја
Ивановича? Да, ја сам венчана, али у изузетним
случајевима...
ЛАРА: Мамице, не бих да те растужујем, али Жан из
Париза је и мене запросио.
ЉИЉА: Невероватно! Кад?
ЛАРА: Малочас. Замишљате, Сергеју Ивановичу, изгле
да да ја на Французе остављам запањујући утисак.
ЉИЉА: Каква страхота! Како си могла, Ларо! Да нане
сеш такав ударац Зоји Викторовној! Сместа одустани!
ЛАРА: Не могу. Рекао је да ће се утопити.
ЉИЉА: Нека! То јест, овде није дубоко. Је ли тако,
Серјожа? А ми ћемо да припазимо.
ЛАРА: Мамице, ти не знаш француску страст. Он ће да
се самоубије, а нас ће да ухапсе.

ЉИЉА: Смисли нешто! Реци да си... удата, да имаш
вереника! Да си трудна!
ЛАРА: То њему не смета, усвојиће га.
ЉИЉА: Кога ће... да усвоји? Ларо, шта то говориш? Ти
чекаш дете? Ти си трудна?
ЛАРА: Авај, мамице, ускоро ћете бити бака с најтањим
струком.
ЉИЉА: Али с ким, Ларо, с ким? Да ли га познајем?
ЛАРА: О, да!
ЉИЉА: Није могуће да је Венијаминов? Одувек осећам
да је он способан за сваку гадост.
ЛАРА: Мамице, толико је кратак рок да, верујем, неће
бити велики грех.
ЉИЉА: Само преко мог мртвог тела! Боже, шта ја то
говорим! Серјожа, молим те, ти, као отац!
СЕРГЕЈ ИВАНОВИЧ: Шта-а?
ЉИЉА: Не, хтела сам да кажем, ти, као потенцијално
отац... по годинама, као мушкарац, као истакнути
хирург, реци јој... поразговарај... видиш да ја немам
снаге... Због мене, Ларо! Серјожа, умрећу! (Одлази
узнемирена. Пауза.)
СЕРГЕЈ ИВАНОВИЧ: Па, јеси ли задовољна? Мене од
твојих пошалица већ боли срце. Ја сам, наравно,
претпостављао да ће ме с тобом задесити инфаркт,
али нисам се надао да ће то бити тако брзо. Пого
тово што ми и место за гроб отимају.
ЛАРА: Сергеју Ивановичу, моја нејака женска памет не
разуме смисао ваших прекора. Ја мислим да се све
сјајно уклапа. Жан и ја путујемо у Париз. Ви са ма
мом остајете да живите овде. Сви су задовољни и
срећни. Ах, да! Још Зоја Викторовна с књиговођом.
Како би било да их венчамо? Што да не? Двоје на
пуштених супружника. Она за његове муке, тако
рећи, а он за исто то.
СЕРГЕЈ ИВАНОВИЧ: Твоје су шале у последње време,
Ларо...
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ЛАРА: Ви желите да Жан јавно понови своју понуду?
Нема проблема.
СЕРГЕЈ ИВАНОВИЧ: Ларо, то више није смешно. Хајде
боље да поразговарамо о твојој претпостављеној...
ЛАРА: Зашто претпостављеној? Имам и потврду од ги
неколога. Само, то се већ тебе не тиче. Жан ће се
побринути за наше дете.
СЕРГЕЈ ИВАНОВИЧ: Ларо, ја имам лекаре... Све ће бити
завршено за једну секунду, нећеш чак ни осетити...
ЛАРА: А, то је то. А ја сам се, будала, надала...
СЕРГЕЈ ИВАНОВИЧ: Ларо, шта хоћеш? Да родиш? То је
ван памети. Ти знаш мој положај... Чак нећу моћи
ни да га усвојим.
ЛАРА: Зашто?
СЕРГЕЈ ИВАНОВИЧ: Зато што Зоја Викторовна...
ЛАРА: Доста! Досадило ми је! Двадесет година си вукао
за нос Зоју Викторовну, моју мајку, а сада хоћеш ис
то толико и мене. Али ја нисам Лидија Николајевна!
Нећу дозволити да ми уништиш живот, јер ниси у
стању да се разведеш од Зоје Викторовне.
(Улази Жан.)
ЖАН (Са безбрижним осмехом.): Хај!
СЕРГЕЈ ИВАНОВИЧ (Кисело се осмехне.): Хело, беби!
ЖАН: Рус бања! О кеј!
СЕРЕЈ ИВАНОВИЧ: И ја сам... вери лајк.
ЛАРА: Можеш да говориш с њим руски. У ствари, он
све сјајно разуме. Зар не, Жане?
ЖАН (Смеши се.): Уи, уи.
СЕРГЕЈ ИВАНОВИЧ: Како вам изгледа, Жане, месташ
це... а? Природа!
ЖАН: О!... (Диже поглед.) Рус природа!
СЕРГЕЈ ИВАНОВИЧ: То и ја кажем... Штета продавати.
Да ли би ти продао овакву кућу?
ЖАН: Уи, уи.

СЕРГЕЈ ИВАНОВИЧ: Шипак би продао. Сам сигурно имаш
неки голубарник на мансарди. А хтео би међу ру
ске спахије!
ЖАН (Смешећи се.): Рус спахија... Лењин пиф-паф!
СЕРГЕЈ ИВАНОВИЧ: Стварно разуме... Изгледа намера
ваш да се жениш?
ЖАН: О, рус жена јесте мој маштање.
СЕРГЕЈ ИВАНОВИЧ: Схватам... А шта ће ти рус жена?
Зашто не французиш? Шерше ла фам и тако даље...
Французиш жена нимало није гора.
ЖАН: О, нон, нон! Французиш жена паре, паре дај, дај!
СЕРГЕЈ ИВАНОВИЧ: Схватам. А руска ће све сама дати,
само да подметнеш џеп. На, на, на. Узми, Жане,
кућу. Узми, Жане, наше дете! О, лукава нација! Ла
ро, чујеш ли? Овај Французић прави на вама свој
бизнис.
ЖАН: Бизнис? Нон, нон. Ја уметник.
СЕРГЕЈ ИВАНОВИЧ: Јасно. Чим је Француз, он је умет
ник. Ван Гог.
ЖАН (Обрадовано.): О! Ви је доктор. И ви знај Ван Гог!
Рус човек – врло много образовања!
СЕРГЕЈ ИВАНОВИЧ: Таква је ова земља, Жане. Чега год
да се прихватиш, свега је много.
ЖАН: О, зна, зна! Много шума, поља и река.
СЕРГЕЈ ИВАНОВИЧ: Аха. И слободан човек преко њих
маневрише. Са аутоматом.
ЖАН (Смеје се.): О, Лара! Твој папа велики јумор.
СЕРГЕЈ ИВАНОВИЧ: Папа? ...Ко је ту папа? (Лари.) Он
мисли да сам ја твој тата? Па, знате!
ЛАРА: Па тако и реци, да ниси тата, него љубавник.
СЕРГЕЈ ИВАНОВИЧ: Боже мој, тише!
ЛАРА: Не, Жан је у праву. Ипак, ти си тата.
СЕРГЕЈ ИВАНОВИЧ: Опростите, Жане, што се мешам, али
као бивши муж Зоје Викторовне, хтео бих ипак да
вам поставим нека питања.
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ЖАН (Одушевљено.): О рус жена јесте мој маштања!
СЕРГЕЈ ИВАНОВИЧ: То сам већ схватио. Да ли вас, мож
да, збуњује, на пример, разлика у годинама?
ЖАН: Не мадемоазел тако млад!
СЕРГЕЈ ИВАНОВИЧ: Који... мадемоазел? Шта ће ту ма
демоазел? Киме ви, ђаво да вас носи, намеравате
да се жените?
ЖАН (Бесмислено понавља.): “Киме” како је то руски?
ЛАРА: А киме би ти хтео да се он жени? То је као у бај
ци. Ако се ожениш Зојом – изгубићеш кућу, а са
мном, добијаш мене са бебицом. Бирај.
СЕРГЕЈ ИВАНОВИЧ (Узбуђено.): Боже мој, како смо сви
лепо живели!
(Улази Зоја.)
ЗОЈА: Ко је увредио Лиду? Зашто она плаче у жбуњу?
(Кокетно.) Жане! Јеси ли је ти увредио?
СЕРГЕЈ ИВАНОВИЧ: Као да у воду гледаш, Зоја. Баш он.
ЗОЈА (Нежно.): О, сироти Жан... како те не разумеју у
Русији.
СЕРГЕЈ ИВАНОВИЧ: Да га затрпамо шубарама, као На
полеона?
ЛАРА: Нешто не видим Кутузова међу нама.
ЖАН (Изненада испали.): Дошао Кутузофф да бије Фран
цузофф!
ЗОЈА: Не, не, никаквих Кутузова и осталих министара
одбране! Доста је, наратовали смо се. Мир. Прија
тељство и љубав!
СЕРГЕЈ ИВАНОВИЧ: За ово може и да се попије. Отиди,
Ларочка, по маму.
ЛАРА: Зашто ја? Тај ко ју је увредио, нека и иде. Жане,
идите, молим вас, по маман, кажу да је у жбуњу по
ред парног купатила.
ЖАН: Ли-ди-ја Ка-ли-ти-на- рус романс! Мон задо
вољство – маман! (Одлази.)
СЕРГЕЈ ИВАНОВИЧ: Зоја, како би било да се обучеш...

ЗОЈА: На мој морал, драги, одсад ће да пази Жан.
СЕРГЕЈ ИВАНОВИЧ: Због тога што се увече скупљају ко
марци... пси.
ЗОЈА: Па, Сергеју Ивановичу, хајде, док није доцкан, да
решимо наше имовинске спорове.
ЛАРА: Да ли вам ја сметам?
СЕРГЕЈ ИВАНОВИЧ: А зар већ имамо спорове?
ЗОЈА: Не треба да се вређаш, Сергеју. Ти и Иван добија
те велики стан у центру. А цене су код нас више не
го у Токију. За новац добијен од продаје куће, Жан
и ја отварамо у Паризу атеље “Висока руска мода”.
СЕРГЕЈ ИВАНОВИЧ: Заправо, шта је он по професији?
Кројач?
ЗОЈА: Он је уметник. Дизајнер. Модни креатор. Он је све!
СЕРГЕЈ ИВАНОВИЧ: Чуда се догађају! Ја, као бивши муж,
Зоја, ипак бих да те упозорим. Овај Жан је... Лароч
ка, не слушајте, аферист. И ја бих на твом месту
најбрижљивије проверио његова документа.
ЗОЈА (Иронично.): А шта ћеш још да ми посаветујеш?
Можда да се уопште не удајем за њега, на твоје за
довољство? То је љубомора, Серјожа. Ето, Ларочка,
погледајте. Ви сте још млади, али сви мушкарци су
исти. Кад су љубоморни, обавезно се бацају блатом
на супарника.
СЕРГЕЈ ИВАНОВИЧ: Ларочка, како се, по вашем миш
љењу, зове мушкарац који у исто време проси не
колико жена?
ЛАРА (Промисли.): Муслиман.
СЕРГЕЈ ИВАНОВИЧ: Хм... Мислите?... Зоја, какво је твоје
мишљење о муслиманима?
ЗОЈА: У сваком случају, боље је удати се за муслимана,
него за неке Русе.
СЕРГЕЈ ИВАНОВИЧ: Схватио алузију. Девојке, сада не бри
нем за вас. Нећете се потући. Ларочка, да ли ви, ако
буде прилике, намеравате да отворите кућу моде?
ЗОЈА: А какве везе има она?
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ЛАРА: Ја сам, Сергеју Ивановичу, искључиво предодређе
на да седим на врату свог мужа и кувам кашице за
бебицу.
СЕРГЕЈ ИВАНОВИЧ: Мој сан! Кад бих некад могао да вас
издржавам!
ЗОЈА: Не, погледајте овог старог...
СЕРГЕЈ ИВАНОВИЧ: Импотента.
ЗОЈА: Модел као што је Лара заслужује... Можда ћемо
је ми позвати у Париз.
СЕРГЕЈ ИВАНОВИЧ: Храбра жена!
ЗОЈА: Знаш ли, Ларо, колико зарађује модел у Паризу?
СЕРГЕЈ ИВАНОВИЧ: Зашто би она то знала, она ће да се
ди на врату вашег мужа.
ЗОЈА (Благо.): Ти си данас попио, Сергеју... Разумем,
данас си тужан...
СЕРГЕЈ ИВАНОВИЧ: Јесте, попио сам! Али не од туге, него
баш напротив! Узгред, да ли сте већ поднели захтев?
ЗОЈА: Прво морам да се разведем од тебе. И молила бих
те, Сергеју, да учинимо то што пре. (Сањалачки.) А
брак ћемо да склопимо тамо.
СЕРГЕЈ ИВАНОВИЧ: Ивана и мене, наравно, нећеш поз
вати на свадбу?
ЗОЈА: Једино на ваш рачун.
СЕРГЕЈ ИВАНОВИЧ: Зоја, ти си капиталистичка ајкула!
ЗОЈА: Сачекај, мили, кроз годину дана ме уопште нећеш
препознати. (Враћају се Љиља и Жан.) Лида, шта се
догодило? Ми бисмо да попијемо.
ЖАН: Мадам Лида лежао и плакао, ја тешио.
ЛАРА: Не обраћајте пажњу, мама се онерасположила
зато што се ја удајем.
ЗОЈА: Сигурно је младожења неодговарајући.
ЛАРА: Вас би, мислим, у потпуности задовољио.
ЉИЉА (Сергеју.): Тај Жан је тако чудан. Замисли и са
мном је кокетирао. Кажем, можда ћете се и мноме

оженити, Жане? Истина, ја немам ништа сем вен
чаног књиговође.
ЗОЈА: Господо, здравица! За моју будућу домовину, див
ну Француску!
ЖАН: Виват!
СЕРГЕЈ ИВАНОВИЧ: Ја лично наздрављам за муслима
не! За вас, Жане!
ЉИЉА: Ја подржавам, алаверди! Мушкарци који су
устању да у исто време издржавају неколико жена,
укључујући љубавнице, изазивају у мени осећање
спонтаног поштовања.
ЗОЈА: Међу нама је само један муслиман, мој бивши
муж.
СЕРГЕЈ ИВАНОВИЧ: Извините, милостива, ја сам само
грешан хришћанин.
ЗОЈА: Исувише грешан.
СЕРГЕЈ ИВАНОВИЧ: Није на нама да судимо, како је ре
чено, ближњем.
ЗОЈА: Ја теби не би судила, него бих те оковала и у Си
бир, на Соловке.
СЕРГЕЈ ИВАНОВИЧ: Мајчице, због чега? Зар нисам дао
све што имам, у зноју и крви до последњег ексера
гологузом Французу? Ено, Љиљи сам још увек ду
жан хиљаду долара.
ЉИЉА (Шапатом.): Слушај, Серјожа, Требало би је
удаљити одавде. Под неким изговором. Да не иза
зива. Ујутру, кад се Жан пробуди, нема никакве ма
демуазел. Нема, није било и неће бити. Пусти сан.
ЗОЈА: Жане, вама и Лари не треба никакав преводилац.
Пази, дете, немој да ми преотмеш вереника. Ја сам
злопамтило.
ЛАРА: Зоја Викторовна, ја веренике не преотимам, са
мо мужеве.
ЗОЈА: Лепо. Мужеве, само изволи. Колико год хоћеш.
А шта је било, Лида, са твојим венчањем? Јеси ли
на крају нашла оно што си тражила?
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ЉИЉА: Како да ти кажем... Нема савршених људи.
Свако од нас има своје... Али ипак, мој муж је вео
ма угледан човек.
ЗОЈА: Је ли богат? Млад? Леп?
ЉИЉА: Ни једно ни друго...
ЛАРА: Ни треће.
ЉИЉА: А ја сам ипак веома срећна.
ЗОЈА: Па, хвала богу. Значи да си се најзад зауставила. А
ја, ето, обрнуто. На старту сам. Замисли само, дваде
сет седам година поклонила сам овом... импотенту.
ЉИЉА (Невољно.): Па откуд је Серјожа импотент?
ЗОЈА: А откуд ти знаш?
ЉИЉА: Ја? Ја, наравно, не знам... али...
ЗОЈА: Прекини. Ти не можеш да замислиш шта је то
млад муж. Како то... даје полета! Какав се простор
отвара за стваралаштво... у свим, такорећи, сфера
ма. Узгред, колико је твом?
ЉИЉА: Мом?... Мм... педесет пет.
ЗОЈА: Старац!
ЉИЉА: Ма не, он је...
ЗОЈА: Жане! Драги! Дођи! (Жан прилази Зоји.) Хајде
реци, ко од нас двоје изгледа млађи?
ЉИЉА: Мм... тешко је... Обоје сте... просто створени
једно за друго.
ЗОЈА: Ти то искрено сматраш?
ЉИЉА: Изванредан пар...А ви, Жане, имате ли деце?
ЗОЈА: Каква глупост! Откуд би он могао да има деце?
ЉИЉА: Па ја само због тога што ти, сигурно...
ЗОЈА: Закаснила си. То питање смо већ разматрали. Жан
неће. Нама је најважније стваралаштво и да живи
мо за себе. Је ли тако, Жане? Путовања картом Ев
ропе и целог света без посете Руској Федерацији.
ЉИЉА: Увек сам била одушевљена тобом, Зоја.
ЗОЈА: Одушевљавају се сви, сем сопственог мужа.

СЕРГЕЈ ИВАНОВИЧ: Драга, исувише тражиш од рогатог
супруга.
ЗОЈА: Кад би женама расли рогови, рогова бих имала
колико и власи на глави.
СЕРГЕЈ ИВАНОВИЧ (Процењује.): Па и није баш много...
ЗОЈА: Простак!
ЉИЉА: Шта ти је, Сергеју, Зоја има дивну косу... за
своје године.
ЗОЈА: Драги моји бивши рођаци и познаници! Да ста
вимо све тачке. Године су за жену на западу чисто
условни појам. Или имаш паре, или године. Ако за
треба, са њиховом медицином и мојим карактером,
родићу и у шездесетој. Жан и ја ћемо да зачнемо
у епрувети и даћемо Ларки да носи, тако ја за себе
решавам проблем вечите женствености!
(Пауза.)
СЕРГЕЈ ИВАНОВИЧ: Како си јака! Чак ни ја нисам прет
постављао да поседујеш толики животни оптимизам.
ЛАРА: Мамице, јако се извињавам, али изгледа да вам
је неко дошао.
ЉИЉА: Ко то? (Силази са веранде.) Боже мој, Леони
де! Ти? Откуд?
ЛЕОНИД БОРИСОВИЧ: Лида? –
ЉИЉА: Како си ме нашао?
ЛЕОНИД БОРИСОВИЧ (Превазилази Лидину зачуђеност,
одмерено.): Ја вас нисам тражио, Лидија Николајевна.
ЉИЉА: Али шта радиш овде? Јеси ли дошао по мене?
Али ја сам ти јасно написала...
ЛЕОНИД БОРИСОВИЧ: Нисам допутовао по вас, Лидија
Николајевна.
ЉИЉА: Занимљиво, ко је могао да се излане? Није
ваљда Лара?
ЛЕОНИД БОРИСОВИЧ: Лидија Николајевна, ви сте, као и
увек, у заблуди што се тиче мојих намера. Ни ја се
не чудим мање од вас... Али околности мог посла
захтевале су за мене веома мучан долазак.
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ЉИЉА: Ништа не разумем.
ЗОЈА: Леониде Борисовичу! Браво! Ваша одговорност
мири ме са постојањем најнеодговорнијег јаког
пола у Русији. Изволите. Добро дошли у наш по
родични дом!
ЉИЉА: Како то треба схватити, Зоја. Да ли се ви по
знајете?
ЗОЈА: А зашто то тебе толико чуди?
ЉИЉА: Али Леонид Борисович ми ништа није говорио.
ЗОЈА: А какве везе имаш ти?
ЉИЉА: То што сам ја жена. Леониде, зар ниси рекао
да си ожењен?
ЛЕОНИД БОРИСОВИЧ (Паћенички.): Ја не разумем, Ли
дија Николајевна, шта вам сад треба од мене.
ЗОЈА: Чекајте! Ти желиш да кажеш, Љиљо, да је Леонид
Борисович твој муж?
ЛЕОНИД БОРИСОВИЧ: Бивши, Зоја Викторовна, авај, би
вши, али срећан сам што сам најзад то, авај!
ЗОЈА: Запањујуће! Лидуша, овај пут си промашила.
Мужеви као што је Леониод Борисович не смеју се
ниподаштавати!
ЛЕОНИД БОРИСОВИЧ: Зоја Викторовна, желео бих да што
пре све ово завршим.
ЗОЈА: Наравно! И ја сам ту заинтересована, Леониде
Борисовичу. Јесте ли донели?
ЛЕОНИД БОРИСОВИЧ: Разуме се.
ЉИЉА: Леониде! Захтевам објашњење! Шта је међу
вама...
ЛЕОНИД БОРИСОВИЧ: Међу нама су, Лидија Николајев
на, односи!
ЗОЈА (Смеје се.): Не узбуђуј се, Лида, Леонид Борисович
купује кућу од мене.
ЉИЉА: Шта?... Зашто сам се онда развела?... О, боже!
(Пада у несвест.)

Други чин
Прва слика
(Прошао је сат или два.)
ЛАРА: Леониде Борисовичу, зашто нас ви толико не
волите? Добро, ја сам, по вашем мишљењу, млада,
цинична... Али – мајчица! Анђео!
ЛЕОНИД БОРИСОВИЧ (Без емоција.): Лидија Николајев
на је имала исувише љубавника.
ЛАРА: Уопште није. Она се, по правилу, увек удавала.
ЛЕОНИД БОРИСОВИЧ: Баш тако! Четврти муж!
ЛАРА: Али зато последњи. Ко је крив што није наишла
на вас пре тридесет година, онда би засигурно за
уставила на вама свој избор и не бисте морали ни
сa ким да je делите.
ЛЕОНИД БОРИСОВИЧ: Не... Грбавца гроб исправља.
ЛАРА: Да ли ви због нечег сумњичите маму?
ЛЕОНИД БОРИСОВИЧ: Уопште, ја имам револвер...
ЛАРА: О, боже! Зар ћете да уперите оружје...
ЛЕОНИД БОРИСОВИЧ: Твојој мајци верујем, али не сасвим.
ЛАРА: Ништа не разумем.
ЛЕОНИД БОРИСОВИЧ (Љути се.): Зашто ја разговарам
с тобом?
ЛАРА: Слушајте, Леониде Борисовичу, мама има напад...
ЛЕОНИД БОРИСОВИЧ: Твоја мама је уметница.
ЛАРА: Али она већ одавно не пева.
ЛЕОНИД БОРИСОВИЧ (Саркастично.): Лето дивно про
певала, а сада шушти јесење лишће пода мном.
(Ружно се смеје.)
ЛАРА: Не разумем шта то вама не одговара? Млада,
лепа жена. Не жена, него песма.
ЛЕОНИД БОРИСОВИЧ: Из Кобзоновог репертоара.
ЛАРА: Леониде Борисовичу, па ви имате срцa. Ја знам,
у дубини сте нежан, осећајан човек. Зашто се не
бисте помирили? Мама је толико сањала о кући.

> 24

ЛЕОНИД БОРИСОВИЧ: А, то је то! Од тога је и требало
почети.
ЛАРА: Шта је у томе лоше? Положити пред ноге вољене
жене предмет њених снова... Ах, боже мој, какве све
лудости раније не би заљубљени мушкарци чинили
само да освоје срце прекрасне даме! Све се у овом
свету преокренуло. И то је тужно. Тужно и жало
сно... Леониде Борисовичу, хоћете ли пријатељски
савет? Мислите ли да ће још неко да вас трпи осим
моје мајке – анђела? Чак и са оваквом кућом?
ЛЕОНИД БОРИСОВИЧ: Нису ми потребни такви савети.
Лариса... како се оно по оцу...
ЛАРА: Леонидовна, са вашом дозволом. Мамин први
муж се звао Леонид, као и ви.
ЛЕОНИД БОРИСОВИЧ (Запањен.): Не може бити! Значи
кад ме зове “Лењечка”, она се сећа свог првог мужа!
ЛАРА: Леониде Борисовичу, то је, извините, клиника!
ЛЕОНИД БОРИСОВИЧ: А кад сваки час, Лењечка, па Лењеч
ка... она мисли на оног Лењечку!
ЛАРА: Јадна мама.
ЛЕОНИД БОРИСОВИЧ: Бадава се ви и Лидија Николајев
на толико узрујавате. Ја имам наследнике. Два би
вша нећака. Уосталом, ја ћу све завештати храму...
ономе, који је опет... где је бивши базен.
ЛАРА: Леониде Борисовичу, да ли вам је неко говорио
да сте досадњаковић? Стари, ћелави, одвратни до
садњаковић! Желим да ваша кућа изгори! (Побегне.)
ЛЕОНИД БОРИСОВИЧ (Силно узрујан.): Ја ћу... направити
оплату од цигле! (Брише зној.) Одвратна девојка...
Ивер не пада... Не, развод, само развод... што пре
развод...
(Улази Зоја.)
ЗОЈА: Ето где сте. Навикавате се на кућевласништво?
ЛЕОНИД БОРИСОВИЧ: Ја се дуго навикавам, Зоја Вик
торовна.

ЗОЈА: А ја не. Замислите, две недеље сам провела у Па
ризу и толико сам навикла да ме за уши не могу од
вући. Не могу да дочекам да се вратим.
ЛЕОНИД БОРИСОВИЧ: Каква је то толика потреба?
ЗОЈА: Удајем се.
ЛЕОНИД БОРИСОВИЧ: Ви?
ЗОЈА: А зашто вас то толико чуди?
ЛЕОНИД БОРИСОВИЧ: Мислио сам да је ваш муж Сер
геј Иванович.
ЗОЈА (Поверљиво.): Најстрашније је то, Леониде Бо
рисовичу, што сам га ја целог живота обожавала.
Нитков!... Он ме је варао са сваком медицинском
сестром!
ЛЕОНИД БОРИСОВИЧ: Мора бити да јако преувеличава
те, Зоја Викторовна, као жена.
ЗОЈА: Ја умањујем.
ЛЕОНИД БОРИСОВИЧ (Сумњичаво.): Па то толико здра
вља...
ЗОЈА: Здравља му не недостаје. Погледајте мене. Не,
погледајте боље. Видите ли сад? Седе офарбане, зу
би, извините, такође... Лепши се сахрањују. А где је
моја лепота? Моје бело и румено? Појео је! И није
се загрцнуо. Вампир!
ЛЕОНИД БОРИСОВИЧ: И за кога изволите да се удате?
ЗОЈА (Зацрвенела се.): Па ви сте га видели. У пругастим
панталонама... Жан.
ЛЕОНИД БОРИСОВИЧ (Крајње изненађен.): То је... тај...
да кажем... деран?
ЗОЈА: Какав деран? Разлика међу нама је само пет
наест година.
ЛЕОНИД БОРИСОВИЧ (После паузе.) А ја сам вас, Зоја
Викторовна, држао за паметну жену, извините...
(Пауза.)
ЗОЈА: Говорите, говорите, Леониде Борисовичу, крити
кујте, ја се смирујем.
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ЛЕОНИД БОРИСОВИЧ: Шта ту има да се говори... Ето и
ја сам... Цео живот, може се рећи, сам... И не због
тога што, знате... Много је било свакојаких... Тра
жио сам. Свој идеал.
ЗОЈА: Јесте ли нашли?
ЛЕОНИД БОРИСОВИЧ: Нашао сам.
ЗОЈА: И шта је било?
ЛЕОНИД БОРИСОВИЧ: Разочарао сам се!
ЗОЈА: Јадна Љиља...
ЛЕОНИД БОРИСОВИЧ: Четврти муж! Можете ли то да
замислите? А ја... А мени је тек практично друга!
Јесте! Има ли разлике?
ЗОЈА: Леониде Борисовичу, дајте да вас помирим. Сада
сам добра. Раније ни за шта не бих. Зато што сам
Љиљи целог живота завидела. А сада је и мени пра
зник и хтела бих да се сви радују.
ЛЕОНИД БОРИСОВИЧ (Револтирано.): А све време зову
сами мушки. Кад год дођем, она сa слушалицом на
отоману, па хи-хи-хи и ха-ха-ха. Каже, такав јој је
посао. С мушкима на телефону.
ЗОЈА: Па шта бисте ви хтели, она је жена још непре
цветала.
ЛЕОНИД БОРИСОВИЧ: Ви тако мислите?
ЗОЈА: Шта ту има да се мисли? Струк шири од Ларки
ног само за три сантиметра!
ЛЕОНИД БОРИСОВИЧ: Молим вас, немојте да је помиње
те у мом присуству.
ЗОЈА: Шта?
ЛЕОНИД БОРИСОВИЧ: Па то... ћерка која...
ЗОЈА: Лара! Али она је такав модел!
ЛЕОНИД БОРИСОВИЧ: Пироманка.
ЗОЈА: Ја вас разумем, Леониде Борисовичу. Али кућа
је осигурана. На веома велику суму. То је једно. А
друго ћу да вас научим. Треба да се молите. Зове
се “Неопаљива купина”.

ЛЕОНИД БОРИСОВИЧ: Ја бих, Зоја Викторовна, боље
циглом...
(Зоја спази Жана и маше му.)
ЗОЈА: Жане, дођи! Да те упознам. (Поносно.) Ето, то је
мој Жан.
ЖАН: Хај!
ЛЕОНИД БОРИСОВИЧ (Намргођено.): Добар дан.
ЗОЈА: Жане, то је Леонид Борисович, наш купац. Он
нам је донео парицу, богати Буратино, засад само
пола. (Лупа по ташни.) Остатак за недељицу код
нотариjуса, је ли тако, Леониде Борисовичу?
ЖАН (Са осмехом.): Леон – нови Рус?
ЗОЈА: Да, замисли само, можеш да се дивиш, после ћеш
да причаш у Паризу шта си видео. Доскора скром
ни књиговођа, а сада директор банке.
ЛЕОНИД БОРИСОВИЧ (Скромно.): Још нисам директор...
ЗОЈА: Код вас је, Жане, већ одавно епоха јаког капита
лизма, а ми смо вечито на репу. Али зато кад почне
мо, држи се, Европо, и сва остала високоразвијена
седморко!
ЛЕОНИД БОРИСОВИЧ: Ја, Зоја Викторовна, ако ћемо по
штено, уопште још нисам нови Рус...
ЗОЈА: У чему је разлика, Леониде Борисовичу! Најва
жније је да имате новац. Зар Љиља није чак ни на
слућивала?
ЛЕОНИД БОРИСОВИЧ: Ја не посвећујем жене у своје
проблеме.
ЗОЈА: Али ви сте могли, на пример, да јој поклањате
скупе поклоне.
ЛЕОНИД БОРИСОВИЧ: Зашто?
ЗОЈА: Али то је тако лепо!
ЛЕОНИД БОРИСОВИЧ: Коме?
ЗОЈА (Кокетно.): Жане, хоћеш ли да ми поклањаш ску
пе поклоне?
ЖАН: Моја машта – много, много среша рус ла фам.
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ЗОЈА: Хвала, мили. Ето видите, зар се од наших прељуб
ника може очекивати нешто слично?
ЛЕОНИД БОРИСОВИЧ (Тужно.): Ја, Зоја Викторовна, хоћу
кући...
ЗОЈА: А Жан и ја вас не пуштамо. Је ли тако, драги?
Морамо да обележимо наш споразум. Сем тога,
Љиља је молила...
ЛЕОНИД БОРИСОВИЧ: С тим је завршено. Када ми жена
прави сцену, ја сместа залупим вратима. Заувек!
ЗОЈА: О, какав сте ви... мушкарац, Леониде Борисовичу!
ЛЕОНИД БОРИСОВИЧ: Ја имам принципе.
ЗОЈА (Кокетно.): “Прави пуковник”. (Смеје се.)
ЛЕОНИД БОРИСОВИЧ: Нисам служио војску.
ЗОЈА: Лично сам приређивала сцене свом мужу прак
тично свакодневно, сами схватате због чега. И шта?
На крају лупам вратима и он остаје са млађим ме
дицинским персоналом. Иако, ако ћемо поштено,
Лида не заслужује мужа као што сте ви.
ЛЕОНИД БОРИСОВИЧ: Исто то могу да кажем о вашем
супругу.
ЗОЈА: Ја га мрзим.
ЛЕОНИД БОРИСОВИЧ: И ја. Мислим, Лидију Николајевну.
Зоја Викторовна, могу ли с вама... насамо?
ЗОЈА: А шта се догодило, Леониде Борисовичу?
ЛЕОНИД БОРИСОВИЧ (Не гледа Жана.): Не могу да под
несем... странце.
ЗОЈА: Али он је тако мио!
ЛЕОНИД БОРИСОВИЧ: Ја сам патриота!
ЗОЈА: Како је то чудно...
ЛЕОНИД БОРИСОВИЧ: То сада није у моди.
ЗОЈА: Ја нисам због тога...
ЖАН: Зоја, желим да те...
ЗОЈА: Ах!... Видите ли... како је... мио. (Жану шапатом.)
Стрпи се мало, незгодно је.
ЖАН: Питам. Зашто наш спонсор тако љут?

ЛЕОНИД БОРИСОВИЧ: Шта-а?! Какав спонзор? Ко је ту
спонзор? Па, Зоја Викторовна, знате!
ЗОЈА (Смеје се.): Видите, видите, каква непосредност!
Каква привлачност! Ја сам твој спонзор, драги, а
ти још увек не разумеш руски! Иди, прошетај док
се твоји спонзори о свему договоре. (Жан одлази а
Зоја занесено гледа за њим.)
ЛЕОНИД БОРИСОВИЧ (Свечано.): Признајте, Зоја Вик
торовна, Жан је шала! (Зоја Викторовна уздрхти.)
Јесам ли погодио?
ЗОЈА: У ком смислу, Леониде Борисовичу?
ЛЕОНИД БОРИСОВИЧ: Ви се, такорећи, као бајаги удаје
те за тог Француза?
ЗОЈА: То јест како као бајаги? Што ме плашите?
ЛЕОНИД БОРИСОВИЧ: Што бих вас плашио, желим да
вам предложим нешто.
ЗОЈА: Не треба ми ваш гнусни предлог! Какав?
ЛЕОНИД БОРИСОВИЧ: Зоја Викторовна, оставите се тог
Француза и удајте се за мене.
ЗОЈА (Потресено.): Тако... одмах?! А... а Љиља?
ЛЕОНИД БОРИСОВИЧ (Љутито.): Р-развод!
ЗОЈА: Невероватно! (Нервозно се смеје.)
ЛЕОНИД БОРИСОВИЧ: Чему се ви то смејете, Зоја Вик
торовна? Шта је ту толико смешно?
ЗОЈА: Зар се ја смејем, Леониде Борисовичу, молим вас.
Ја сам некако запрепашћена...
ЛЕОНИД БОРИСОВИЧ: Колико смо ми слични!
ЗОЈА: Ствар је у томе што ја... Жан је рекао да смо већ
изнајмили стан у Паризу...
ЛЕОНИД БОРИСОВИЧ: Откажите!
ЗОЈА: Aли ја... али Жан... Он је рекао да је већ обећао...
да ће платити... И сада... ви разумете... млад човек...
одакле му... тај новац...
ЛЕОНИД БОРИСОВИЧ (Мрачно.): Значи, ви га волите.
ЗОЈА: Кога?
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ЛЕОНИД БОРИСОВИЧ: Француза.
ЗОЈА: Jа не знам. (Плаче.)
ЛЕОНИД БОРИСОВИЧ (Опоро.): Ви сте жена... А хоћете
ли, Зоја Викторовна, да вам кажем горку истину?
ЗОЈА: Не треба, немојте говорити, ја се плашим...
ЛЕОНИД БОРИСОВИЧ: Не, рећи ћу. Ви нисте патриота!
ЗОЈА: Јесам, ја сам патриота! Да није мог мужа, знате
какав бих била патриота!
ЛЕОНИД БОРИСОВИЧ: Изазваћу га на двобој!
ЗОЈА: Кога?
ЛЕОНИД БОРИСОВИЧ: Навадили се, разумеш, наше на
ционално достојанство да краду.
ЗОЈА: Само не њега, преклињем вас.
ЛЕОНИД БОРИСОВИЧ: А да ли вам је познато да смо од
природних резерви сачували само жене? Па и њих
желе да поизвезу напоље! Тако пренесите вашем
супругу! Ви, милостиви господине, нисте патрио
та! (Излази.)
ЗОЈА: Куда ћете, Леониде Борисовичу? Уопште нисам
разумела за кога треба да се удам.
(Појављују се Жан и Лара.)
ЖАН: Ларо, стани! Не могу да чекам до јутра.
ЛАРА: Каква је то журба, Жане? Тако дуго се нисмо
видели. А ви желите да ја експериментално, за пет
минута, решим нашу судбину? Чудно. Уз то, ви ми
ништа разговетно нисте објаснили.
ЖАН: Шта треба да ти објасним?
ЛАРА: Али ја треба да разумем целу интригу. Неочеки
вано сусрећеш човека са којим си некада имала
убедљиву, али кратку везу и испоставља се да је он
за кратко време променио националност! Има раз
лога за недоумицу.
ЖАН: Ларо, ти скрећеш са директног питања.
ЛАРА: Питања данас постављам ја... месје.
ЖАН: Добро, постављај.

(Пауза.)
ЛАРА: A можда је боље да нешто отпевам? Из опере?
(Пева.) “Оњегине, тада сам млађа...” Трам-там-там.
ЖАН: Одговарам одмах. Драга Татјана, сећам се да сте
ме сами оставили, до данас не могу да схватим због
чега. Ипак, спреман сам све да признам, искупим
и исправим, ако сам некад у нечему...
ЛАРА: Исправити се може једино слаба оцена у днев
нику и то не увек.
ЖАН: Ја имам другачији поглед на свет. Никада није
касно да почнеш све испочетка, док не легнеш у гроб.
ЛАРА: Драги Евгеније, можете да посматрате Сергеја
Ивановича као генерала.
ЖАН: Ја ћу тог генерала... да ударим по лицу.
ЛАРА: Јао, како сте неваљали! Прво отима јадном рање
ном на борбеном пољу, жену, затим љубавницу, а
затим још и лице.
ЖАН: Слушај, куд си нестала толике године? Страшно
ми се свиђаш! (Покушава да је пољуби, али Лара се
измиче.)
ЛАРА: И то је све?
ЖАН: Шта те још интересује? Мој материјални положај?
ЛАРА: Природно.
ЖАН: Имам бизнис.
ЛАРА: Сада сви имају бизнис. И шта даље?
ЖАН: Све је о кеј. Истина, у овом моменту због свео
пштег куплераја и свињарија, преживљавам неку
финансијску кризу.
ЛАРА: Јао, како је то до-осадно!
ЖАН: Привремено, драга.
ЛАРА: Ах, драги, све је привремено, као што знамо... А
време лети, ми старимо... Толико сам уморна због
финансијских потешкоћа вољених мушкараца! Же
лела бих некако... да, значи, без тога.
ЖАН: Постала си такав материјалиста?
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ЛАРА: Живот ме приморава, младићу. Па ни ти, видим,
ниси постао млађи научни сарадник, као што си на
меравао, него се једноставно и безазлено погађаш,
па и крадуцкаш. Као и сви. Јесам ли у праву?
ЖАН: У реду. Хајде да се договоримо о терминима.
ЛАРА (Смеје се.): Немој да се вређаш. Ја бих се можда
и сама бавила тиме, али сам врло лења. Час зах
ватим од мамице, час од Сергеја Ивановича. Тако
животарим. А желела бих, Жане, и ово и оно. И на
острва и Версачијев вешић. Тако чекаш да искрсне
неки пропали нови Рус. Реци искрено, ти ниси но
ви Рус? Или си ипак помало нов? Слушај, а можда
си нам ти овај, патриот?... Уопште, какав однос ти
имаш према руској идеји?
ЖАН: Једина идеја ми је да се склоним што даље из ове
земље и да поведем са собом симпатичну москов
ску госпођицу, сличну теби.
ЛАРА: Идеја није нова, ни сувише оригинална. А за как
ве, извини, молим те, паре, намераваш да водиш “го
спођицу сличну мени”? Малочас сам ти објаснила
да “госпођице сличне мени” коштају.
ЖАН: Имам мали стан у Паризу и невелики почетни
капитал. Ако се не бојиш да ризикујеш, можемо да
отпутујемо и почнемо све испочетка.
ЛАРА: А колики је наш почетни капитал?
ЖАН: То ће зависити од једне операције.
ЛАРА: Ви ми ту нешто стално мутите, месје. Кад год се
говори о конкретној цифри...
ЖАН: Слушај, хајде да говоримо о осећањима.
ЛАРА: Чијим?
ЖАН: О мојим смо већ све разјаснили.
ЛАРА: Ево опет бајка о белом бику. Ја волим, ти волиш,
он воли. Воли, не воли...
ЖАН: Шта осећаш према мени?
ЛАРА: То зависи од...
ЖАН: Престани да се цењкаш... или ћу да те удавим!

ЛАРА (Виче.): Ја сам забадава као девојка, само због ве
ликог неискуства, могла!... (Пауза.) Добро. Извикали
смо се и доста: Не жалости се, Жане. Кад учврстиш
свој финансијски положај, дођи у просидбу. Поште
ној девојци. Ако Зоја Викторовна дозволи. Узгред,
како намераваш да јој објасниш изненадну оставку?
ЖАН: Ја немам намеру никоме ништа да објашњавам.
Ти ми говориш “да, мили, твоја сам” и ми на ен
глески начин нестајемо из ове куће.
ЛАРА: Право у Париз.
ЖАН: Не баш сасвим.
ЛАРА: Опет финансијске потешкоће?
ЖАН: Постоји мало “али”.
ЛАРА: То сам и претпостављала. Зашто ми толико не
успева са честитим мушкарцима, Жане?
ЖАН: Сматрај да ти је већ успело. Мало се стрпи.
ЛАРА: Колико?
ЖАН: Ја морам негде хитно да набавим енту суму, јер би
неке чикице могле да се наљуте и учине ми пиф-паф.
ЛАРА: Фуј, каква гадост! О таквим стварима уопште
не треба говорити дамама којима намераваш да
се жениш.
ЖАН: Шта да се ради, мадемуазел, се ла ви.
ЛАРА: И где намераваш да набавиш ту суму?
ЖАН: Од Зоје.
ЛАРА: Каква си ти, мили мој, свиња. Баш ће она да ти да!
ЖАН: Даће.
ЛАРА: А шта после?
ЖАН: После ћу све да јој вратим. Чак са каматом. Као
моралну одштету.
ЛАРА: А ваша свадба?
ЖАН: А моја свадба ће бити с тобом. На Јелисејским
пољима.
ЛАРА: Каква дивота!
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ЖАН: Предлажем да овим радни део сматрамо завр
шеним и да најзад учврстимо наш брачни уговор
страсним пољупцем.
ЛАРА (Измиче се од пољупца.): Ви сте лош бизнисмен,
Жане. Зар се може тако подметати првом који на
трапа? Па шта је први који натрапа? Он није добар,
одмах ће отићи и...
ЖАН (Лагано.): Ја не нудим брак првој на коју натрапам.
ЛАРА: Разуме се, само будалама са дубоким џепом.
Али овај пут сте промашили, Жане. Ја немам ни
какве готовине. Истина, због неспоразума постала
сам власница трособног стана у центру, али га нећу
продати. Чак и ако вас нападну сви бандити из Мос
кве и Московске области. (Пауза.)
ЖАН: Јаке речи, леди... Али неправичне. Живот ће по
казати да нисте у праву.
ЛАРА: Губи се. Дођавола.
(Улази Љиља под руку са Сергејом Ивановичем.)
ЉИЉА: Погледајте, Жане, пред вама је жртва...
ЛАРА (Не може да се уздржи.): Три револуције.
ЉИЉА: Jа сам бескућник, Жане. Ларо, преведи. Свој
стан сам дала кћерки која ме не пушта ни на праг.
Мој венчани муж се разводи од мене и откупљује
од бившег љубавника кућу.
СЕРГЕЈ ИВАНОВИЧ: Драга, не тако гласно.
ЉИЉА: Која је била грађена искључиво мојим новцем.
СЕРГЕЈ ИВАНОВИЧ: Вољена, одавно сам ти већ све вра
тио, изузев...
ЉИЉА: Уништеног живота, али то није суштина. Ви
дите ли, Жане, Сергеј Иванович ме уверава да му
је већ доцкан да се жени са мном, зато што се це
лог мог свесног живота он спрема за најбољи од
светова, а о његовом месту за гроб ја више не мо
гу равнодушно да слушам, чак ми се чини да га он
припрема за мене.

СЕРГЕЈ ИВАНОВИЧ: Драга, Жана то не интересује. Уз то,
он је само забринут проблемом избора...
ЉИЉА: Послушајте стару, болесну жену, Жане. Жени
ти се треба искључиво из љубави, како саветују сви
велики руски писци.
ЖАН (Сергеју Ивановичу.): О! Малопре сам о томе го
ворио ваша ћерка!
СЕРГЕЈ ИВАНОВИЧ (Љутито.): Ја немам кћерку, Жа
не. Ја имам сина отприлике ваших година, али он
није са нама.
ЉИЉА: Реците, Жане, и код вас се догодила револуција,
али зар код вас тако поступају са слабом женом?
ЛАРА: Код њих је, мамице, још горе.
ЖАН: Мадам, ако сте ви тако лош, ја готов да предло
жим вама...
СЕРГЕЈ ИВАНОВИЧ: Слушајте, Жане, ја сам веома стр
пљив човек, али у мојој соби виси ловачка пушка...
ЖАН: Ја приметио у Русији веома воле пуцати.
ЉИЉА: Сви су они глупи, Жане, ја вас разумем. Ви сте
добар човек и веома жалите руске жене, свима на
ма хоћете да помогнете. Али ви сте сами, а нас је
на милионе, у томе је проблем... Сакријте ме, иде
мој венчани муж, а лице му је сурово.
(Појављује се Леонид Борисович, за њим Зоја.)
ЛЕОНИД БОРИСОВИЧ (Заустави се посред сцене, не гледа
никога.): Изазивам вас! (Пауза.) Ја вас изазивам!
(Пауза.) Ах, ви се још увек правите? Бацам вам
рукавицу! (Баца марамицу.)
(Пауза.)
ЖАН (Подиже и враћа марамицу Леониду Борисовичу.):
Изгледа да сте испустили марамицу.
ЉИЉА (Опрезно.): Лењечка... то ти је на нервној бази...
Истрошио си се... То ће проћи... Лењечка...
ЛЕОНИД БОРИСОВИЧ (Кроз зубе.): Не називајте ме тим
именом! Ја знам кога ви имате у виду!
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ЉИЉА (Држи се за срце.): Часна реч... да сам знала...
Никада не бих!... Никада!...
ЗОЈА: Није због тога. Леонид Борисович ми је малочас
изјавио љубав и њега самог је то потресло.
ЉИЉА (Трагично.): Леониде, да ли је то истина?
ЗОЈА: Он ме је запросио. И ја сам... чини ми се, пристала.
ЖАН: Зоја! А наше гнездашце, Париз?
ЗОЈА: Ах, Жане! Толико се плашим да ћеш испасти из
њега као жутокљуни птић.
СЕРГЕЈ ИВАНОВИЧ: Господо, преклињем вас, дајте да од
лучимо једном заувек ко ће се на крају киме оже
нити. Најзад, ни ја нисам овде последњи човек. Зо
ја Викторовна је још, хвала богу, по документима
моја жена, и ако ћемо тако, ја могу да јој не дам
развод. Кућу сам градио ја. Новац сам прибављао
ја! За ког ђавола морам да се разводим? Ја и тако
сјајно живим. Сјај-но!
ЉИЉА: Подлаче! Сада сам схватила све о теби. Хуљо!
(Отрчи.)
СЕРГЕЈ ИВАНОВИЧ: Љиљо! Па нисам у том смислу!...
ЛАРА: Сергеју Ивановичу, где је ваша апотека? Мамица
би могла непромишљено нешто да прогута. (Отрчи за Љиљом.)
СЕРГЕЈ ИВАНОВИЧ: Лудница!
ЖАН: Зоја, ти си сушта окрутност! Ти хоћеш чинити
ми веома веома несрећу?
ЗОЈА (У очајању.): Не, Жане, али... Леонид Борисович
каже да је то непатриотски.
ЖАН: Зоја, ја... како је то на руском... да се самоубијем!
ЗОЈА: О, Жане! Ви сте тако млади... Све је још пред вама.
ЖАН: Али ћу прво да се самоубијем – он! (Показује на
Леонида Борисовича.)
ЛЕОНИД БОРИСОВИЧ: Младићу, ви сте још деран!
ЗОЈА: Жане, изгледа да ја веома волим руски народ.

ЖАН: Али због чега, мадам? Због чега га ви, дођаво
ла, волите?
ЗОЈА: Не знам, Жане, умом то не може да се схвати.
ЖАН: Али, дајем вам реч, француски народ није ништа
гори! Ви ћете и њега да заволите, још ћете га ви
ше заволети!
ЛЕОНИД БОРИСОВИЧ: Зоја Викторовна, немојте да слу
шате овог момка, што се он прилепио за вас? (Жану.) Коме говорим, шиц!
СЕРГЕЈ ИВАНОВИЧ: Господо, господо, прекините! У мојој
кући...
ЛЕОНИД БОРИСОВИЧ: Ово више није ваша кућа, Сергеју
Ивановичу. И ево овде је доказ. (Показује на Зојину ташну.)
СЕРГЕЈ ИВАНОВИЧ: Зоја Викторовна, ви се понашате
крајње непристојно.
ЗОЈА: Занимљиво! Једном у сто година неко ме проси,
а ја се понашам! Ако би се све твоје госпођице по
стројиле у потиљак, обухватиле би целу земаљску
куглу!
ЛЕОНИД БОРИСОВИЧ: Престаните да вређате моју ве
реницу!
ЖАН: Дозволите, моја вереница – он! (Показује на Зоју.) Ја је цео Париз тражио!
ЛЕОНИД БОРИСОВИЧ: Фућкам ја на твој Париз са Ајфе
лове куле!
СЕРГЕЈ ИВАНОВИЧ: Мислим да је то твоја лабудова пе
сма, Зоја.
ЖАН: Лабудова песма Зоја отпева мени.
ЛЕОНИД БОРИСОВИЧ: То ћемо још да видимо, ко ће ко
ме да отпева.
СЕРГЕЈ ИВАНОВИЧ: Нек она пева коме хоће, само не за
цело викенд насеље.
ЛЕОНИД БОРИСОВИЧ: Такви комци као ти у мојој банци
деле новине и служе кафу!
ЖАН: А ви... нови Рус!
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ЛЕОНИД БОРИСОВИЧ: То није увреда, него душевно стање.
ЖАН: То је стање џепа! Опљачкао народ па се радује,
још купује куће, а народ живи без плате! Парајлија!
Бивша комуњара!
ЛЕОНИД БОРИСОВИЧ: Дозволите... ја сам целог живота!...
Скромни књиговођа!
ЖАН: Лопов! Препродавац девиза! Корумпирани бандит!
ЛЕОНИД БОРИСОВИЧ: Па ја... па ја ћу милицију... ОМОН...
ФСБ...
(Улеће Лара.)
ЛАРА: Леониде Борисовичу, како хоћете, али мама је
отрчала да се удави! (Сергеју Ивановичу.) Ја не знам
да ли је овде дубоко?
СЕРГЕЈ ИВАНОВИЧ: Веома је плитко, али сваке године
неко се удави.
(Љиљин глас иза сцене: Упомоћ! Помозите! Тонем!)
(Сви хитају у помоћ. Остаје само Жан. Брзо се осврће
на све стране, покупи ташницу коју је Зоја испустила, отвара је, унутра је дебели свежањ зелених новчаница.)
ЖАН: Сад или никад!... Боже мој, зар могу да будем
способан за такву подлост? А шта да се ради, госпо
до? Зар поштен човек треба да пропадне зато што
су око њега сами лупежи и неваљалци? (Брзо трпа
новац у џепове.) Збогом, Зоја Викторовна! Неизо
ставно ћу да вам вратим! Збогом, Ларо. Није нам
било суђено! Адје!...
(Брзо одлази.)

Друга слика
(Вече истог дана. Цело друштво, сем несталог Жана,
на веранди пије чај.)
ЛЕОНИД БОРИСОВИЧ: Сергеју Ивановичу, јесте ли јави
ли милицији?
СЕРГЕЈ ИВАНОВИЧ: Молим вас, Леониде Борисовичу,
пред вама сам телефонирао.
ЛЕОНИД БОРИСОВИЧ: Па што не долазе?
СЕРГЕЈ ИВАНОВИЧ: Ви то мене питате?
ЛАРА: Једној мојој пријатељици бандит је обио врата
стана, а она је била сама код куће, можете да за
мислите?
ЉИЉА (Слабим гласом.): Ниси ми то причала, Ларо.
ЛАРА: Наш живот је, мамице, скривен од околине, као
ајсберг.
ЉИЉА: Ја нисам околина, него твоја мајка.
СЕРГЕЈ ИВАНОВИЧ (Леониду Борисовичу.): Како сте ви то
са толиком новцем без обезбеђења?
ЉИЉА: Ти желиш да кажеш, Ларо, да преда мном имаш
тајне?
ЛАРА: Мамице, више ти не пристаје да се правиш наивна.
ЉИЉА: Колико је тамо било новца, Леониде?
ЛАРА: Немој да траумираш човека, свеједно ти неће
рећи.
ЉИЉА: Ваљда морам да изразим саучешће.
ЛАРА: Па ето. А пре тога је неко звао неколико пута. А
она се није јављала, нечим је у кухињи...
ЉИЉА: Најинтересантније је то што је он сваку успео
да запроси, укључујући и мене. Али ја сам му сме
ста ставила до знања да имам црквени брак, Жане,
а не тамо неки вулгаран у општини.
ЛЕОНИД БОРИСОВИЧ (Најзад успева да формулише.): Ја
ово... не разумем. Чија је сада ова кућа?
СЕРГЕЈ ИВАНОВИЧ: Очигледно ваша. Напола.
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ЗОЈА (Нервозно.): Како то његова? Зашто његова?
СЕРГЕЈ ИВАНОВИЧ: Драга, па он ти је платио полови
ну суме.
ЗОЈА: Али ја је немам! Сами сте видели, тамо нема
ништа! Празно!
ЉИЉА: А можда си, Зоја, ставила... па због расејаности...
ЗОЈА: Немој!... Немој!... Било је овде! (Дрмуса ташну.) Немој!
ЉИЉА: Догађа се... Ја сам једном читав свој францу
ски хонорар ставила у писаћи сто...
ЛАРА: Дозволите да кажем до краја. Моја пријатељица
излази у ходник, кад тамо, младић кавкаске народ
ности са полугом...
ЉИЉА: Ларо, прекини!
ЛАРА: “Зашто не подижете слушалицу?”, упита с ла
ким акцентом и неким револтом у гласу. “Треба се
јављати када вас зову”. (Смеје се.)
ЉИЉА: Па да ли ју је убио или силовао?
ЛАРА: Не, мамице, он се повукао.
СЕРГЕЈ ИВАНОВИЧ: Какво разочарење за пријатељицу...
ЉИЉА: Како смо сви окрутни... Нестао је човек! А ми
разговарамо, смејемо се...
СЕРГЕЈ ИВАНОВИЧ: Тај човек није само нестао, него са
доларима.
ЉИЉА: И шта то доказује? Ипак је у њему било нешто
необично... нека чистота...
СЕРГЕЈ ИВАНОВИЧ: Уверен сам да он није Жан и није
Француз.
ЗОЈА: Ти си нихилист, Сергеју. Због чега неизоставно
вулгаризујеш све што је најсветије?
ЉИЉА: Можда он, наравно, и није стопостотни Фран
цуз, али у сваком случају није ни Рус. Верујте, како
ко, али ја познајем мушкарце.
ЛЕОНИД БОРИСОВИЧ: Љиљо, говорила си да си имала
само три мужа!

ЉИЉА: Да ли то мења ствар, Лењечка? Моја су сазна
ња, драги, искључиво резултат посматрачког дара.
СЕРГЕЈ ИВАНОВИЧ: А наша полиција... као и увек.
ЉИЉА: Моја верзија! Док сте ме извлачили из воде,
кућу су напали бандити, Жана су везали, украли
новац и побегли, Лења, твојим колима.
ЛЕОНИД БОРИСОВИЧ (Пребледи.): Како мојим колима?
Којим мојим? Мојим, мојим? (Отрчи иза куће.)
ЛАРА: Мамице, то је ниски ударац и он ти то неће оп
ростити.
ЉИЉА: Неко мора да му каже истину у очи.
СЕРГЕЈ ИВАНОВИЧ: Сваки пут захваљујем богу што имам
стари “жигули”.
ЉИЉА: Како хоћете, али он је џентлмен. Није хтео да
опљачка јадну Зоју до голе коже. Узео је мало од
овог, мало од оног...
ЗОЈА: Ти, Лида, изгледа уопште ниси глупа жена.
ЉИЉА: Хвала, драга, како си то закључила?
ЗОЈА: Ова твоја верзија... са бандитима, веома ми се
допала. Чак знам ко је могао да га отме. (Пауза.)
Чечени!
СЕРГЕЈ ИВАНОВИЧ: Ни ти, Зоја, ниси глупа жена, још
више од Љиље.
(Иза сцене се разлежу очајнички вапаји.)
ЛЕОНИД БОРИСОВИЧ (Чупа косу.): Али зашто моја?!
Зашто?! Тамо су била троја кола!!! Зашто су моја
гора, питам ја вас?
СЕРГЕЈ ИВАНОВИЧ: Ваша су боља, Леониде Борисовичу.
ЉИЉА: Предлажем да објавимо заједнички протест
француском Министарству иностраних послова.
СЕРГЕЈ ИВАНОВИЧ: Боље директно: Москва, Кремљ.
ЉИЉА: Ах, боже мој, ко се сад још плаши вашег Кремља?
ЛЕОНИД БОРИСОВИЧ (Дрхти од гнева.): Ја ћу га убити
сопственим рукама.
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ЛАРА: Леониде Борисовичу, треба мислити филозоф
ски. Бог дао, бог узео...
ЛЕОНИД БОРИСОВИЧ: Знате шта! Ја верујем у бога кад
даје! А кад узима, то није бог, то је...
ЉИЉА: Умукни, Леониде, немој да богохулиш!
ЗОЈА: А ми смо се посаветовали, Леониде Борисовичу,
и дошли до супротног закључка. То није Жан. Он је
тако чист! Тако светао!
ЛЕОНИД БОРИСОВИЧ: Ја знам зашто га штитите, Зоја
Викторовна! Заљубили сте се у тог дерана као... не
знам у шта!
ЗОЈА: Уопште се нисам заљубила. Сем тога, ја сам се
практично већ сложила да се удам за вас. У нашим
годинама треба да показујемо мудрост. И ако сте
ви платили половину, која је украдена, а кућа стоји
на месту, ви и ја ништа нисмо изгубили.
ЛЕОНИД БОРИСОВИЧ: Како то?
ЗОЈА: Ако склопимо брак, кућа ће свеједно остати нама.
ЛЕОНИД БОРИСОВИЧ: А мерцедес?
ЗОЈА: Мерцедес смо поклонили Жану.
ЛЕОНИД БОРИСОВИЧ: Ја му ништа нисам поклањао!
ЗОЈА: У својству компензације. За преотимање младе.
СЕРГЕЈ ИВАНОВИЧ: Зоја, ја те не препознајем...
ЉИЉА: Мислим да је шенула. На основу закаснелог
успеха.
ЛЕОНИД БОРИСОВИЧ (Намрштено.): Ја не могу да се же
ним женом сумњиве прошлости.
ЗОЈА (Смешећи се.): Каква је то моја сумњива прошлост?
Смешно. Ево моје прошлости, као на длану. (Показује на Сергеја Ивановича.) Без једне тамне мрље.
ЛЕОНИД БОРИСОВИЧ: Сем тога, ја имам венчану жену...
ЗОЈА: Која се развела од вас.
ЉИЉА: Нисам ни помишљала, Зоја. Чак ни сањала. Када
мој ближњи тоне, ја ћу се грчевито ухватити за њега.

ЛЕОНИД БОРИСОВИЧ: Ето видите. Зато ми хитно врати
те моју половину.
ЗОЈА (Увређено.): Јасно. Коме сада треба одбачена не
веста.
СЕРГЕЈ ИВАНОВИЧ: Драга, ти си још увек моја законита
жена. А ми ћемо, Леониде Борисовичу, као мушка
рац с мушкарцем...
ЛЕОНИД БОРИСОВИЧ (Тврдоглаво.): Желим да ми се вра
те моје паре и мој мерцедес!
СЕРГЕЈ ИВАНОВИЧ: И ја то јако желим, али, уважени,
није све у нашој власти.
ЛЕОНИД БОРИСОВИЧ: То је завера! Бандитско легло!
Ви сте ме намерно намамили у ово преступнич
ко гнездо!
ЉИЉА: Леониде, уверавам те, Сергеј Иванович са овим
нема никакве везе.
ЛЕОНИД БОРИСОВИЧ: А! Можда си и ти заљубљена као...
не знам у кога!
ЉИЉА: О чему говориш, Леониде! Ја сам ти венчана
жена!
ЛЕОНИД БОРИСОВИЧ: Свеједно кућа је напола моја! И
молим да се ослободи! Очисти!
СЕРГЕЈ ИВАНОВИЧ: Леониде Борисовичу, чему такве ла
тиноафричке страсти! Па ви и ја смо последњи та
лас руске интелигенције...
ЉИЉА (Уздише.): Говорила сам да је оштар!
ЗОЈА: Нисам мислила, Леониде Борисовичу, да сте так
ва циција. Не разумем како Љиља живи са вама.
ЉИЉА: Остави, Зоја. Леонид Борисович има толико
врлина да је тешко и замислити.
ЗОЈА: Сад видим.
ЛЕОНИД БОРИСОВИЧ: Зашто полиција није хитно дошла?
Дајте ми мој телефон!
СЕРГЕЈ ИВАНОВИЧ: Ваш телефон је у вашим колима.
ЛЕОНИД БОРИСОВИЧ: А моја кола су код вашег сауче
сника по надимку Жан! О, како вешто! Па то је орга
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низовани криминал. Имајте у виду, у нашој земљи
је почела кампања против вас! Знате ли колико ће
вам за ово дати?

СЕРГЕЈ ИВАНОВИЧ: Леониде Борисовичу, уја! А наш те
лефон је у спаваћој соби...
ЛЕОНИД БОРИСОВИЧ: Аха! Од спаваће собе ћемо поче
ти деобу!
ЗОЈА: Моју спаваћу собу ћете да поделите само преко
мог леша!
ЛЕОНИД БОРИСОВИЧ: НИШТА МЕ НЕЋЕ ЗАУСТАВИТИ!
ЉИЉА: Леониде, немој да заборавиш, пред тобом је
жена коју си малочас просио.
ЛЕОНИД БОРИСОВИЧ: Ја нисам крив. Неко ми је наба
цио чини и урок.
ЗОЈА: Ви сте некакав мистик, Леониде Борисовичу, а
не мушкарац.
ЛЕОНИД БОРИСОВИЧ: Какав сам ја мушкарац, рећи ће
вам у мојој банци!
ЗОЈА: Нећу да приђем ни близу вашој банци, па све да
ми плате хиљаду посто!
ЛЕОНИД БОРИСОВИЧ: Водите ме у вашу спаваћу собу!
Или ја не одговарам за себе! (Појури у кућу.)
ЗОЈА: То је насиље! Шта ћете ви тамо да ми учините?
Ја имам законитог мужа. Упомоћ! (Јурне за њим.)
ЉИЉА: Извините, али изгледа да ћу морати да преу
змем улогу плаве беретке. (Отрчи.)
ЛАРА: Сергеју Ивановичу, можда би требало да позо
вемо милосрдну браћу?
СЕРГЕЈ ИВАНОВИЧ: Ларочка, а да ме одведеш одавде ку
да ме очи воде, а?
ЛАРА: Касно је, драги. Изгледа да сам се поново заљуби
ла.
СЕРГЕЈ ИВАНОВИЧ: У кога, вољена? Зар у Леонида Бо
рисовича?
ЛАРА: Не, у Жана.

СЕРГЕЈ ИВАНОВИЧ: Драга, да и сам нисам лекар, рекао
бих да је хитна медицинска помоћ потребна теби.
ЛАРА: Тако стоје ствари, Серјожењка.
СЕРГЕЈ ИВАНОВИЧ: А наш беби?
ЛАРА: Вређате, шефе. Зар стварно мислите да бих ја
себи дозволила да зачнем дете без оца?
ЉИЉА (Излази из куће.): Серјожа, они се већ гађају
јастуцима, шта да се ради?
СЕРГЕЈ ИВАНОВИЧ: Питај Чернишевског.
ЉИЉА (Смеје се.): Је ли то онај који је препоручио пре
времену сексуалну револуцију у Русији?
ЛАРА: Сироти Николај Гаврилович! Па се мучи после
тога на општу корист.
ЉИЉА: О чему ви то без мене шапућете?
ЛАРА: О љубавној филозофији, мамице.
СЕРГЕЈ ИВАНОВИЧ: Цинизам савремене омладине, Љиљо,
просто је обесхрабрујући.
ЉИЉА: То о Ларки? Па она још не познаје живот. Шта
да се очекује од њих!
СЕРГЕЈ ИВАНОВИЧ: Зар смо ми, Љиљо, у наше време би
ли способни за уцену?
ЉИЉА (Сањалачки.): Ах, Серјожењка! За шта смо све
били способни! Сећаш се као си ми долазио лети
у Кострому?
ЛАРА: Какав цинизам, мамице, он се не сећа. А где
сам ја била?
ЉИЉА: У пионирском логору, сине.
ЛАРА: Зар опет у пионирском логору? О, колико сам
мрзела те хорне, добоше, стројеве, устајање, по
влачење, напред марш у трпезарију, на команду у
тоалет, “купање десет минута!”, гласноговорнике,
игранке уз хармонику! А највише ону пубертетску
логорску хорду са њиховом животињском праисто
ријском дреком! Колико сам сањала да бар једно
лето проведем са тобом!
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ЉИЉА: Шта да радимо, драга, ја сам стално била зау
зета. Морала сам да зарађујем новац. Ти бар знаш
колико се паразита окупљало око мене!
ЛАРА: Знам, мамице. То ја тако кад је реч о мом срећ
ном детињству. Вечито заљубљена мамица која се
удавала за наредног сумњивог грађанина, калеидо
скоп татица који се смењују и усамљено, запуште
но дете, које се због недостатка мајчинске љубави
претворило прво у злобно девојче, а затим, из истог
разлога, у егоцентричну младу особу.
ЉИЉА: Ларо! То је нечовечно! Код мене је лако иза
звати осећај кривице. Ако сместа не повучеш своје
речи, заплакаћу.
ЛАРА: Не плачи, мамице, већ их повлачим. (Љиља плаче.) Шта ти је, шалила сам се. Сергеју Ивановичу,
смирите маму. Ви сте нам једини анђео утешитељ.
(Сергеј Иванович грли Љиљу.)
ЉИЉА (Плаче.): Пропао живот... пропао живот...
СЕРГЕЈ ИВАНОВИЧ: Шта да радимо и мој је пропао... и
свима пропада... Ништа... Срешћемо се на оном
свету... Загрлићемо се...
ЉИЉА (Кроз сузе.): А ако се не сретнемо?
СЕРГЕЈ ИВАНОВИЧ: Хоћемо сигурно... Бићемо јако ан
гели на небеси...
ЉИЉА: Али ти ниси несрећна, Ларо, зар не? Ја то не
бих могла да поднесем... Ипак имаш стан... Вениа
минов... Ниси ни будала. Ено звони без престанка...
Зашто се не би удала за Вениаминова?... Пет до...
шта је он, менаџер, чини ми се? А Сергеј Иванович
и ја ћемо да пазимо унуке.
ЛАРА: А ви ћете имати различите унуке, мамице.
(Пауза.)
ЉИЉА: Па, значи, није суђено. Идем свом венчаном.
Испада да је мој муж имућан човек! Замишљате? Та
ко човек може некад да се утеши... зар није истина?
ЛАРА: Кад си то стигла да се помириш с њим?

ЉИЉА (Љутито.): Ти, Ларо, иако се правиш важна,
још ти је млеко на устима! И не смеш да осуђујеш
мајку! (Одлази.)
СЕРГЕЈ ИВАНОВИЧ (Осмехује се.): Ипак је твоја мајчица,
Ларо, дивна!
ЛАРА: А ја?
СЕРГЕЈ ИВАНОВИЧ: И ти си дивна, иако се већ плашим
да те питам.
ЛАРА: О чему?
СЕРГЕЈ ИВАНОВИЧ: Стварно ми дајеш отказ, или си се
шалила?
ЛАРА: Реци, Серјожа, јеси ли неког волео у свом жи
воту? Озбиљно?
СЕРГЕЈ ИВАНОВИЧ: То је веома сложено питање.
ЛАРА: Значи, не.
СЕРГЕЈ ИВАНОВИЧ: Видиш ли, ја се уопште према же
нама односим с великом љубављу.
ЛАРА: То се примећује.
СЕРГЕЈ ИВАНОВИЧ: Али за неке сам био јако везан. За
твоју маму, на пример.
ЛАРА: А ја?
СЕРГЕЈ ИВАНОВИЧ: Ти – то је нешто сасвим друго...
ЛАРА: Шта?
СЕРГЕЈ ИВАНОВИЧ: Вероватно је мушкарац створен
нешто другачије... Сваку жену воли на други на
чин... Чак и ако се то догађа истовремено, те љубави
се не мешају, не пресецају, не сметају једна другој,
већ постоје паралелно, свака у својој јединственој
и непоновљивој лепоти... Разумеш?
ЛАРА: Разумем. Али не прихватам.
СЕРГЕЈ ИВАНОВИЧ: Ти си жена... освајачица... женка...
Твој посао је да припитомиш мужјака... И ти то
сјајно чиниш.
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ЛАРА: Стварно, Зоја је у праву, ти си муслиман... (Смеје
се.) Можда је то изванредно, али твоја неспособност
да припадаш једној жени ужасно расхлађује...
СЕРГЕЈ ИВАНОВИЧ: Зар је могуће да си се до тог степе
на расхладила да је тај несрећни лупешки Француз
оставио утисак на тебе?
ЛАРА: Он јесте несрећан, али није Француз.
СЕРГЕЈ ИВАНОВИЧ: Па ко је он? Лице кавкаске нацио
налности, или пробисвет из ближе околине?
ЛАРА: Он је студирао на нашем универзитету... А сада
има неке финансијске непријатности.
СЕРГЕЈ ИВАНОВИЧ: И ти си му помогла да нас опљачка?
Па, знаш шта! Ово нисам очекивао чак ни од тебе!
ЛАРА: Ја му нисам помагала... Једноставно... рекао је
да ће га, ако хитно не врати неку суму... како је то
сада уобичајено...
СЕРГЕЈ ИВАНОВИЧ: Боже мој, каква си ти лаковерна бу
дала, Ларо! Па он је прави правцати бандит! Ништа,
немој да се потресаш, то ти је наследно. Да ли му
бар знаш презиме?
ЛАРА: Не... Само сам се сетила његовог лица.
СЕРГЕЈ ИВАНОВИЧ: Тако... У принципу, то није тако теш
ко сазнати. Прегледати универзитетске архиве... То
је већ кончић за истрагу...
ЛАРА: И претпостављаш да ће неко тиме да се бави?
Ниси ваљда ти?... Поготово наша злосрећна поли
ција. Или ћете наћи приватне детективе, који ће
коначно да вас упропасте?... Остави се. На крају,
Зоја је сама крива за све, нека куса шта је удробила.
СЕРГЕЈ ИВАНОВИЧ: Није само Зоја настрадала. Леонид
Борисович...
ЛАРА: Тај човек ме не узбуђује.
СЕРГЕЈ ИВАНОВИЧ: А да ли те ја још узбуђујем? (Хоће
да је загрли.)
ЛАРА: Не. Ни ти.

СЕРГЕЈ ИВАНОВИЧ: Хладна и неприступачна као тврђа
ва у Бресту. Да, Сергеју Ивановичу, ваша песмица
је отпевана. И шта ми је највише криво, Ларочка,
чак се ни ћела још не примећује. Где ћеш сада да
тражиш свог Робина Худа? Јесте ли већ одредили
место састанка? Париз? Лондон? Њујорк?
ЛАРА: По свој прилици нећу га више видети.
СЕРГЕЈ ИВАНОВИЧ: Каква туга! Зашто одбијати сени
цу у руци, када је већ ждрал одлетео у непознатом
правцу? (Пауза. Одједном, снажно.) Ларо, ја никуда
нећу да те пустим!
ЛАРА (Иронично.): Да ли то могу да схватим као пону
ду руке и срца?
СЕРГЕЈ ИВАНОВИЧ (Неубедљиво.): Ако инсистираш...
ЛАРА (Смеје се.): А уплашио се, јадничак!... Замисли да
кажем – да, инсистирам!... Добро, живи. Са Зојом.
(Улазе Љиља и Леонид Борисович.)
ЉИЉА: Честитајте ми, постала сам миротворац. Лео
нид Борисович и Зоја нашли су на крају заједнич
ки језик. А твој дуг мени, Серјожењка, увећао се за
још двадесет хиљада.
СЕРГЕЈ ИВАНОВИЧ: Баш лепо.
ЉИЉА: Па нећемо, ваљда, да делимо кућу напола. Зоја
је рекла да ћеш ти постепено да вратиш.
СЕРГЕЈ ИВАНОВИЧ: Знате шта, даме и господо... Догађа
се да чак и тако изванредан, благ и хуман човек, као
ја, почиње да негодује. С једне стране – ви радите
шта год хоћете, с друге – ја морам да плаћам ваше
глупости, да не кажем нешто горе!
(Појављује се Зоја.)
ЗОЈА: Сети се сина, Сергеју!
СЕРГЕЈ ИВАНОВИЧ: Нисам га заборавио.
ЗОЈА: Ми морамо да оставимо детету некретнину.
СЕРГЕЈ ИВАНОВИЧ: Па ти си малопре одувала ту не
кретнину Французу, који је уопште испао ђаво би
га знао шта! А сад као награду за моју лојалност
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према твојим сенилним љубавним везама, качиш
на мене тај суманути дуг, знајући да примам сва
ку другу плату и то тешко! Или ми предлажеш да
зарађујем на плочнику? Касно је за то, мила моја,
већ се не котирам код девојака.

ЛЕОНИД БОРИСОВИЧ (Доброћудно.): Немојте толико да
се нервирате, Сергеју Ивановичу, ми ћемо да саче
камо. Зар не, Лидуша?
ЉИЉА: Наравно, сачекаћемо. Серјожа, не нервирај се.
ЛЕОНИД БОРИСОВИЧ: Најважније је да ме Лидија Нико
лајевна воли. Зар не, Лидуша?
ЉИЉА: Наравно, драги, па ја сам ти венчана жена.
ЛЕОНИД БОРИСОВИЧ (Поверљиво.): А због чега сам ја хтео
да се разводим? Ја стално, видите ли, сумњам. Шта
ја уопште желим? Сигурно залеђе. А на једном крају
канапа сами мушкарци, а на другом – хи-хи, па хаха, хоћеш-нећеш почињеш да сумњаш, у смислу од
брамбене способности. Зар не, Лидуша?
ЉИЉА: Јесте, драги. Али ти нећеш више да сумњаш?
Ти знаш, кад ја нешто нећу, онда сам као кремен.
ЛЕОНИД БОРИСОВИЧ: Али ја сумњам, Лидуша, а шта
ако будеш хтела?
СЕРГЕЈ ИВАНОВИЧ: Дај им, дођавола, кућу и нек нам они
плате половину. На крају крајева... то је једино што
сам волео. Дело мојих руку.
ЗОЈА: Дело твојих руку је у мртвачници!
СЕРГЕЈ ИВАНОВИЧ: Шта?... Шта ти имаш на памети?!
ЗОЈА: А ја сам ову кућу кладу по кладу, ексер...
СЕРГЕЈ ИВАНОВИЧ: За целу моју праксу имам само три
летална исхода! Три!
ЗОЈА: То је сад пуно пунцијато, а тада... за италијан
ске санитарије сам целе године шила оној дебелој
будали...
ЛАРА (Филозофски.): Не стварај себи идола... негде сам
тако нешто чула.

ЉИЉА (Строго.): То је трећа заповест, Ларо, време би
било да знаш.
ЛЕОНИД БОРИСОВИЧ: Како без идола? Без идола се не
може. Ето, Љиљица је мој идол.
ЉИЉА: Леониде, немој да богохулиш!
ЛЕОНИД БОРИСОВИЧ: Али ако те ја обожавам?! И ову
кућу... желео сам изненађење... Па мени не треба
ништа...
ЛАРА: Ах, мамице! Леонид Борисович је, по мом ми
шљењу, први мушкарац који је желео нешто за те
бе, а не од тебе. То треба ценити.
ЛЕОНИД БОРИСОВИЧ: Ја нисам мушкарац, ја сам муж.
ЛАРА: За мене то нема значаја, Леониде Борисовичу,
али то није суштина. Дозволите да вам изразим
своје одушевљење.
ЛЕОНИД БОРИСОВИЧ: Ја сам мислио да ви мене... ви
мене...
ЛАРА: Пустите, све су то ситнице. Хоћете ли да вас зо
вем тата?
ЛЕОНИД БОРИСОВИЧ: То је већ... то је већ... исувише...
Хоћу!
ЉИЉА: Драги моји, пољубите се!
(Леонид Борисович и Лара се љубе.)
ЉИЉА: Који је данас датум? Славићемо га као Дан
помирења.
СЕРГЕЈ ИВАНОВИЧ: У реду, Зоја, немој да плачеш. Нај
зад, све се плаћа. Дуг је дуг. Поготово што Леонид
Борисович не захтева да се врати сутра. Једно не
могу да разумем, како си могла да ме замениш за
оног... Француза?
ЗОЈА (Плаче.): Нисам те заменила... Ја с њим ништа
немам... Нисмо стигли...
СЕРГЕЈ ИВАНОВИЧ: Заиста?
ЗОЈА: Ја те уопште... никад... никад!... Будала!...
СЕРГЕЈ ИВАНОВИЧ: Зојка, ја те обожавам!
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ЗОЈА: Ја ти не верујем. Да ме волиш...
СЕРГЕЈ ИВАНОВИЧ: Сада ће све бити другачије. Видећеш.
Почећемо нови живот. Хоћеш да се венчамо, као
Љиља са Леонидом Борисовичем. Да приредимо
свадбу. Хоћеш?
ЗОЈА: Ах, Серјожа! Кад би ти знао колико те ја волим!
(Чује се оштро кочење аутомобила.)
СЕРГЕЈ ИВАНОВИЧ: То је полиција.
ЛЕОНИД БОРИСОВИЧ (Обамре.): То је мој мерцедес!
ЗОЈА: То је Жан!
(Улази Жан. Зоја му се уз цику баца око врата.)
ЗОЈА: Жане! Знала сам! Знала сам да ниси ти! Ти си та
ко чист! Тако романтичан! Али... видиш ли, драги,
десило се да се ја поново удајем за свог мужа. Ти
се не љутиш на мене? Опрости...
ЖАН: Мени је мило. Честитам.
СЕРГЕЈ ИВАНОВИЧ (Лагано и претећи.): Можда ћете нам
ипак објаснити, Жане!
ЛЕОНИД БОРИСОВИЧ (Узнемирено и муцаво.): Г-где је мој
мерцедес и м-мојих двадесет хиљада?
(Жан ћутке вади на сто свежањ новчаница и одозго
ставља кључеве кола.)
ЛЕОНИД БОРИСОВИЧ (Зграби кључеве.): Моји!... Моји!
Жане! Или како се већ, дођавола, дајте да вас изљу
бим! (Цмаче Жана у образ..) Ја... ипак морам да пре
бројим... извините... (Удуби се у пребројавање.)
ЉИЉА (Кокетно.): Ми смо тако радознали, Жане... На
дам се да ћете нам испричати ту детективску при
чу? Зоја претпоставља да су у то умешани Чечени.
СЕРГЕЈ ИВАНОВИЧ: Како било да било. Ви сте племенит
човек, Жане. Дозволите да вам стиснем руку. (Рукују
се.) Наравно, ако није фалсификован. (Придружује
се пребројавању.)
ЛАРА: Зашто си то учинио?
ЖАН: Шта? Украо новац?

ЛАРА: Вратио се.
(Пауза.)
ЖАН: Ако бисмо увек могли да знамо зашто...
(Пауза.)
ЛАРА: Ево шта ћемо. Да се одвеземо до мене. Да размо
тримо. Јутро је паметније од вечери.
ЖАН: Одлучила си да не испадаш из руске класичне
традиције – спасавања заблуделог?
ЛАРА: Па жао ми те је. Устрелили би те као јаребицу.
ЖАН: Не, Ларо. Ја морам сам. Исплатићу дугове, учвр
стићу свој финансијски положај, па ћу доћи у про
сидбу. Поштеној девојци. Ако ме не отераш.
ЛАРА: Можда и нећу да те отерам. (Пољубац.)
ЉИЉА: Погледајте их само! Шта то радиш, Ларо?
ЛАРА: Могуће је да се удајем.
ЉИЉА: Боже мој! Опет нека неодређеност. Када би се
бар неко оженио, заправо!
СЕРГЕЈ ИВАНОВИЧ (Тихо.): Ларо, ти упропашћујеш се
бе, стани!
ЗОЈА (Са сузама.): Живот нас увек вара, ако га не преду
хитриш. Изгледа да је срећа ту поред тебе, али у по
следњем тренутку увек се окрене у нешто... сасвим
друго... Ипак, ја вам желим...
ЉИЉА: Непотребно си љубоморна, Зоја. Ти си добила
оно најбоље.
ЗОЈА: Ти мислиш ову летњу кућу?
(Појављује се Леонид Борисович.)
ЛЕОНИД БОРИСОВИЧ: То је стварно мој мерцедес... Мало
прашњав... Наши путеви су... нарочито после кише.
ЉИЉА: Лења! Они ће се можда венчати! Реци нешто.
ЛЕОНИД БОРИСОВИЧ (Ништа не схвата.): Живели!
ЖАН (Обраћа се Љиљи и Сергеју Ивановичу.): Драги ма
ма и тата!
(Гласови: “Не он, не он, овај!”.)
ЛЕОНИД БОРИСОВИЧ (Збуњен.): Тата сам сада ја, Жане.
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ЖАН: О! Нови Рус! Виват!
ЛЕОНИД БОРИСОВИЧ: Виват, Жане. (Поверљиво.) Морам
да вам кажем да сада ни средње име нећемо мо
рати да мењамо, тако се све успешно подударило.
ЗОЈА: Нека је Лара и модел, али Жан је изванредан.
И што је најважније, већ је за нас изнајмио стан у
Паризу.
ЉИЉА: Сада ће у њега ући Лара. Шта да радиш, мла
дима се увек отварају путеви.
ЛАРА: Честитајте ми, Сергеју Ивановичу.
СЕРГЕЈ ИВАНОВИЧ: Честитам, али ако је то наредни цир
кус, ја нисам крив.
ЛАРА: Циркус смо имали ви и ја. А сада долази пра
ви живот.
СЕРГЕЈ ИВАНОВИЧ: Прави живот и јесте циркус. И има
сопствене лавове, крокодиле и нилске коње.
ЛАРА: Какву улогу ви имате?
СЕРГЕЈ ИВАНОВИЧ: До пензионисања – укротитељ же
на, мадемоазел.
ЛАРА: Улога је симпатична и безопасна.
СЕРГЕЈ ИВАНОВИЧ: НЕМОЈТЕ МИ РЕЋИ!
ЉИЉА: Како је то смешно, ја удајем кћерку, и сама не
знам за кога. Жане, како се презивате?
ЖАН: Иванов.
ЉИЉА: Иванов? А откуд Иванов?
ЖАН: Од деде.
ЉИЉА: О, ево зашто вас тако вуче ка свему што је руско!
ЗОЈА: А мој деда је Јерменин. Иако ја нимало не личим,
сем темперамента. Је ли тако, Серјожа?
СЕРГЕЈ ИВАНОВИЧ: Не знам. Нисам пробао.
ЉИЉА: Лења, а ко је твој деда?
ЛЕОНИД БОРИСОВИЧ: Нећу да кажем.
СЕРГЕЈ ИВАНОВИЧ: Деда Леонида Борисовича је грађа
нин Израела.

ЛЕОНИД БОРИСОВИЧ: То је ваш деда... грађанин! А мој
деда је умро!
ЉИЉА: Дру-го-ви! Унуци не одговарају за дедове!
ЖАН: А шта ви заправо имате против Израела, Серж?
Европа не признаје антисемитизам.
СЕРГЕЈ ИВАНОВИЧ: Ја? Боже сачувај! Ви сте се тако брзо
русифицирали, Жане, да се већ охрабрујем да пред
ложим да поделимо флашу на тројицу.
ЛАРА: Ми путујемо, Сергеју Ивановичу. Мерси... за све.
СЕРГЕЈ ИВАНОВИЧ: Ларочка, а опроштајни пољубац? На
дам се да будући супруг није љубоморан?
ЛАРА: Кад погледамо, видећемо.
ЉИЉА: Изгледа да ћемо имати међународну свадбу.
Рекла сам да донесу шампањац.
СЕРГЕЈ ИВАНОВИЧ: Боље би било воткице...
ЉИЉА: Како је тужно, мили мој, како болно... Осећам
да се коначно растајемо.
СЕРГЕЈ ИВАНОВИЧ: Шта да се ради, мила моја...
(Појављује се Зоја са послужавником и чашама.)
ЗОЈА: Сребрну свадбу смо Сергеј Иванович и ја већ про
славили, сада ћемо да се венчамо као Лида.
ЉИЉА: Ах, мила, кад би ти само знала какву одговор
ност то захтева! Лења, реци.
ЛЕОНИД БОРИСОВИЧ: Венчани брак је, Зоја Викторовна,
чврста стена о коју се ломе, као иверје, све сметње.
ЉИЉА: То треба утувити нашој омладини. Да узму при
мер. Од нас. Чујеш, Ларо, шта тата каже?
ЗОЈА: Жане... ја немам више речи! Сетите ме се поне
кад у Паризу!
ЖАН: Мадам, у овом срцу ће остати кутак који ће за
увек припадати само вама!
ЉИЉА: Жане, ми смо заинтересовани. Можда ћете нај
зад да нам испричате о том чеченском синдрому?
Ја већ одавно умирем.
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ЛЕОНИД БОРИСОВИЧ: Да, да, Жане, молим вас. Чуо сам
од наших дама да је овде вршљала нека банда. Ре
ците, како сте успели да спасете нашу имовину?
ЗОЈА: Како сте чудни, господо! Па он је витез! Зар не
разумете из које је он земље? Па он је... – “три мус
кетара”.
ЛЕОНИД БОРИСОВИЧ: Па ово... ако може детаљније...
СЕРГЕЈ ИВАНОВИЧ: Што ми то, заиста, све о тужним ства
рима. Млади људи журе. Треба да им пожелимо, да
им честитамо и нека их... А ми ћемо овде старачки.
ЛЕОНИД БОРИСОВИЧ: Ипак бих желео, знате. Јер иначе
гледај како ће и код нас у Подмосковљу почети да
хватају... као новинаре.
СЕРГЕЈ ИВАНОВИЧ: Леониде Борисовичу, имам одличан
јерменски коњак. Прави. Од Зојиног деде. Хајде да
се данас напијемо као ћускије.
ЛЕОНИД БОРИСОВИЧ: А мој мерцедес?
ЗОЈА: Ти, Серјожа, толико волиш да просипаш досетке.
Мој деда живи у Ростову на Дону и уопште... види
само на једно око.
ЛАРА: Мамице, време је да кренемо. Срећно остајте...
ЉИЉА (Трагично.): Ларо! Куда?... Већ?... Ако зажели
те да се венчате... Леониде! (Пада му на груди.) Не,
дајте да их ипак благословим!

ЗОЈА (Плаче.): Зар ћете сада право у Париз, Жане?
ЖАН: Уи, мадам. Највероватније ћемо право тамо.
ЉИЉА: Чувај је, Жане. Она је мени и Леониду Борисо
вичу једини... ослонац у старости...
ЛЕОНИД БОРИСОВИЧ: А ако вам се роди девојчица, ја ћу
бити... деда, ха-ха-ха...
ЗОЈА (У очајању.): Жане! Пошаљите ми разгледницу! Са
Ајфеловом кулом!
СЕРГЕЈ ИВАНОВИЧ: Зоја, Зоја, смири се. Немој тако да
плачеш. Нисмо сами. Ларочка, путујте.
ЛАРА: Жане, понеси, молим те, мој руксак са веранде...
(Жан иде ка кући. Изненада одјекује пуцањ. Жан се
ухвати за груди и лагано се спушта. Општа скамењеност. Лара притрчи Жану који лежи на земљи.)
ЛЕОНИД БОРИСОВИЧ (Муцајући.): Ш-та је то?... Ба-ба-бан
дити?..
(Зоја се вриштећи баца на земљу.)
ЗОЈА: Лезите! Сада ће нешто да експлодира!
СЕРГЕЈ ИВАНОВИЧ (Нагиње се ка Жану.): Да ли је мртав?
(Пауза.)
ЉИЉА (Тихо цвили.): Боже мој... Ја више ништа не разу
мем у овом животу... ништа не разумем.

КРАЈ
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Пише > Милош Латиновић
Драматуршка белешка “Француске склоности на подмосковском имању”

Дамски гамбит

Љ

удмила Разумовска, руска драмска ауторка,
није непозната нашој позоришној публици,
али опредељење да у “Сцени” објавимо ко
мад Француске склоности на подмосковском имању
мотивисано је пре свега жанровском новином – реч је
о комедији ситуације. Овакво књижевно опредељење
Разумовске свакако је интересантно, јер у њеним код
нас веома добро познатим комадима, попут често из
вођених Драга Јелена Сергејевна и Кући, свакако постоји
рафинирана доза хумора, али не и оваквог вербалног и
сценског поигравања које чини основу драмске радње.
Услед таквог драматуршког искорака, комад Француске склоности на подмосковском имању добија узлете
потентне комедије, а константни обрти у односима
ликова томе свесрдно доприносе.
Сиже ове приче Људмиле Разумовске није пре
више оригиналан, али театарска потентност морала
би да се темељи готово на фејдоовској динамици иг
ре, односно на вештом, брзом пласирању вербалних
комедијских елемената, који су основа комедијског
проседеа овог комада.
Јасно је да код Разумовске има нагомилане по
зоришне комедиографске традиције и руске, али и ев
ропске, јасно се уочавају и неке Нушићеве ескападе,
али све то искориштено је у духу приче о савременој
Русији и Русима – Новим, Традиционалним, Наивним,

Користољубивим, Заблуделим, Храбрим, Елоквентним,
Логореичним, Морално посрнулим...
Такав колоплет карактера уоквирен у шест ли
кова (три мушка и три женска), различитог животног
доба, самим тим и свих других животних одредница,
сигурно ће бити редитељско-играчки изазов, без об
зира што понекад обрти драме и судбина имају пома
ло баналан и водвиљски карактер. Но то не мора бити
мана, јер из вербалног дела проистиче критички еле
мент савремене Русије, али и савременог света, који
због прагматичних и утилитаристичких разлога, бр
зо заборавља и не мари за дугорочне последице. Јер,
банкари/књиговође увек су преваранти и слаби према
женама, примадоне су несигурне, девојке злобне и ко
ристољубиве, а младићи наивни и импулсивни... То је
круг, али и сиже, сценски једноставне, комедије Француске склоности на подмосковском имању, која повре
мено, пре свега због локације и карактера три женска
лика, подсећа на неко ново читање Чехова.
Комад Људмиле Разумовске језички делује не
савршено, али очито је ауторка покушала да пронађе
баланс између новоговора у Русији, језичких валера
друштвених група и нужне вредности језика књижевног
дела. Превод Олге Маринковић оставља доста просто
ра за штрих или надоградњу, а све у корист драмске
игре.

100 ГОДИНА ЗЕНИТИЗМА

Приредила > Марина Миливојевић Мађарев

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

О

ве године навршава се 101 година од првог објављивања драме
Источни грех и 50 година од смрти Љубомира Мицића (1895–
1971), аутора драме и оснивача часописа Зенит, гласила зе
нитистичког покрета. Драма Источни грех је, према каталогу
Народне библиотеке Србије, штампана само два пута за сто година и
ни једном није изведена. Први пут је штампана 1920, највероватније
у организацији самог аутора – у примерку који смо могли да видимо
(и који нам је послужио за репринт драме у Сцени) на полеђини не пи
ше ко је издавач већ текст: “Од ове књиге штампано је 250 примера
ка на фином ручном папиру месеца октобра 1920. године. Бр. 1–100
власторучно је сигнирао и потписао аутор. Бр. 101–250 власторучно је
сигнирао аутор без потписа” (Љубомир Мицић, 1920). Насловни лист
и вињете цртао је Вилко Гецан, експресионистички ликовни уметник.
Дело је штампано још једном, постхумно, 1987. године у специјалном
броју часописа Поља који је посвећен књижевној авангарди. Једина
Мицићева драма скрајнута је у контексту проучавања његовог књиже
вног рада (настала је пола године пре него што је почео да објављује
часопис Зенит).
Овај темат је покушај да драму једног од наших најзначајнијих
авангардних стваралаца сагледамо из више различитих углова и испро
воцирамо њено укључивање у савремене позоришне токове. Позвали
смо драматурга и театролога Томажа Топоришича да напише текст о
значају Зенита и зенитизма у ширем, југословенском контексту. Ви
досава Голубовић бави се модерном и авангардом у земљи и иностран
ству. Она је анализирала драмску поему Источни грех. Себи сам дала
у задатак да сагледам Мицићеву драму у контексту нашег међуратног
позоришта. Драмске списатељице Тању Шљивар и Мају Пелевић по
звали смо да ступе у списатељски дијалог са Мицићевом драмом зато
што нам се чини да је она по својој форми и ономе што тражи од те
атра много ближа драмском писању XXI него XX века. Авангарда је
увек жива. Живела авангарда!

Марина Миливојевић Мађарев
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Пише > Томаж Топоришич1)

Мицић, Чернигој и Делак повезују
словеначку и српску авангарду2)

Са енглеског превела > Ксенија Ђуровић

Б

урни период историјских авангарди у географ
ском басену Словеније, Хрватске и Србије током
почетка XX века или прецизније у периоду 1910–
1930. посведочио је појави неколико таласа уметнич
ких, културних и политичких покрета типичних од
лика централноевропске авангарде. Почело је раним
футуристичким експериментима у Задру и часописом
Зврк, манифестом “Ка футуризму” који је италијанске
и руске футуристичке идеје интерпретирао на специ
фичан начин, након чега се оснива ревија Trije labodje
(Три лабуда) и Novomeška pomlad (Пролеће у Новом
Месту). Авангардне појаве у позоришту, књижевности
и визуелним уметностима настављају се Зенитом у
Загребу и Београду, затим раним авангардним позо
ришним радом Ивана Мрака у Љубљани, који је био
инспирисан футуризмом и, напослетку, тршћанским
футуристичким кругом најпознатијег конструктивисте
Августа Чернигоја и високо индивидуалистичком пое
зијом конструктивисте Сречка Косовела.
1) АГРФТ, Универзитет у Љубљани
2) Аутор истиче финансијску подршку из државног буџета од стране
Јавне агенције за истраживачку делатност Републике Словеније
(програм П6-0376)

Сви ти покрети прожимали су се и делили инте
ресовање за нови, некласичан, левичарски и инова
тивни приступ уметности и култури. Сви покрети су
трагали за новим уметничким материјалима и инова
тивном употребом језика, али су истовремено унели
револуцију у културно поље земаља у којима су дело
вали. Увели су нове форме комуникације и нове жа
нрове, другачије врсте манифеста. Дали су све од себе
како би променили начине друштвеног позиционирања
уметника. Покушали су да измисле нове медије, уве
ду нове стандарде и оснују нове центре авангарде који
би могли да децентрализују уметничке мапе Европе
и света и постојећим центрима попут Милана, Рима,
Париза, Берлина, Цириха, Лењинграда и Москве до
дају Љубљану, Загреб, Београд, али и Задар, Трст, Го
рицу и Ново Место… Циљ им је био да убеде немачки
и италијански Запад да постоји непозната словенска
територија авангарде.
Од 1910. године, словеначки, хрватски и српски
авангардни кругови давали су све од себе како би пуб
лику информисали о новим уметничким покретима
почев од италијанског футуризма. У Словенији и Хр
ватској, које су у то време још увек биле јужни словен
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Љубомир Мицић, 1924.
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ски део Хабзбуршке монархије, футуристичке идеје и
уметнички поступци постају видљиви у писању и дру
гом уметничком раду савременика. У Словенији футу
ризам није постао самостални уметнички покрет као
у Хрватској, али је био присутан. Годину дана након
објављивања првог издања Зврка, 1915. Антон Подбе
вшек (1898–1981) објављује први незванични мани
фест нове словеначке уметности, “Žolta pisma” (Жута
писма). Као и његове хрватске колеге, он је био фас
циниран футуристима. Тако крај Првог светског рата
означава и почетак авангарде у Хрватској и Словенији.
Ускоро ће почети и novomeška pomlad, један од најин
тересантнијих периферних авангардних уметничких
покрета Централне Европе, коме се прикључују Бо
жидар Јакац (1899–1989), Мариј Когој (1892–1956)
и критичар Јосип Видмар (1895–1992), а у кружок се
ускоро укључује и ауторитет тог времена, сликар Ри
хард Јакопич.
Покрет је означио почетак ефектних веза које
ће се формирати током 1920-их између настајућих
покрета у Трсту, Љубљани, Загребу и Београду. Међу
овим покретима, Зенит Љубомира Мицића постаје
вероватно најважнија тачка и магнет за друге покре
те који покушавају да формирају оно што ће бити но
ва европска уметност, формирајући односе са Исто
ком и Западом, Севером и Југом. У веома густом и
кратком али интензивном периоду публикације и до
гађаји пратили су једни друге муњевитом брзином:
један од првих авангардних часописа у региону, Светокрет: лист за експедицију на Северни пол човековог
духа објављен је у Љубљани 1921. Ово издање се може
интерпретирати као љубљански претходник часопису
Зенит који је осмислио Бранимир Мицић (1898–1947)
под псеудонимом Виргил Пољански, брат познатог
“барбарогенија” Љубомира Мицића. Светокрет ис
те године прати издавање Зенита Љубомира Мицића
(1895–1971).
Односи између словеначке, хрватске и српске
(или боље рећи Мицићеве) авангарде понекад су били

веома блиски, али понекад и непријатељски настројени
и ривалски попут односа Подбевшека и Мицића. Али
ако утицај Зенита на Три лабуда није био јасно при
метан, играо је много важнију улогу у трећем таласу
авангарде Словеније и часопису Тенк током 1920-их.
Српски, хрватски и словеначки часописи тог времена
(Dada Jok Виргила Пољанског, Dada Tenk и Dada Jazz
Драгана Алексића и ћирилични Путеви, Подбевшеков
Црвени пилот из 1922, Љубљанско звоно) највероват
није су играли пресудну улогу у формирању једног од
најпроминентнијих авангардних песника Словеније –
Сречка Косовела.
Јанез Вречко, водећи ауторитет словеначке ис
торијске авангарде и познавалац Косовела подвлачи
чињеницу: “Косовел је неко време био прилично опте
рећен зенитизмом, помињући га у свом дневнику свако
мало. Посетио је две зенитистичке вечери у Љубљани,
његова заоставштина укључује више зенитистичких
издања, док су Зенит и други радови из зенитистичке
библиотеке били штиво које је носио на летње одмо
ре у Томај.”3)
Ипак веза и интеракција тих часописа и покрета
са оним Ферда Делака и Августа Чернигоја постајала је
све важнија и значајнија. У свом истраживању слове
начке и централноевропске авангарде Маријан Довић
тако наглашава неке занимљиве сличности Зенита и
Тенка: оба су “наглашавала интернационализам који
се између осталог рефлектовао у вишејезичности: јед
ни до других стајали су текстови на словеначком, срп
скохрватском, италијанском, француском, немачком,
енглеском и есперанту.”4) Многи уметници учествовали
су у оба часописа, Мицић и Делак су укључили велику
међународну мрежу.
3) J. Vrečko, “Srečko Kosovel and the European avant-garde” u: Primerjalna književnost, 28/2005, str. 178.
4) M. Dović, “From Autarky to ‘Barbarian’ Cosmopolitanism: The Early
Avant-Garde Movements in Slovenia and Croatia” u: Mediterranean
Modernism: Intercultural Exchange and Aesthetic Development, eds. A. J.
Goldwyn i R. M. Silverman, London Palgrave Macmillan, 2016, str. 240.
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Почетком 1920-их Делак и Чернигој постали су
скептични у погледу футуристичког покрета с којим
су били тако повезани. Били су свесни контрадиктор
ног става футуризма према уметности и политици,
посебно зависности покрета од фашистичке полити
ке. Може бити да је то један од узрока усмеравања ка
зенитизму и концепту “барбарогенија” Љубомира Ми
цића5). Према Мицићевом виђењу, “барбарогеније” је
појава карактеристична за земље Балкана и има ми
сију да се противи и порази декадентни западни свет.
У његовом манифесту Зенитозофија или енергетика
стваралачког зенитизма објављеног у Зениту на срп
ском и на немачком у часопису Der Sturm, написао је:
Европска култура је свирепа и људождерска. Зато
зенитисти раде за балканизацију Европе и хоће
да прошире свој културни нихилизам, у име но
вог варварства, на све континенте. У име нових
људи и нових континената, у име одлучне борбе:
Исток против Запада! Нови Балкан је колевка чи
стог варварства, који исповеда ново људобратство.
У томе знаку настаће наша нова култура и нова
цивилизација. Она ће се морати створити конач
ним сударом двају старих, до крви непомирљи
вих џинова: Истока и Запада.6)

Чернигој и Делак пригрлили су зенитизам јер су
веровали да он може бити контратежа футуристич
ко-фашистичким декларацијама италијанске супери
орности над културом Балкана. Када је Делак објавио
два издања његове авангардне ревије, Тенк: међународна
ревија (1927–1928), угледао се на модел Зенита који је
такође био публикација међународне оријентације и
издавао чланке на њиховим изворним језицима. Неке
од ових текстова набавио је од Мицића који је након
5) Види: M. Dović: Anton Podbevšek, Futurism, and Slovenian Interwar Avant-garde Literature, стр. 274. За општи увод у зенитизам (и
расправу о његовим тачкама сусрета са футуризмом) види: I. Sub
otić, Zenitism / Futurism: Similarities and Differences
6) Lj. Micić, Zenitozofija ili energetika stvaralačkog zenitizma, Zenit 26–33,
1924, str. 4–8.

утамничења у Загребу пуштен (уз помоћ Маринетија)
да би у егзилу живео у Паризу. Истовремено Делак је
убедио Херварта Валдена (Herwarth Walden) у Берли
ну да посебно издање журнала Der Sturm посвети Мла
дој словеначкој уметности (Junge Slowenische Kunst,
јануар 1928).
Лорел Сили Володер (Laurel Seely Voloder) и Тај
рус Милер (Tyrus Miller) виде Тенк као једну од капи
талних публикација централне и јужноевропске аван
гарде 1920-их:
Иако на плану прагматичности одан верзији кон
структивизма која је посебно оличена у раду сли
кара Августа Чернигоја и Едварда Степанича, Тенк
је био еклектичан у својој апропријацији аван
гардних тенденција немачког експресионизма
и дадаизма преко зенитизма до Баухауса и кон
структивизма.7)

Словеначка, хрватска и српска авангарда оличена
у Тенку и Зениту била је космополитска. Кретала се од
једне ка другој култури и имала је добре контакте са
међународном сценом. Мицић, Чернигој и Делак по
казали су велико интересовање за уметничке приступе
футуриста и других авангардних покрета, али истовре
мено су желели да ураде нешто радикалније и специ
фичније. Чернигој и Делак уложили су све напоре ка
ко би млада словеначка авангарда била видљивија на
међународној сцени. На овом путу Мицић је био једна
од кључних фигура у остваривању овог циља. Добили
су подршку у овом подухвату од зенитиста, посебно
Мицића који је у то време ширио поруке зенитизма у
Паризу. Његов концепт “барбарогенија Балкана” иг
рао је важну улогу у развијању концепта “младе сло
веначке уметности”. Како Маријан Довић истиче, “ге
нерације словеначке авангарде прихватила је идеју
7) L. S. Voloder i T. Miller: “Avant-garde Journals in the Yugoslav Cru
cible” u: The Oxford Critical and Cultural History of Modernist Magazines, tom 3. (Europe, 1880–1940), New York: Oxford University
Press, 2013, str. 1124.

> 48

јужнословенског варвара као реформатора европске
уметности.”8)
Чернигој стога пише 1927: “Ми, варвари, далеко
смо вештији и уметнички надаренији од свих Францу
за, Италијана и Немаца.”9) Тако Делаков и Чернигојев
уводни манифест Тенка показује амбиције које су вео
ма у вези са Зенитом. Нова уметничка генерација којој
припада Чернигој настоји да Љубљану промовише као
центар нове уметности, да успостави нови мост између
истока и запада (Мицић је говорио о мосту између
Оријента и Окцидента). Или као веома футуристички
и конструктивистичку метафору: Љубљана је “‘гаража’
брзе светске лепоте”, центар из кога се “пилоти спре
мају да лете око света уз помоћ менталних машина.”10)
Истовремено су се словеначки, хрватски и срп
ски авангардни покрети прве три деценије двадесетог
века упознали са активностима футуриста од 1909. и
надаље одржавали блиске везе са важним представни
цима и били под утицајем њиховог теоријског и прак
тичног рада.
Међутим, током 1920-их, услед сарадње италијан
ских футуриста са фашизмом, трећа генерација сло
веначке авангарде (коју представљају Фердо Делак и
Август Чернигој и његов тршћански круг) удаљава се
од футуризма и окреће ка конструктивизму. Разлог је
делом због прогресивне Конструктивистичке интерна
ционале11), делом због идеолошки и политички леви
чарске групе окупљене око Татлина, Пунија, Ротченка,
Степанове, Клуциса итд.
8) M. Dovič, “Slovenska zgodovinska avantgarda med kozmopolitizmom
in perifernostjo” u: Svetovne književnosti in obrobja, ur. M. Juvan. Lju
bljana: ZRC SAZU, 2016, str. 312.
9) V. Golubović, Dopisovanje v zvezi z revijo ‘Tank’”, Černigoj – Delak –
Micić. Tank [репринт издања из лета 1927], Mladinska knjiga, 1987,
str. 102.
10) F. Delak, Tank, broj 1, 1/2, str. 5.
11) Формирани су на Првом међународном конгресу прогресивних
уметника у Дизелдорфу (29–31. мај 1922). Види: Vidi B. Finkeld
ey: Konstruktivistische Internationale Schöpferische Arbeitsgemeinschaft
1922–1927.

Манифести новог словеначког позоришта и кон
структивистичких уметности – Делакова Модерна позорница и Ново словеначко позориште, те Чернигојев
Moj pozdrav! Saluto!: Manifesto – били су испуњени с
једне стране одјецима политичких и уметничких сло
гана руских конструктивистичких прогласа, али су, с
друге стране, рефлектовали футуристичке мисли о
уметности и друштву.
Делаково Ново словеначко позориште намерава
ло је да одвојеност гледалишта и сцене замени једном
интерактивном целином у којој ће гледаоци постати
глумци. Да би постигао овај циљ, адаптирао је позори
шне замисли Прамполинија, Маринетија и Ричардија,
с једне, и концепте Оскара Шлемера, Мејерхољда, Та
ирова и конструктивистичке авангарде, с друге стране
како би их приближио условима у Словенији. Фердо
Делак и Август Чернигој били су изузетно скептични
према политичком ангажману футуриста у фашистичкој
Италији, али су ипак одржавали “опасне везе” и мно
ге футуристичке идеје увели у словеначку авангарду
1920-их. Исто су свесрдно прихватили и руку коју им
је Љубомир Мицић пружио са зенитистичким покре
том. Тако су представници авангарде Чернигој, Делак
и Мицић заједно радили на освајању нових територија
словенске авангарде. На почетку су Делак и Чернигој
покушавали да искористе везе Мицића који је од 1926.
био настањен у Паризу, али француски пројекат није
ишао најбоље, Мицић је све више губио на утицају, па
је постао један од позваних уредника новоуспоставље
ног часописа Тенк, прикључујући се “подуредничким
позицијама у Немачкој (Ханес Мејер у Дасау), Италији
(Софронио Покарини у Горици), Швајцарској (Жан Бар
у Женеви)”, како би постао подуредник за Француску
и Србију. Ирина Суботић указује на чињеницу да су
“словеначки конструктивисти окупљени око Тенка и
тршћанске групе били одређени духовни наследници
зенитистичких идеја и процедура.”12) Черногој у пис
12) I. Subotić, Likovni krog revije ‘Zenit’ (1921–1926), Filozofska fakulte
ta, Ljubljana 1995, str. 81.
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му Мицићу пише да је Запад труо користећи познату
изјаву веома блиску Мицићевој идеји да су словенач
ки, хрватски и српски варвари талентованији од за
падних Европљана.
Тако се прича која је почела Светокретом и Зенитом наставила Новим одером и Тенком. Њен највећи
међународни успех било је предавање Ферда Делака о
новим словеначким уметностима у просторијама ли
ста Der Sturm 1928. године и специјално издање (том
19, број 10) у јануару 1929. названо Junge slowenische
Kunst (Млада словеначка уметност). Ово је највероват
није најуспешније представљање словеначке авангар
де у једном од референтних медија модерне европске
уметности, али како Маријан Довић примећује, “иако
је словеначка савремена уметност представљена у Вал
деновом часопису као ‘активни су-стваралац модерне
Европе’, (…)13) након гашења Зенита и Тенка, радикална
и прекомерна авангарда је скоро у целости повучена
са словеначке и хрватске културне сцене.”14) На крају
1920-их центар авангардних активности преселио се
у Београд и почела је нова прича српских надреали
ста која кулминира алманахом Немогуће/Le Impossible
и манифестом надреализма. Зенитизам и конструк
тивизам уступају место надреализму. Али зенитизам
и конструктивизам ће бити поново откривен у нео
авангарди и пост или ретроавангардном периоду од
стране уметника и група које експериментишу новим
медијима, заједницама и уметничким поступцима као
што су Пупилија Феркеверк, Томислав Готовац и ОХО
у 1970-им, Драган Живадинов, Neue Slowenische Kunst,
Власта Делимар, Кугла глумиште, Љубиша Ристић и
КПГТ, Ана Монро, Отворена сцена обала, Харис Па
шовић у 1980-им, Марко Пељхан, Бранко Брезовец,

Матјаж Бергер, Владо Репник и други у 1990-им. Сви
они били су инспирисани уметничким концептима,
специфичном субверзивношћу и формалним поступ
цима који омогућавају стварање нових позоришних
светова и нових културних позиција.
Закључићемо наш есеј занимљивим цитатом Але
ша Ерјавеца о паралелама између 1920-их и 1980-их
који нам илуструје како се везе и историјска авангар
да 1920-их понављају:
Музичари и визуелни уметници из 1980-их из
различитих делова Југославије сарађивали су и
снажно утицали једни на друге. Можда је при
кладно да се у времену када је мало ко помињао
авангарду, када се цела земља распадала, њени
авангардни уметници су још једном, последњи
пут, ујединили земљу као раних 1920-их када је
Бранко Ве Пољански објавио Светокрет у Љубља
ни, Мицић Зенит у Загребу и Чернигој се енту
зијастично угледао на зенитистички дискурс.15)

13) P. Balantič, “Der Sturm–med estetiko in politiko” u: Der Sturm in slovenska historična avantagarda, ur: A. Gregorič i D. Živadinov, Muzej
in galerije mesta Ljubljane in Zavod Delak, Ljubljana, 2011, str. 64.
14) M. Dović, “The Slovenian Interwar Literary Avant-garde and its Can
onization” u: Europa! Europa?: The Avant-garde, Modernism, and the
Fate of a Continent, Ed.: Sascha Bru, Walter de Gruyter, Berlin, 2009.
str. 243.

15) A. Erjavec, “The Three Avant-gardes and Their Context: The Ear
ly, the Neo, and the Postmodern” u: Impossible Histories: Historical
Avant-gardes, Neo-avant-gardes, and Post-avant-gardes in Yugoslavia,
1918–1991; ur: D. Đurić i Miško Šuvaković, London: 2003, str. 61.
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“Источни грех”
Љубомира Мицића

Д

рамску поему Источни грех, Мистериј за безбожне људе чисте савести, како гласи поднаслов
објавио је Љ. Мицић 1920. у два издања, ликовно
опремљена цртежима (насловни лист и вињета) Вилка
Гецана. Мистериј је средњовековни позоришни жанр
са религиозним садржајима, обновљен у експресио
низму, а бави се драматизованим библијским мотиви
ма из Исусувог живота. Пошто је основа стварности у
њему нешто нематеријално, то се спознаја божанског
остварује преко интуиције, непосредног осећања и до
живљаја, а не рационалним путем.
Мицићев Источни грех састављен је од елемена
та симболизма и лирског и драмског експресионизма.
Из симболизма он преузима принцип “кретања акте
ра сценског збивања и природних оквира имагинарне
сцене нотира у дидаскалијама, пасажима, интензивног
декоративно-колористичког и реторичко-фантастич
ног лиризма, а ликовима дозвољава да демонстрирају
ставове у монолозима који су поетске творевине” (Р.
Вучковић. Модерна драма 1982: 575). С друге стране,
антропоцентрична филозофија, с обзиром на стилске
моменте, ритам и тематику спада у домен експресио
низма. Па и песме о животу, љубави, вечности, богу,

жени сачињене су према мотивима експресионистич
ке лирике. Постоји мишљење да је, захваљујући тим
својствима Источног греха, Мицић “написао најдослед
није експресионистичко драмско дело у нашој књи
жевности” (Исто: 576).
Источни грех тематизује мит о стварању првог
човека и жене, њихов боравак у рају и изгон из њега.
Мицић је човека, жену, бога, змију Лилис, херувиме
ситуирао у мрачни простор Едена, у којем вечност
“црне бездане шуми тешку дубоку сабласну музику
Умирања”. Бог Саваот доминира мрачним свемирским
простором, слушајући “крикове очајне крви Адамове”.
Он је усамљен, тражи спаса, а да би га постигао тоне у
дубок сан. Тако зачиње Мицићева лирска драма у об
лику библијског казивања о сукобу између првог чо
века Адама и бога, са обостраним изливима мржње и
проклињања. Према нашем аутору, бог не ствара же
ну да би човеку дао пријатеља, но тако да му “извади
једно ребро и место затвори месом”. Он то чини да би
стишао своју сладострасну жудњу. Стварање Адама је
засновано на старозаветној причи, при чему се код Ми
цића ради о молби прве жене Лилис богу Саваоту да
услиши жељу њеног тела и створи човека (мушкарца).
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Тиме у духу експресионизма долази до изражаја
необуздана телесна страст.
Искази божјег ероса Саваота, изречени у
тежњи да придобију наклоност и љубав прве жене
Еве, коју је створио својим дахом попримају об
лик оде, посвећене жени и њеној лепоти, пре свега
телесној. Да би то постигао он жели да јој подари
рај, на шта она коментарише ироничним узви
ком. “Хај- хај- хај – За тело моје бог поклања рај”.
У другом делу Мицићеве поеме љубав и те
лесна страст зближавају Адама и Еву, они се ста
пају у једно јединствено биће. За разлику од њих,
врховни бог Саваот, услед неостварених надања и
жеље да доживи и оствари љубавну страст према
првој жени Еви, остаје лишен божанских својстава,
он престаје да буде бог, да би се на крају у тешкој
агонији сурвао у Урвине смрти, управо оне која се
помиње на почетку драме, а која наговештава та
кав његов крај. Но претходно, он из осећања гнева,
љубоморе и освете баца клетву на Адама и Еву и
сав човечји род изричући при том човеку забрану
употребе стабла спознаје добра и зла.
А што се тиче жене Еве, она се не опредељује
за бога Саваота, него за човека Адама: “Ја само
човека љубим”, “Изгара ми тело и страст за чове
ком”. Захваљујући својој физичкој лепоти и духов
ној снази, она утиче на Адама да напусти осећање
самоће, пронађе смисао живота и постане отворен
за љубав и животне радости. И тада, ослобођени
стега које су их спутале, Адам и Ева крећу на зајед
нички пут, обасјани зрацима сунца, сједињени у
љубави, а изнад свега свесни да су богови: “Адам
– Ева – поносни ко богови … горди ко Сунце …
полазе голи сребрном стазом реке Еуфрата и сла
ве Сунце лицем у лице Истоку – Сунце! – Ми смо
богови – Ми – носимо љубав – носимо живот”.
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Љубомир Мицић, 1925.

> 54

Пише > Марина Миливојевић Мађарев

Зашто “Источни грех”
Љубомира Мицића
никад није изведен?

Т

Питање зашто “Источни грех није”
(до сада) никад изведен постављам
јер ми се чини да је управо то полазна
тачка која открива специфичност овог
дела у контексту драме и позоришта у
времену кад је настало, као и његове
могуће потенцијале у односу на
савремено драмско писање.
ИСТОРИЈСКИ КОНТЕКСТ

ек што су борбе на фронтовима Првог светског
рата утихнуле, децембра 1918. године, у едицији
Савремени хрватски писци, у Загребу је објављена
прва српска авангардна драма Маска Милоша Црњан
ског. Овај догађај може се сматрати почетком српске
драмске авангарде. Источни грех је Љубомир Мицић
објавио две године касније, такође у Загребу. Култур
но-политичка трансверзала Љубљана–Загреб–Београд

преко Сарајева и Новог Сада била је од изузетне важ
ности за убрзани развој авангарде код нас. Уметници
су почињали у једном граду, а када би се ситуација
променила, настављали су делатност на другом крају
земље. То jе биo и Мицићев случај. У време када пише
и објављује Источни грех Мицић је већину својих ак
тивности везивао за Загреб. Београд се у време објављи
вања комада још увек опорављао од ратних разарања.
Народно позориште је посебно страдало (уништена је
зграда), па је представе давало на неодговарајућој сцени
хотела “Касина”. Репертоар је био такав да доприне
се поновном окупљању публике без “ризичних” поте
за какав би сигурно био постављање једне авангардне
драме. Ситуација се значајно побољшава крајем 1920.
кад позориште добија нову сцену, прерађени Мањеж.
Директор драме је Милан Предић (1918–1924), управ
ник Милан Грол (1919–1924), а секретар опере је Тодор
Манојловић (1920–1924). Народно позориште улази у
најуспешнији стваралачки период између два рата до
бијањем нове сале и под управом најбољег међуратног
управника Народног позоришта у Београду. Грол је увео
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професионалну режију, професионалан однос према
сценографији и костиму, подигао је укупан ниво глу
ме и тиме укупан ниво позоришта (Боривој С. Стојко
вић). У то време, сачињен је и закон о Народном по
зоришту и закон о путујућим трупама, чиме се стекао
законски оквир за слободан рад уметника. Кад је у пи
тању репертоар, на новој сцени се изводе “савезнички”
драмски писци (француски, руски и италијански), као
и Ибзенови комади. Све више се изводе и савремени
домаћи комади нових писаца: Нови и У вртлогу Вла
димира Велмар-Јанковића, Војновићев Еквиноцио…
Сезоне 1920–21. у Београду гостује МХАТ, а онда
још једном 1924. Ова гостовања остављају снажан ути
сак на публику и професионалце. Сезона 1922–1923.
посебно је занимљива. Тада позориште има две сале –
обновљену велику сцену и сцену “Мањеж” коју је пуб
лика већ заволела. У тој сезони позориште прави и неке
од успешних продора у ново и авангардно. Изводи се
Чапеков футуристички комад Р.У.Р и праизведба ко
мада Невероватни цилиндер Њ. В. краља Кристијана
Живојина Вукадиновића. Авангардни уметници у Бео
граду су тих година у пуном замаху. Растко Петровић
објављује збирку песама Откровење која се сматра вр
хунским дометом спрске авангардне поезије. Винавер
објављује Нову пантологију пеленгирике у којој пародира
естетске ставове професора БУ Богдана Поповића који
је био несумњиви ауторитет за претходну генерацију
писаца и критичара (међу којима је и Милан Грол за
кога се сматрало да је Богдановићев најбољи студент).
Исте године на великом балу у Касини изводе се и је
дан дадаистички перформанс и футуристички балет
Служитељева метла који су креирали надреалисти
Марко Ристић и Милоје Милојевић и кореографкиња и
балерина Клаудија Исаченко. Милош Црњански 1924.
објављује есеј Бивше кулисе у коме се обрачунава са ба
налношћу натуралистичког позоришта и футуристичких
редитељских експеримената, а у име позоришта ужи
вања и барокне илузије (какво и промовише у драми
Маска). Љубомир Мицић се пресељава у Београд 1924.

Јо Клек: Зенит, зенитизам, амблем за Зенитова издања (1923)

и ту наставља да објављује часопис Зенит. У Београ
ду у музичкој школи “Станковић” Мицић организује
Прву Зенитову међународну изложбу нове уметности
(Мишко Шуваковић 2015: 34). Исте године (друга по
ловина сезоне, март), београдско Народно позориште
и ХНК разменили су представе у оквиру гостовања. За
грепчани су видели Нушића и Невероватни цилндер Њ.
В. Краља Кристијана, а Београђани Крлежу – Вучјака
у режији Бранка Гавеле.
Мирослав Крлежа је у то време већ познат драм
ски писац, а за нашу причу Мирослав Крлежа је зна
чајан зато што је 1922, инспиришући се митом о пр
вим библијским људима, написао комад Адам и Ева
који је изведен већ 1925, док Мицићев комад с истом
темом није изведен. Из свега овога видимо да је он
дашња позоришна публика могла бити сензибилисана
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за авангардне драме. Зашто онда није изведена драма
Источни грех? То нам можда може бити јасније ако
Мицићеву драму упоредимо са Крлежином.

ДРАМА У РАСКОРАКУ СА
ДРАМСКИМ ПОЗОРИШТЕМ
Адам и Ева Мирослава Крлеже и Источни грех
Љубомира Мицића имају заједничку полазну тему
(старозаветна прича о Адаму и Еви) и време настан
ка. У свему другом ова два дела су различита оноли
ко колико две различите, супротстављене авангардне
тежње у бурним двадесетим могу да буду.
У Крлежиној једночинки Адам и Ева старозавет
ни мотиви су индиректно присутни. Драма почиње као
исечак из грађанског живота – љубавни пар Човек и
Жена се дуго, страствено и ружно свађају у трећера
зредном хотелу “Еден”. Крлежа је овај сегмент написао
тако да скоро натуралистички прикаже исцрпљујућу
бесмисленост љубавних расправа иза којих се крије
једноставна тежња Човека да оде и Жене да га задр
жи. Једини необични моменат је нестанак струје, када
мистериозни Келнер доноси свећу. Привремени мрак
доноси расветљавање ситуације – Човек коначно одла
зи, а Жена се баца с прозора. Након тога комад добија
елементе фантастике. У возу Човек среће путника који
је, у ствари, иста она особа која је донела свећу у хо
телу. Путник му покаже новине у којима је објављена
кратка вест о самоубиству жене. Човек се баца под воз.
Човек и Жена се поново сусрећу у ресторану “Еден”
на оном свету и поново се упознају. Служи их келнер
који је иста особа као и келнер у хотелу и путник у во
зу. Пред новим-старим љубавницима отвара се рајска
башта у којој они постају персонификације Адама
и Еве. Чини се да прича има срећан крај, међутим,
Келнер указује на то да се драма вечног састављања
и растављања мушкарца и жене наставља. Цео комад
одише дозом мучнине, загушљивости и презира пре
ма баналности мушко-женских односа у грађанском
друштву које људи умотавају у празне фразе и митске

приче. Библијски мотиви су бачени у блато грађанске
свакодневице и читава драма је експресионистички
искошен поглед на грађанско позориште – постоје од
носи, али су једнодимензионални, постоји сукоб, али
он је више слика стања ствари него сукоб кроз који се
развија радња, постоје некакве реалистичке личности,
али оне су типске. Крлежа је написао комад са којим
може да се идентификује његова публика јер он гово
ри о грађанском свету који је дубоко потресен про
менама насталим у Великом рату (постоје и ликови
који непосредно указују на последице Великог рата
на живот грађана), али који никако не могу да се ли
ше својих љубавних конвенција које носе са собом у
и у рат и у гроб.
Мицићеву драма су проучаваоци сматрали при
мером експресионистичке драме, чак најдоследнијом
експресионистичком драмом (Вучковић 2014: 467).
Радован Вучковић ставља Мицићеву драму у контекст
југословенске међуратне драме и доста се критички
односи према делу иако сматра да заслужује пажњу
чим овој драми у књизи посвећује неколико страница.
Међутим, чини се да је проблем са Мицићевом драмом
у томе што сасвим слободно третира сам појам драме.
Тај комад и није комад, бар не у смислу грађанске дра
ме. То је песма у дијалогу, мини епопеја, нека врста
мутанта какве су писали романтичари – на тромеђи
између епа, песме и драме. Од епа је преузео то да је
у питању једна митска радња, једно ново, накнадо ту
мачење библијског мита. Мицић изврће легенду. Бог
је створио Еву не да би правила друштво човеку, већ
зато што га је опхрвала страст. Створена Ева је одбила
да удовољи Богу Саваоту јер је желела Адама. Бог је
због љубоморе проклео обоје и прогнао, али људи не
маре због тога већ иду пут нове слободе. Једини исти
моменат у библијској прчи и комаду је да змија, овде
Лилис (овај лик се у митологији обично назива Лилит)
змијског тела подстиче прве људе на акцију. Све остало
је Мицићева слободна и дрска интерпретација. Сазнање
добра и зла доноси секс, Лилис је позитиван лик који
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помаже људима да се освесте, а Саваот је бог који то у
ствари и није. То је типична пубуњеничка стратегија
карактеристична за све који пропагирају побуну како
у романтизму тако и у авангарди и за које се побуна
не тиче само круте уметничке форме, већ и морала и
устројства света.
“У духу романтичке традиције песник се не задо
вољава само побуном против Бога, већ жели заузети
његово место. Песник постаје Створитељем. (…) Песник
се, осим што заузима место Створитеља, проглашава и
бољим Створитељем, таквим који је у стању исправити
несавршености божанскога стварања” (Ерика Фишер
Лихте, 2011: 115).
Мицић зато својој драми даје поднаслов “Ми
стериј за безбожне људе чисте савести”. Комад је на
мењен онима који немају страхопоштовање према бо
гу и његовим књигама већ чисте савести и чиста срца,
ослобођени стега наступају пред светом и људима.
Овде је жена врхунски инспиратор, а секс, не рацио,
главни је покретач. Ослобођење доноси Лилис, секс
и жена, а Бог је љубоморан на људе. У време када је
писан комад је могао бити чудан, чак и скандалозан
јер је вређао канонско разумевање Бога, човека, жене
(подсетимо да се због једне авангардне збирке песа
ма чак састао Синод Српске православне цркве). Када
је прошло доба јаког уплива цркве на живот друштва,
наступила је социјалистичка револуција. Тек тада (уз
додатне политичке импликације које је Мицићево де
ло имало пред рат), због “назадних идеја” и нереволу
ционарне форме драма Источни грех није могла бити
изведена. Чак и кад је идеолошки притисак попустио
и поново се јавило интересовање за авангарду, комад
је штампан, али не и изведен. Остао је “заглављен” у
домену литературе. То потврђују и речи: “Ипак, иако
је писан за читање, а не за извођење, Источни грех је
сценичан комад” (Вучковић, 2014: 469). Шта то значи
да је комад сценичан, али није написан за извођење?
Вучковић наслућује чудан сценски потенцијал овог ко
мада. Јер, у време када сви пишу драму у прози (осим

Црњанског у Маски), Мицић, песник, пише у слободном
стиху. Затим, комад има заплет, али он је са драмског
становишта крајње неразвијен и ту је тек да би служио
ауторовој идеји и пркосио званичној верзији староза
ветне приче. Сукоб постоји, али он није драмски већ
је то сукоб речи, сукоб малих и великих слова, сукоб
текстуалних површина, судар метафора, сукоб ритмо
ва у којима су сложене речи у реченицу, сукоб дида
скалија и реплика, судар песничких слика попут ових:
“Мирис жутих пијаних мимоза. Лотосови цвето
ви разголели своје страсне груди а ватрена бледа уста
пружају месецу да их љуби.”
Ово је Мицићева дидаскалија! Како се игра овак
ва дидаскалија?! Не игра се! Она се изговара, а можда
и осећа. Замишљам поставку у којој би била активи
рана сва наша чула, нека врста тоталног позоришта
које сажима у себи различите уметности. О таквој вр
сти позоришта маштали су симболисти, а наставио је
и Арто. Али тек савремено доба са свом отвореношћу
коју доноси постмодерна и постдрамско, када се бри
шу границе између ликовних уметности, драмских
и музичких, чини овакву представу могућом. И да…
потребни су позориште и редитељ – јер да се Бранко
Гавела није прихватио Крлежиних комада, велико је
питање да ли би они наишли на такав позитиван одјек
у позоришту и да ли би Крлежа уопште написао ишта
осим Легенди.
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Без “Источног греха”
не би било зенитизма
(читати Љубомира Мицића једно столеће касније)

С

1.

опствени ауторски део у троделном Манифесту зе
нитизма (објављеном као посебна књига у оквиру
часописа Зенит), Љубомир Мицић потписује то
понимом “Загреб на Балкану” и датумом 12. јун 1921.
године. Мицић је умро 14. јуна 1971. Између ова два
јунска дана, 13. јуна неке треће године (како то већ ми,
људи, уобичавамо да меримо време), сместио се мој
рођендан. Овај уплив ‘мистичког’ на самом почетку
овог текста, правдам тиме што он, између осталог, у
Манифесту пише да је “зенитизам (...) мистика, а фи
лозофија мистике не постоји. Постоји само мистика
филозофије”.
У његовом одељку читамо и следеће: “Рушите се
предграђа великих и кужних западноевропских гра
дова!” и питамо се кад антиглобализам и/или прогре
сивно антиевропејство и антиимперијализам прела
зе у национализам? Читамо и даље: “Прскајте стакла
народних Бурза и Банака”, те се питамо како се пређе
пут од марксизма до патриотизма? Читамо и “Земља
је за човека брата, а не за убицу”, и питамо се како од

пацифизма дође до негације антифашистичких вред
ности друге Југославије? Ирина Суботић, у интервјуу
за Време из новембра 2015. наводи: “Кад је 1940. годи
не објавио једини број часописа Србијанство, доживот
но му је [Мицићу] стављен национализам на душу”1).
Бојан Јовановић у есеју “Сан о варварској обнови све
та” устврђује: “Јасно указујући на димензију поразног
мирнодопског исхода српске победе у Великом рату,
он [Мицић] је симбол тог пораза видео у заједничкој
држави Срба, Хрвата и Словенаца. Будући да су у тој
држави помешани, попут ватре и уља, победа и пораз,
обједињавање победника и поражених лажном љубави
скривало је, у ствари, дубоку нетрпељивост и мржњу
између Срба и Хрвата.2)“ Радомир Константиновић
је о Мицићевом национализму писао у есејима “Си
1) Sonja Ćirić, Razgovor sa Irinom Subotić: Ostavština Ljubomira Micića,
u: Vreme 1297, novembar 2015. https://www.vreme.com/cms/view.
php?id=1341791 приступљено 15. 4. 2021. https://www.rts.rs/page/
radio/sr/story/1466/radio-beograd-3/4304724/.html
2) Бојан Јовановић, Сан о варварској обнови света. Радио емисија
Теоријски профил на Радио Београду 3, 2012.
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фон-сода-крв Љубомира Мицића” и “Ко је барбароге
није”. А сам Мицић је записао: “Све што мрзи Србе и
Србију постаје бољшевик. То се звало југословенство.
Оно што се кријумчари под тим именом заудара на
гњило, увенуло воће из прошлог столећа. Неко југо
словенско месијанство под маском лажи и самосвесне
обмане.3)“
Ко од нас уопште има право на интерпретацију
нечијег уметничког рада и идеолошког деловања на
кон сто година?

2.
У МАНИФЕСТУ ЧИТАМО И ДА:
“Долазе барбари”
И да:
“Плешу астрална свемирска телеса”
И да је:
“Човек муња бачена у простор – на земљу” (што
на известан начин постаје темом драме Источни грех).
И да је:
“Магична реч зенитизма – радио станица А”

Ел Лисицки: насловна илустрација, Зенит 17–18/1922.

3.
Мицић пише да су зенитисти: “Синови стварања
– спајања – уједињења – путовања кроз хаос – синови
источног греха” [курзив мој], а одмах затим: “Без источ
ног греха не би било зенитизма.” Да ли то значи да се
човек (“центар макрокозмоса и северни пол земље”),
спаја са зенитом (“центром метакозмоса и северним
полом свемира”) искључиво зато што је једном, на са
мом почетку ствари, прогнан из раја на Земљу, са које
може да погледа ка горе, ка Сунцу када је оно у својој
највишој тачки, а то све говорећи чисто субјективно,
или мистички, а не из астрономске или перспективе
астрофизике?
3) Љубомир Мицић, Филм једног књижевног покрета и једне духовне
револуције у: Зенит бр. 38, Београд 1926.

4.

Својеручном потпису плавом хемијском оловком
испод свог дела манифеста, Љубомир Мицић придодаје
четири слова с распоређена око четири поља крста.

5.
Иван Гол у истом Манифесту пише: “Али ми ћемо
вам раздерати на лицу маске капиталистичког карне
вала!” Тачно сто година касније то се, нажалост, и даље
није десило. Или – маска је скинута, показало се ружно
лице као колаж sweatshopova у Азији, избегличке кри
зе, радница и радника са пеленама за одрасле, Zoom
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конференција, достава хране, заглављених теретних
бродова, крузера на којима раде факултетски образо
вани радници и раднице из Трећег света и одеће рав
них кројева и меких материјала, обећања индивидуа
лизма, пластичних операција, моделовања сопственог
тела, и Инстаграм сторија у трајању од 24 часва; али
то и даље никако не значи да смо задали било какав
ударац ономе што је испод тог демаскираног лица –
организму капитала са свим његовим виталним орга
нима, нити његовом огромном постаменту.
Да ли је уопште могуће паралелно мислити на
ше и њихово време?
Велики рат, покољ огромних размера, у коме је
баш та Европа коју су тројица младића, аутора ма
нифеста презирали, показала је јасно једно од својих
многобројних крволочних лица, пандемија шпанског
грипа тек је окончана, млади мушкарци седе у новој
земљи, у њеном другом највећем граду, новом свету, у
свету модернизма и уметничке и политичке авангар
де, и замишљају нови покрет у коме славе варварина,
барбарогенија, Славена, Југословена, не-Европљанина
као централну фигуру могуће културне обнове света
након покоља.
У њиховом случају пандемија је дошла после ра
та. У нашем случају рат је прошао, а у дискурсу као да
и није, пандемија се дешава, а неки ратови тамо далеко су заустављени, па опет започети.
Можда сам и имала нешто од овога, Головога на
уму: “Ми скидамо са тела ваша циничка одела, скида
мо смоквино лишће/ Ми опет морамо постати барба
ри поезије”, нешто од те идеје да треба уништити по
стојећу цивилизацију која никако да се самоуништи
без обзира на то што су јој сва потребна средства на
располагању, док сам током прошле године, током пр
вог lockdown-a писала драму Режим исцељења, чији од
ломак, у наставку, прилажем:
“Светски мир је узвишени циљ и нада људи свих
нација. Помоћу Махаришијевог ефекта – повећане ко
херенције у колективној свести, коју стварају велике

групе практиканата трансценденталне медитације и
ТМ-sidhi програма, трајан светски мир може постати
стварност већ у нашем покољењу.
Вирус је потпомогао наше колективне тежње –
број битки у појединачним ратовима се смањио, неки
ратови су заустављени по љубазном апелу генералног
секретара УН, све се показало могућим па и оно за
што смо стварно вјеровали да је немогуће дакле свет
ски мир – без давања ултиматума, без писања декла
рација, без договарања протокола, склопљена су при
мирја јер смо били приморани на њих неком спољном
силом.
Настао је светски pax epidemica, јер иако није било
вољног прекида ватре, војне снаге држава као и борбени
оптимизам опадали су са глобалним ширењем вируса.
Истовремено, државе су слабиле економски коли
ко и војно па су осиромашени појединци били бешњи,
очајнији и лакши за драфтовање и манипулисање и
радикализовање, па су самим тим лакше приступали
разним екстремистичким групама што је опет водило
у конфликт који је само привремено био замрзнут, а
како је наш предсједник рекао још много брже може
бити отопљен одмрзнут као глечер из ког ће измили
ти и нови микроорганизими, глечер који ће нам доћи
главе као и Венецији као и појединим далматинским
острвима што је значило да нам није остало друго не
го да у својим домовима и у ТМ студијима стварамо
повећану кохеренцију у колективној свести и тиме
изнова тежимо накратко успостављеном али сада већ
изнова урушеном светском миру.”

6.
Иван Гол пише и да:
“Свако столеће има своју форму:
сонет је био – четвртаст
античка драма – триангл
Шекспир и Витмен – упоредни
данашња поезија је
ОКОМИЦА
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Она се пење ка ЗЕНИТУ аеропланима, лифтови
ма, аутомобилима, Ајфеловим торњевима, димњацима.
Човек се пење окомито”
И опет, имамо човека некада изгнаног из раја, “из
Едема”, због источног греха, и имамо његов покушај
да се успне тамо одакле је једном прогнан. Зенитизам
је, између свих других ствари, и тај покушај повратка
у рај, или макар покушај досезања сопственог врхунца
сваког појединца, али и свеукупног човечанства, баш
како га и Сунце из људске перспективе свакодневно и
то бескрајно много пута достиже.
Шта уопште значи писати о некоме поводом
јубилеја, нарочито поводом стогодишњице од њего
вог рођења, смрти или од оснивања његовог покрета?
Шта значи баш тих 100 година, шта значи то столеће
које има своју форму, као и свако друго столеће што
ју је имало?
Горан Ферчец, из Загреба на Балкану, аутор епи
лога моје драматизације романа Орландо Вирџиније
Вулф (и нас је троје!) тематизује, у том последњем
Орландовом монологу баш тај конструкт у људском
мјерењу времена, баш столеће:
“Стољеће ни по чему није по људској мјери него
је подвала, конструкт предуг за онолико колико тијело
може трајати. Створено за трајање које није људско.
Превелика књижница која се не може прочитати. Сваки
је живот прекратак за стољеће, и унаточ томе, и даље га
својата и даље му хоће угодити. Угађамо стољећу као
пас власнику. Пуштамо да нас води и истовремено пла
нирамо како бисмо га припитомили. Тепамо му, наше
дивно стољеће, наше страшно стољеће, наше стољеће
напретка, наше стољеће пропасти. Масирамо његова
рамена не бисмо ли га удобровољили. Угађамо њего
вом насилном карактеру у нади да нам неће одвалити
шамар. А онда нам одвали шамар. Па још један ша
мар. Сто година шамара. Јер нас држи као таоце. Јер
се не усудимо погледати изван њега, научити бројити
даље од сто. Ти, наше, драго стољеће. Пљас. Шамар.
Стољеће је подвала. Зато му треба доскочити. Само ис

корачити из њега. Сломити му јединицу и двије нуле као
кичму.”
Да ли Ирина Суботић или Бојан Јовановић или ја
можемо да искорачимо из нашег столећа и схватимо
како је могуће да је човек који је рођен крајем једног
века, прошао кроз све ломове наредног столећа, исто
времено написао чланак “Зенитизам кроз призму марк
сизма”, потписан псеудонимом др. М. Расинов (због ког
је цео часопис и забрањен 1926), и текст “Некролог” у
којем је упозоравао на подјармљеност свог народа у
заједничкој држави, на крају закључивши чак и да је
зенитизам (изворно интернационалан) “пробуђени син
српског варварогенија” (Јовановић). Ко је тај уметник
који је отишао у Париз где је објављивао и писао на
француском, истовремено мрзећи саму идеју западне
цивилизације и константно покушавајући да подрије
саме њене темеље? Ко је тај атеист, безбожник чисте
савести који у вероватно најзначајнији текст који је
произвео ставља у потпис крст са четири слова с? Ка
кав то мислилац концептуализује балканизам и бар
барогенија конотирајући обе речи изузетно позитив
но, и тако поставља темеље аутентичног авангардног
уметничког југословенског пројекта, а истовремено
константно долази у сукобе са свима, па и са колегама
авангардистима (између осталог и са Бошком Токином,
трећим коаутором Манифеста зенитизма)? Ко се за
лаже за обнову европске културе аутентичном снагом
имагинације варвара, а замера краљу Александру” да
је изједначио Србе са ‘племенима без прошлости и ис
торије”’, овај пут дајући тим појмовима изразито по
зитивно значење? Те каквом је то човеку надгробни
споменик обновљен резбарењем реченице “Во имја
зенитизма”, али и постављањем крста на њега?

7.
Трећепотписани на Манифесту је Бошко Токин
(три јасно одвојена и потписана одељка сведоче о на
мери колективног ауторства, али и непотиснутом егу
индивидуалних стваралаца), записао је и следеће: “Три
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облика једне могућности: стварања више стварности”,
што је у пандемији вируса корона нарочито упечатљи
во, када дисоцијација постаје један од кључних начи
на за описивање сопствених константно умнажајућих
паралелних реалности.
Савремени и еманципаторски значај Мицића и
зенитизма пре свега видим у деконструисању мита о
Европи као неутралној, супериорној и оној која циви
лизује своје негативно друго, оличено у Балкану као
првом бранику од оних још горих оријенталаца чији
је једини циљ да униште ‘европски начин живота’, и у
указивању на управо варварску природу европске ис
торије, политике, економије и културе које су се ус
постављале колонизовањем, ескплоатацијом, ратовима,
доминацијом и уништењем. Токин о томе пише: “Тре
ба још један пулс и импулс да иде даље: славенство/
Бити барбар значи: почетак, могућност, стварање./ Ми
смо Југословени барбари./ И ево: из Југославије јед
на се нова звезда диже ка небу, нова земља пројицира
себе у висове: ревија Зенит и Зенитизам.” Југославија
је одмах по свом конституисању, готово истовремено
са појавама дадаизма, надреализма, експресионизма,
изнедрила сопствени и оригинални авангардни умет
нички покрет, управо на антиевропским основама.

8.
Драма Љубомира Мицића Источни грех, о којој
би требало да је у овом тексту заправо реч, предзени
тистичка је, написана дакле пре самог Манифеста и
првог издања часописа, односно 1920. године, и већ у
свом поднаслову “Мистериј за безбожне људе чисте са
вести” успоставља основну премису атеизма као соп
ствени мото: атеистима не треба други ‘смисао’ изван
живота самог.
Штампано издање које ми је дато на читање и
увид, графички и ликовно опремио је Вилко Гецан као
аутор вињета и насловне стране. У питању је скенирани
ПДФ с печатом Универзитетске библиотеке Београд.
Напомене на које сам наишла су и следеће: “Од ове

књиге штампано је 250 примерака на фином ручном
папиру октобра месеца 1920. Бр. 1–100 власторучно
сигнирао и потписао аутор / Бр. 101–250 власторучно
је сигнирао аутор без потписа.” Примерак који сам ја
читала сигниран је бројем 160.
Ликови су Саваот као монотеистички Бог, Адам и
Ева, као први људи и Лилис као женска демонска енер
гија. Повремено им се придружује херувимски хор, као
коментатор радње. Текст је састављен од текстуалних
површина писаних у слободном стиху. Сви делови те
кста који би требало да се изговарају/читају наглас/
певају, односно сви стихови-реплике писани су свим
великим штампаним словима, без интерпункцијских
знакова са изузетком тачки, тротачки или усклични
ка који означавају крајеве неретко дугих реченичних
склопова. Дидаскалије су, пак, графички обликоване
као уобичајене реченице, са уобичајеним почетним ве
ликим словом и прате сва остала правописна правила.
Може се претпоставити да је аутор оваквом одлуком
желео да пружи одређено упутство за (експресиван)
начин изговарања.
Дидаскалије претпостављају неку врсту тотал
ног театра, који ангажује сва чула, па тако читамо и
следећу могућност за искуство креирања сцене и/или
гледалачко/читалачко искуство: “Мирис жутих пија
них мимоза”; или: “Вриснула је црна шума крвавом
страсти јелена”. Драма је подељена на два дела: у пр
вом се сукобљавају Саваот и Ева, у другом се сусрећу
Адам и Ева.

9.
Сиже драме могао би да буде: Бог је створио Еву
из сопственог даха, а не из Адамовог ребра (“Саваот
дахом својим Нови Живот ствара”, што даје могућ
ност за интерпретацију овог текста и као јеретичког
и као феминистичког), да би правила друштво до та
да бескрајно усамљеном Адаму, али одмах након што
је угледа – пожели је за себе. Изгон из раја дешава се
због снажне божје љубоморе, јер када Саваот изговара
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реплику-претњу: “Не једите са стабла спознања добра
и зла!”, чини се да Лилис, као нека врста његове там
не стране или алтер-ега, али и савезнице, готово ис
товремено изговара своје наговарајуће, које у Старом
завету припада змији: “Једите само са стабла спознања
— постаћете богови...”, те да је насловни, оригинални
источни грех заправо само изговор за унапред љубо
мором и завишћу запечаћени усуд првих двоје људи.
Саваот им даље каже: “Презрели сте створитеља свога/
Због радости греха”, из чега можемо да закључимо да
је монотеистички (вероватно и специфично хришћан
ски) концепт греха, у овој уметничкој, Мицићевој ви
зури, успостављен искључиво због оправдавања фи
гуре ‘увређеног’ али и суровог Бога као и његове ос
вете људима. Људи, пак, управо оваквим сагрешењем
и сами постају божанствима, што им све баш тај Бог
и потврђује: “Проклети били што наслутили сте у се
би божанство/ Ето/ Човек поста као један од нас/ И
знајући што је добро што ли зло он постаје бог”. Овим
Саваот тврди неколико ствари: он није једини Бог, иа
ко читаоци мисле да јесу у једном монотеистичком
имагинаријуму (тако Мицић у књиге постања као те
меље монотеистичких религија, убацује и арматуру
политеизма); те да је суштина бога на известан начин
сагрешење, али и распознавање добра и зла. Прочи
тајмо још једном реченицу из Манифеста зенитизма:
“Без источног греха не би било зенитизма”, и овај пут
увидећемо и извесну интертекстуалност коју унутар
сопственог опуса ствара Мицић, као и проширену
могућност за човека, изгнаника из раја: оно што сам
раније описала као могућност погледа ка горе, сада
видим као могућност самоостварења (али не инди
видуалистичког, већ колективног, већ остварења це
локупног човечанства кроз заједничке прародитеље),
или Токиновим речима: “Полет, динамика идеја свест
нас самих пројицира нас високо, далеко, сасвим тамо
у циљ, у извршење у ЗЕНИТ.”

10.
У овом комаду Бог има тело – разјарени Саваот
каже: “Тело ми дрхће/ Моје тело дрхће мелодије смр
ти.” Мицић је означио време и место радње првим
двема реченицама у уводној дидаскалији: “Едем. Се
дма ноћ.” Могли бисмо да кажемо, ипак, да је простор
радње Источног греха: зенит, а време драмске радње:
оно када је и Бог имао тело.
Мотив имања тела заправо је основни мотив дра
ме и тема дугачке расправе између Еве и Саваота, из
међу створеног тела и створитеља тог тела.
Лилисино тело чак није змијско само на сим
боличком плану, она је најдиректније описана и као:
“Лилис црна кô црни корал савила је своје вито вило
вито тело око гране дрвета Спознања-Добра и Зла”, а
Ева пореди и сопствену младост, и седму ноћ, и соп
ствену крв, са “отров(ом) црне Лилис змије”. Лилиси
но је, дакле, тело жене-змије.
Адамово тело је “слатко голо тело човека” и “(те
ло) мртве страсти, лепо и очајно”.
Бог у овој верзији Едема, у овом облику једне од
могућности ‘реалности’, или фикционалности Едема
има и крв: “Безгрешна божја гори крв”.
Док му је још у милости, док дакле претпоставља
да ће је ипак имати, Саваот на Евин иницијални вапај:
“Зар тело је моје грех / За самог бога створитеља”, уте
шитељски одговара: “Тело је твоје бог./ У твом телу је
дух створитеља.” Унутар хришћанске дихотомије пу
ти и душе: дух је његов дакле већ у њој, дух јесте, али
тело изгледа није и не може да буде. Ева жели Бога
да осети кроз човека, кроз Адама: “Ја човечју осећам
крв/ и крв божју ја у њему хоћу”. Када Саваоту поста
не јасно да Ева уместо њега заиста бира пуког “слугу
божјега”, он мења свој исказ о природи њеног тијела
па каже: “Јер од греха мога/ Саткано је твоје тело”, где
изнова признаје сопствену грешност и/или грешност
сопствене жеље према њој, да би на крају кривицу
поставио у средиште Евиног тијела, без претходних
уплива сопственог, божјег духа или греха: “А тело је
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твоје помама за грехом.” На крају, чак и створитељу
измиче стварна природа створеног: “Тело је твоје тајна
без дна.”
Репресија првенствено католичке, али и уопште
хришћанске догме спрам пути (која је семантички
али и идеолошки антипод духу), и све њој припадајуће
неурозе, у овом случају су посљедица тога што је од
бијена послушност Богу. Али та трансгресија није она
описана у Књизи постања, она није материјализована
у чину једења забрањеног воћа, него је садржана у од
бијању конкретне сексуалне, телесне, путене подјар
мљености било каквом божанству. Сексуалност, путе
ност, чежња, жеља, постали су греховима, тек након
што је Бог одбијен. Занимљиво је да Саваот, ипак, ма
кар делимично разуме значење речи пристанак. Ева
јесте створена као нетакнута, девица: “што за чистим
мојим девичанским телом жуди”, и управо је то оно
што је чини још пожељнијом. Култ девичанства зачет
је, дакле, још седмог дана.
Као последњи аргумент и врхунску понуду Сава
от, у замену за њено тело, Еви нуди Едем: “Смилуј се/
Поклањам ти рај”.
Али Ева хоће човека – који је овде лингвистички,
семантички али и идеолошки антипод и богу и жени.
Тамо гдје је требало да пише “мушкарац”, Мицић је,
нажалост, написао “човек”.
Тим, коначним, Евиним одбијањем:
И Едем постаје...
Изгубљени рај.
Чији је онда источни грех? Чини се да је у Источном греху, колико људски, толико и божји.

11.
Зенитизам је авангардни уметнички покрет муш
караца.
Токин у Манифесту пише и да је: “Зенитизам ма
гијски појам врло једноставан: као Колумбово јаје”,
чиме мушкарци, почетком двадесетог века, преузимају
феминину позицију вештице, која може бити схваће

на и као културолошка, родна апропријација тропа
магије.
Шта је Ева радила по изгону из раја?
Eн Карсон у песми Here Is My Propaganda One
One One One Oneing On Your Forehead Like Droplets of
Luminous Sin, пише о једној од могућности: Like many
a wife I boosted the husband up to Godhood and held him
there. И даље, у истој песми, опис “транзиције” у супрот
ном правцу:
How to believe God had
Become human
on a designated summer day?
Буржоаски моногамни и хетеросексуални брак
између двоје белаца често се састоји из подстицања
оних осећања код мушкарца од којих он почиње да се
осећа попут божанства.
Мицић, у овом тексту, ипак даје простор жени да
слави жену, и женско тело, и женску жељу и женску
енергију и женску сексуалност – у Лилисином својевр
сном “псалму на одру мртве страсти Евине”.
Лилис изговара хвалоспев другом женском те
лу, Евином, у тексту писаном кроз призму (скоро па)
лезбејске жеље:
“Тело је твој храм
Тело је твоје сласт
Тело је твоје храм небеских молитава.
(...)
Тело је твоје и Бог
И бол
И сан
(...)
Тело је твоје
Љубави и страсти
Поносан пеан
Поносан пеан.”
Текстуална површина која је и драмски текст који
је и реплика у стиху која је и псалм који је и пеан –
песма захвалница за победу, песма похвалница, песма
у славу, песма радосница. Путеност жене са женама
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могу још увек славити, величати и прослављати и на
кон бачених клетви и забрана и након изгона из раја,
и након источног греха.

12.
“Проклет био бог који брани човеку спознање...”
Адам, први човек, у драми Љубомир Мицића Источни грех.
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• Љубомир Мицић, Бошко Токин, Иван Гол , Манифест зенититма. Загреб, 1921.
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• Љубомир Мицић, Филм једног књижевног покрета и једне
духовне револуције у: Зенит бр. 38, Београд, 1926.
• Бојан Јовановић, Сан о варварској обнови света, радио еми
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• Sonja Ćirić, Рazgovor sa Irinom Subotić: Ostavština Ljubomira
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Љубомир Мицић: наслова илустрација, Кола за спасавање (1922)
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Пише > Маја Пелевић

Безбожни људи чисте савести
у свету без географије
М а ј а П е л е в и ћ у д и ј а л о г у с а Љ у б о м и р о м М и ц и ћ е м 1)

негде је све то морало да почне
и негде да се заврши
у свету без географије

земљотресе који спајају континенте
и колоне људи који унезверено тумарају
лево-десно-горе-доле

АДАМ
ПРОКЛЕТ БИО БОГ
КОЈИ БРАНИ ЧОВЕКУ СПОЗНАЊЕ…

ЛИЛИС
пева
О ТУЖАН ЈЕ МУШКИ СПОЛ
О ТУЖАН ЈЕ ЖЕНСКИ СПОЛ
А ЖИВОТ ЈЕ БОЛ
А ЉУБАВ ЈЕ БОЛ.
И СВЕ ЈЕ БОЛ
И СВЕ ЈЕ БОЛ.

из птичје перспективе
из сателита
оних што нас надзиру
и миришу на боље сутра
аутомобили лебде васионом
посматрају
шуме које горе и нестају
експлозије нуклеарних електрана
таласе који гутају градове
1) Коришћени текстови Љубомоира Мицића: “Источни грех – мисте
риј за безбожне људе чисте савести”, “Хвала ти, Србијо лепа”,
“Барбарогеније децивилизатор”, затим “Манифест зенитизма” Љ.
Мицића, Ивана Гола и Бошка Токина и “Зенитизам кроз призму
марксизма” М. Расимова (претпоставља се да је то био псудоним
Љ. Мицића)

реалност се одавно изгубила
сви живимо у симулацији
време је ЦИКЛИЧНО
природа је ЦИКЛИЧНА
историја је ЦИКЛИЧНА
узмите кокице
немојте се нервирати
најбоље тек долази
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у кућама налик на осињаке
и одећом налик на ларве

ЖЕНА
СПАСИ ГА! ОСЛОБОДИ!
Ч-О-В-Е-К-А!...
ДЕЛО СПАСА ЧОВЕЧЕГ БИЋЕ ДЕЛО НАЈВЕЋЕ!

ОД ЊИХ НИКАД НЕЋЕ ПОСТАТИ ЛЕПТИРИ

филм о прагреху
(нисмо ми криви)

ал’ то је у реду, јер лептири живе само седам дана
ове ларве ће живети вечно

ЖЕНА
ЗАР ТЕЛО ЈЕ МОЈЕ СМИСАО И СВРХА ЉУБАВИ
ЗАР СПОЛ ЈЕ МОЈ СМИСАО И СРЕЋА ЧОВЕКА?...
ЈА САМ ЖИВОТ
ЈА САМ ЉУБАВ
А КРВ МОЈА – БОЛ.

СЛОБОДА ЈЕ ЦЕНА ЗА ТО

следећи пут ставите мало више
путера и соли
овако је бљутаво
ЖИВЕЛО ОСЛОБОЂЕНО НОВО ДРУШТВО
ЖИВЕО НОВИ ЧОВЕК!
година је…зар је битно?
престали смо да верујемо у време
депласирана категорија
САВАОТ
НЕ ЈЕДИТЕ СА СТАБЛА СПОЗНАЊА ДОБРА И ЗЛА
ЈЕР БИЋЕТЕ ПРОКЛЕТИ!...
у свету без географије
на врху неизвесне лопте свеопштег постојања
топи се ледењак и полако се прелива преко земље
као фил на чоколадној торти
једни се гуше под теретом претераног шећера
други га задовољно лижу као дете кад прождире
сладолед
а трећи посматрају са суседне планете
на којој су се настанили
и упркос радијацији опстају и живе

С
Л
О
Б
О
Д
А
реч коју су оставили под чоколадним омотачем
да повремено кључа као балончић
док са разгласа слушају некадашње ВЕЛИКЕ мисли
разговетно зборе
уз благо крчање које мирише на прошлост:
Зашто не допушташ да твоји песници слободно
мисле?
Зашто смо ти мрски сви ми који не умемо да пужемо
испред твојих ногу?
Зашто су ти мрски зенитисти који сеју ново семе
духовне слободе и културне независности, који сеју
здраво семе да би се што пре одгајило свима нама
наше заједничко дете – човечанство!?
Зашто су ти најмилији припузи и ласкавци?
Најзад, зашто су жандарми и политичке партије
и њихово законито чедо – корупција – срж твоје
културе и цивилизације?...Уа!...
Љуто нас пеку све твоје патње и сви твоји болови…А
слава твоја дичне демократије доводи нас до
најдубљих очајања…
Хвала ти, Србијо лепа!...
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у свету без географије
били су разни покушаји
производње новог човека
у фабрикама човечанства и човечности
кројили смо га по мери највећих вредности
солидарности и демократије
ТРАНЗИЦИЈА У ДЕМОКРАТИЈУ
вежите се
ПОЛЕЋЕМО
копамо нафту, излива се, чистимо, живела
екологија!
ЖИВЕЛА РЕЦИКЛАЖА!
свака наша пластична кеса онемогућава спасење
човечанства
молимо вас купите наше памучне цегере
прс-прс отровчић на биљчицу да боље порасте
бери, бери, бери, што више памука то више цегера
и срећних малих потрошача
зато радите вредни прстићи у бангладешу
радите што више можете
нек пуцају зидови фабрика
радите, радите за боље сутра
и кад се терет наших жеља
уруши на ваше месо и кости
кад останете закопани
са нашим несашивеним цегерима
и незајажљивим жељама
ми ћемо вам ипак опростити
плакаћемо испред телевизора
и послати вам хуманитарну помоћ
јер у свету без географије
МИ СМО ЈЕДНА ВЕЛИКА ПОРОДИЦА
ЖИВЕЛО ОСЛОБОЂЕНО НОВО ДРУШТВО
ЖИВЕО НОВИ ЧОВЕК!
са транзистора у ћошку чује се
уз благо крчање које мирише на историју:
доле са данашњом тиранијом
доле подрабљивање човека човеком

доле границе земаља
Доле Европа!
поздрав свима пролетерима света
наша је песма револуција
живело ослобођено ново друштво
живео нови човек
Живели Варвари!
у свету без географије
кидали су се ланци
ПУЦАЈТЕ ОПАСАНИ ЛАНЦИ!
рушили су се градови
РУШИТЕ СЕ ПРЕДГРАЂА
ВЕЛИКИХ И КУЖНИХ ЗАПАДНОЕВРОПСКИХ
ГРАДОВА!
падале су берзе
ПРСКАЈТЕ СТАКЛА ПОЗЛАЋЕНИХ ДВОРОВА
– ВИСОКИХ ТОРЊЕВА –
НАРОДНИХ БУРЗИ И БАНАКА!
дизали су се зидови
ЗАТВОРИ ВРАТА ЗАПАДНА – СЕВЕРНА –
ЦЕНТРАЛНА ЕВРОПО –
ДОЛАЗЕ БАРБАРИ!
ЗАТВОРИ ЗАТВОРИ АЛИ МИ ЋЕМО ИПАК УЋИ
и сви који су ушли
били су лепо дочекани
јер ми смо пре свега добри домаћини
они су очишћени, дезинфиковани, идентификовани
и смештени у адекватне просторије
топли оброк и кров над главом
где год да крочимо ми сејемо семе цивилизације
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ЈАДНА ЕВРОПА!

тешком муком смо је стекли
све смо ближи космосу
све смо ближи сателитима
све смо ближи ларвама с друге планете
које нас се радо сећају
као магловитих успомене на дане
када је постојала реалност
и када смо се њоме дичили

НИЈЕ НИШТА ЈАДНИЈА ОД ВАС
ОНА ЈЕ ОДАВНО ПРЕВАЗИШЛА ТАЈ ВАРВАРСКИ
СТАДИЈУМ
И ВИШЕ НЕ ТРАЖИ ГОСПОДАРА
ЊОЈ НЕДОСТАЈУ СОБАРИ
у свету без географије
ми смо једна велика породица
и залажемо се за породичне вредности
зна се ко је отац, ко мајка, а ко син
зна се ко коси, а ко воду носи
цивилизација нас је томе научила

УВЕРЕВАЛИ СУ НАС ДА ЋЕ ЛАЖ ЈЕДНОМ
ПОСТАТИ ИСТИНА
И ДА ЋЕ ТО БИТИ ДОБРО
ЗА БУДУЋНОСТ НАШЕ ДЕЦЕ
ми смо им тада поверовали

АДАМ
над понором Земље
СПАСА!...СПАСА!...СПАСА!...

ЖЕНА
ЈА ПРЕЗИРЕМ БОГА КОЈИ ЉУБАВ ПРОСИ
ЈА ЖРТВУЈЕМ БОГА ЗА ЧОВЕКОВ СПАС

морамо да се држимо заједно

касно је за то било
ко је могао укрцао се
и оставио за собом
породицу, пријатеље, познанике,
махали смо им док смо се полако удаљавали
од планете, лопте, лоптице, тачке
на којој смо некада живели
расли, дисали и изгарали
ЗА ЦИВИЛИЗАЦИЈУ
за собом смо оставили безбожне људе чисте савести
да се још једном роде
да још једном постану богови
да се још једном ослободе

ВИДИТЕ ОВО КОЛО КОЈЕ СМО ДАЛИ НАРОДУ
ДА ИГРА ОКО СПОМЕНИКА НЕЗНАНОМ ЈУНАКУ
опасност вреба иза сваког ћошка
невидљива је и прождире све
никад не знаш где је
и с које ће стране ударити
ал’ ми смо научили да се заштитимо
наше смо омотаче припремали вековима
СВАКИ ЧОВЕК КОЈИ НЕ ИГРА У КОЛУ
ЗА НАС ЈЕ ИЗДАЈИЦА
НАШЕ ДРЖАВЕ НАЈПРЕ
А ОНДА И ЧОВЕЧАНСТВА И ЦИВИЛИЗАЦИЈА

НА ВАС БАЦАМ КЛЕТВУ ЕДЕМА И СВЕМИРА

само нам немојте отети цивилизацију
ко да ми отме из моје душе цивилизацију

у свету без географије

КРАЈ
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Љубомир Мицић

Источни грех
мистериј за безбожне људе чисте савести

САВАОТ
АДАМ
ЕВА
ЛИЛИС
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I
Едем. Седма ноћ. Шум бескрајних тамних простора.
Вечност црна и бездана шуми тешку дубоку сабласну
м у з и к у Ум и р а њ а .
С и н В е ч н о с т и и М р а к а – С А В А О Т – с е д и н а Ур в и н и С м р т и
уморан и болесно блед тоне у тајне халапљивих мрачних
свемирских дубоких понора и слуша крикове очајне крви

АДАМОВЕ
СПАСА! … СПАСА!... СПАСА!…
Понори одјекују – мора бурно буче – реке и потоци носе
у грудима злато-сребро и камење драго и пролазе певајући
око земље Евилске Хуске и Асирске.

АДАМ
Над понором Земље

СПАСА!… СПАСА!... СПАСА!…
САМОЋА ЈЕ МОЈА ГЛАДНА ПРОКЛЕТА НЕМАН
ШТО МЕСО КИДА И ПРОЖДИРЕ ДУХ.
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САМОЋА ЈЕ ГОРКА И ПОХЛЕПНА ХИДРА
ШТО КРВ МОЈУ СИШЕ И ИСПИЈА.
САМОЋА ЈЕ СТРАШНИ НЕЗАСИТИ ВАМПИР
ШТО ТРУЈЕ ДУШУ СВЕСВЕТСКИМ ПРОКЛЕТСТВОМ
И МРЖЊОМ СВЕЖИВОМ.
О МРЗИМ – МРЗИМ – МРЗИМ
О МРЗИМ И ТЕБЕ СТВОРИТЕЉУ СВЕЖИВОГ И
СВЕСМРТНОГ
МРЖЊОМ СОТОНСКОМ!
НЕК ВЕЧНА ЈЕ КЛЕТВА МОЈА БОГОВА НА ЗЕМЉИ
НЕК ВЕЧНА ЈЕ КЛЕТВА МОЈА
СВИЈУ ШТО МЕ СТВОРИШЕ!

САВАОТ
У-МО-ЈОЈ-РУ-ЦИ БИ-ЈУ ТВО-ЈИ ЧА-СО-ВИ…

АДАМ
СПАСА О ПРОКЛЕТА МРТВА ЗЕМЉО СВИЈУ ОЧАЈА
СПАСА У УТРОБИ ТВОЈОЈ ВЕЧНА МАЈКО
НЕСРЕТНИХ.
О СПАСА У ТЕБИ НЕМА
МАЈКО МРТВИХ БОГОВА!…
У ЦРН САН ЋУ УТОНУТИ И ОСТАТИ ВЕЧНО САМ
ДА ПРКОСИМ СВИМА БОГОВИМА…
…О САМОЋО ГЛАДНА СТРВИНО!...
Клоне пун слабости и жучи

СПА-СА У ВЕЧ-НО-СТИ СНА!
Мирис жутих пијаних мимоза. Лотосови цветови разголели
своје страсне груди а ватрена бледа уста пружају
месецу да их љуби. АДАМ је замро у дубоком и каменом
сну омамљен пун жучи у крви. Бесвесно роне и
бесвесно тоне у мистику Вечног Преображења ствари.
САВАОТ дахом својим Нови Живот ствара. ЛИЛИС црна
ко црни корал савила је своје вито виловито тело око гране
дрвета Спознања – Добра и Зла. С очима пије мртву страст
лепог очајног Адамовог тела. Небо се безумно затресе –
блесне – Земља загрми и кроз крв свију живота у Едему
прохуји дах Новог Живота.
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САВАОТ
ЗАПАЛИТЕ ЗВЕЗДЕ ХЕРУВИМИ!
ЗАПАЛИТЕ ЕДЕМСКЕ ВАТРЕ И БУКТИЊЕ РАЈСКЕ
У СЛАВУ ЊЕНУ
И ОГАЊ ПОНОРСКИ
У СЛАВУ БОГА
ЗАПЕВАЈТЕ ХИМНЕ ПРВОЈ ЖЕНИ СВЕТА.
ПРВОЈ КРВИ ЧОВЕКОВЕ БЕЗБОЖНЕ КРВИ!
ПРОНЕСИТЕ СЛАВУ ЗЕМЉАМА БОГОВА
ЈЕР СТВОРЕНА ЈЕ ДАХОМ ДАХА МОГА –
СТВОРЕНА ЈЕ ПРВА ЖЕНА
ПРВА ЖЕНА СВЕТА!
А херувимски хорови с крилима шареним заталасали су далеке
ноћне плаве сфере свемирске и сипали радости песама по свим
звездама ватреним – по свим водама стакленим – по свим морима
бескрајним и душама безданим

СВЕТ-СВЕТ-СВЕТ-НАШ ГОСПОД САВАОТ!
СЛАВА-СЛАВА-СЛАВА-ТЕБИ СИЛНИ БОЖЕ!
СТВОРЕНА-СТВОРЕНА-СТВОРЕНА ЈЕ
ПРВА ЖЕНА СВЕТА.
АЛИЛУЈА… АЛИЛУЈА… АЛИЛУЈА…
У болесном дубоком сну кликће Адам од болне
радоси а ЛИЛИС му капље отров јетког свога
љубомора у очи тешке-мутне-заплакане. Срце му игра
коло страсно и крваво и раздире криком бола прве
жучне нити бесвести и Очаја

НОВИ ЖИВОТ…БОЛ…БОЛ…
ИЗ ДУБИНА…ВАТРА…СТРАСТ.
МОЈЕ ТЕЛО…МОЈЕ МЕСО…КОСТИ…КРВ…
НОВИ ЖИВОТ БОЛИ…ГОРИ…ГОРИ…СЛАСТ…СЛАСТ
СТРУЈИ СЛАСТ…КРОЗ КРВ…МОЈУ…КРВ…
БЕЛО ЈЕ…БЕЛО…ГОЛО…ТЕЛО…
ТОПЛО ЈЕ…ТОПЛО…ЈЕ…
НОВО ТЕЛО…ТЕЛО…ПРЕКО…МОГА…ТЕЛА
УТОНУТИ…УМРЕТИ…ВЕ-ЧНО…ЉУ-БИ-ТИ…
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ЖЕНА
Лута гола по Едему

ТО ЈЕ ПОЧЕТАК-МЕСЕЦ-ЗВЕЗДЕ-РАЈ
НАПАСТ-КРВ-И БЛЕШТАВИ СЈАЈ…
МИРИШЕ НОЋ… ЗЕМЉА… ЊЕНА КРВ
НЕШТО ИЗ НОЋИ НАВИРЕ НА МЕ
И СТРАХ МЕ ОД СЕБЕ САМЕ
МУЧИ-ДАВИГОНИ-МЛАВИ
КО СТОТИНЕ ОГЊЕНИХ БИЧЕВА
И СИКТАВИХ ВРУЋИХ ПЛАМЕНОВА…
О ЗАШТО ЈЕ ОВА НОЋ
О ЗАШТО ЈЕ ВРЕЛА МОЈА КРВ
ШТО МИ ПАЛИ ПРВУ МЛАДОСТ МЛАДИХ УДА
КАО ОТРОВ ЦРНЕ ЛИЛИС ЗМИЈЕ?
ГДЕ ЈЕ ТАЈНА ОВОГА ЖИВОТА?…
А херувимски сребрни гласови певају

АЛИЛУЈА… АЛИЛУЈА…

АДАМ
САВАОТ!... САВАОТ!...

ЖЕНА
О ЗАШТО МЕ ОДМАХ НЕСТАЛО НИЈЕ
ПОД ПРВИМ ДАХОМ СВЕМОГУЋЕГ БОГА?
гледа своје голо тело

МЕСЕЦ СЕНКЕ БАЦА ПРЕКО МОГА ТЕЛА
А МЕСЕЦ ЈЕ СТРАСТАН…
МЕСЕЦ ПИЈЕ МЛАДУ МОЈУ КРВ
МЛАДУ МОЈУ СТРАСТ…

САВАОТ
уздахне страсно у свим стварима

Ж-Е-Н-О!...

ЖЕНА
О ЗАШТО МЕ ЈЕ СТВОРИО У САМОЋИ БОГА?

ЛИЛИС
ЗА РАДОСТ ТЕШКИХ ПЛАВИХ НОЋНИХ ЧАСОВА…
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АДАМ
у сну

Ж-Е-Н-А!… Ж-Е-Н-А!…
у дубоким понорима одјекује: Е-В-А-А-А

ЖЕНА
ЗАР ТЕЛО ЈЕ МОЈЕ ГРЕХ
ЗА САМОГА БОГА СТВОРИТЕЉА?

САВАОТ
ТЕЛО ЈЕ ТВОЈЕ БОГ.
У ТВОМ ТЕЛУ ДУХ ЈЕ СТВОРИТЕЉА.

ЖЕНА
јеца

ЗАР ЗА РАДОСТ СВОЈУ СТВОРИО МЕ БОГ?

ЛИЛИС
ЗА РАДОСТ СВОЈУ СТВОРИО ЈЕ ЖЕНУ
ЈЕР МРЗИ ЧОВЕКА…

ЖЕНА
цикне

ЧОВЕКА!
пева

ЈА ЖИВОТ ПЕВАМ
ЈА ЖИВОТ НОСИМ
ЈА ЉУБАВ ПРОСИМ
ЈА ЧОВЕКА СНЕВАМ.
ЈА ЧОВЕКУ НОСИМ
ЖИВОТ У КРВИ
А САН ЈЕ САВ ЖИВОТ
САН ЈЕ БОЖЈА ЉУБАВ
И БОГ ЈЕ ПРВА ОВОГ СВЕТА ЛАЖ…
ЈА САМ ПРВА ЖЕНА ОВОГ СВЕТА
ЈА САМ ПРВА РАДОСТ БОГА САВАОТА.
ЗА РАДОСТИ МОЈЕ СТВОРЕН ЈЕ РАЈ
ЗА РАСКОШИ МОЈЕ СТВОРЕН ЈЕ СВЕТ…
ЈА ПЕВАМ ТЕБЕ
ЈА ПЕВАМ СЕБЕ
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ЈА ПЕВАМ СТРАСТИ
И СВИХ СТРАСТИ СТРАСТ
И СВИХ СТРАСТИ БОЛ.
ЈА СВЕМУ ПЕВАМ
МЕНИ НИКО ЗАПЕВАТИ НЕМА
У ДУШИ ДУБОКО ПЛАЧЕ САМОЋА
А ДУША ЈЕ МОЈА ВАТРЕНА ЧЕЖЊА-ЉУБАВИ.
У ТЕЛУ БУКТИ ОГАЊ КРВИ ВАТРЕНЕ
А ТЕЛО ЈЕ МОЈЕ ДИВЉА СТРАСТ И ПОЖУДА-ЧОВЕКА.

ЛИЛИС
БОГА-ЖЕНО!
А АДАМ ЈЕ ЛЕП!...
пева

О ТУЖАН ЈЕ ЖЕНСКИ СПОЛ
О ТУЖАН ЈЕ МУШКИ СПОЛ
А ЖИВОТ ЈЕ БОЛ
ЖИВОТ ЈЕ БОЛ.

ЖЕНА
ЗАР ТЕЛО ЈЕ МОЈЕ СМИСАО И СВРХА ЉУБАВИ
ЗАР СПОЛ ЈЕ МОЈ СМИСАО И СРЕЋА ЧОВЕКА?…
ЈА САМ ЖИВОТ
ЈА САМ ЉУБАВ
А КРВ МОЈА – БОЛ.
ЈА ЖИВОТА ХОЋУ-ЖИВОТА!
ЈА ЉУБАВИ ХОЋУ-ЉУБАВИ!
ЈА ЧЕЗНЕМ ЗА ТОПЛИМ ДАХОМ ЧОВЕКА
ЈЕР ТЕЛО ЈЕ МОЈЕ КРИК
ЈА ЧЕЗНЕМ ЗА ПЛАМЕНОМ КРВИ ЧОВЕКА
ЈЕР КРВ ЈЕ МОЈА КЛИК
ЖИВОТА И БОЛА.
ЈА ЖИВОТА ХОЋУ
ЈА ЉУБАВИ ХОЋУ
ЈА ХОЋУ МЛАДО ТЕЛО
СЛАТКО ГОЛО ТЕЛО ЧОВЕКА.

САВАОТ
И ПРОТИВ МОЈЕ ВОЉЕ… ТИ ЧОВЕКА ЖЕЛИШ?...
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ЖЕНА
ЧЕЗНЕМ!...

САВАОТ
ЗА РАЈСКИМ РОВОМ?

ЖЕНА
КРВ МИ ЧЕЗНЕ ЗА ВАТРЕНОМ КРВИ ЧОВЕКА!

САВАОТ
ЗА…СЛУГОМ…БОЖЈИМ?...

ЖЕНА
ЗА АДАМОВИМ ПРВИМ И КРВАВИМ ЦЕЛОВОМ…
дубоки мртви мук

САВАОТ
ТИ ЖИВОТА ХОЋЕШ?

ЖЕНА
ЉУБАВИ ХОЋУ!...

САВАОТ
ЉУБАВИ?

ЖЕНА
ЖИВОТА-ЉУБАВИ-СЛАСТИ
И У СЛАСТИ БОЛ ЧОВЕКА.

ЛИЛИС
пева

О ТУЖАН ЈЕ МУШКИ СПОЛ
О ТУЖАН ЈЕ ЖЕНСКИ СПОЛ
А ЖИВОТ ЈЕ БОЛ
А ЉУБАВ ЈЕ БОЛ
И СВЕ ЈЕ БОЛ
И СВЕ ЈЕ БОЛ.

САВАОТ
ЈА СА ЖИВОТ-ЈА САМ ЉУБАВ.
ЈА САМ ВИШЕ НЕГО ЧОВЕК-ЈА САМ БОГ.
ЈА САМ ТВОЈ СТВОРИТЕЉ-СВЕГА БОГ…
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ЖЕНО
СМРТ ЈЕ МОЈА ВЕЧНОСТ-МОЈА СИЛНА МОЋ.
ЗБОГ МЕНЕ СИ ОВДЕ И ЗБОГ МОЈЕ ВОЉЕ
А ВОЉА ЈЕ МОЈА САВ ТВОЈ ЖИВОТ
СВЕГА СВЕТА ЖИВОТИ СВА ЉУБАВ
И СВА БОЛ.
ВОЉА ЈЕ МОЈА СВИЈУ СТВАРИ ЖИВОТ
ВОЉА ЈЕ МОЈА СВИЈУ СТВАРИ СМРТ.

ЖЕНА
ЈА САМО ЧОВЕКА ЉУБИМ
ЈЕР ОСЕЋАМ ЊЕГОВУ КРВ.

САВАОТ
ГРЕШИШ ЖЕНО
ЈЕР ОД ГРЕХА МОГА
САТКАНО ЈЕ ТВОЈЕ ТЕЛО
САЛИВЕНА КРВ ШТО ПЕВА БОЛ
САЛИВЕНА БОЛ ШТО ЈЕ ПЕВА СПОЛ

ЖЕНА
ЈА ЧОВЕЧЈУ ОСЕЋАМ КРВ
И КРВ БОЖЈУ ЈА У ЊЕМУ ХОЋУ
НОЋУ
КАД МЕСЕЦ МРТВЕ ЗВЕЗДЕ ПОКАПА.

САВАОТ
МОЈЕ СРЦЕ ГОРИ
МОЈЕ ОЧИ ГОРЕ
СВА БЕЗГРЕШНА БОЖЈА ГОРИ КРВ…

ЖЕНА
ТИ СИ ВЕЛИК
ТИ СИ БОГ.
УСЛИШИ МОЛИТВУ МОЈУ
ЈЕР СВАКА ТВОЈА РЕЧ ЈЕ ДЕЛО ВЕЛИКО!
ГОСПОДЕ-УСЛИШИ МОЛИТВУ МОЈУ
ЈЕР ЈЕДНА ТВОЈА РЕЧ ЈЕ ЖИВОТ МОЈЧОВЕКА!
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САВАОТ
ОН УМРЕТИ МОРА!
ЗБОГ РАДОСТИ БОЖЈЕ ТВОЈЕ ТЕЛО ЖИВИ
А ЗА ТЕЛОМ ТВОЈИМ МОЈЕ ТЕЛО ИЗГАРА.

ЖЕНА
ГОСПОДЕ
УСЛИШИ МОЛИТВУ МОЈУ – ЧОВЕКА!

САВАОТ
ОН СТРАДАТИ МОРА ЈЕР СЕ БУНИ ПРОТИВ БОГОВА!
ЗБОГ БОЖАНСКЕ СТРАСТИ СТВОРЕНА СИ
ПРВА ЖЕНО СВЕТА
А ЈА САМ ТВОЈ СТВОРИТЕЉ-ЈА САМ ТВОЈ БОГ.

ЖЕНА
СПАСИ ГА! ОСЛОБОДИ!
Ч-О-В-Е-К-А!...
ДЕЛО СПАСА ЧОВЕЧЈЕГ БИЋЕ ДЕЛО НАЈВЕЋЕ!
ИЗГАРА МИ ТЕЛО У СТРАСТИ ЗА ЧОВЕКОМ…
САВАОТ
НИКАД! НИКАД!...
пада на колена

БОГ ТЕ ЉУБИ-СВЕМОЋНА…
дубока нема грчевита патња

ЖЕНА
ЈА ПРЕЗИРЕМ БОГА КОЈИ ЉУБАВ ПРОСИ
ЈА ЖРТВУЈЕМ БОГА ЗА ЧОВЕКОВ СПАС…
сабласна мртва тишина

САВАОТ
ЖЕНО
СВЕТА ТВОЈА УСТА ХУЛЕ БОГАСТВОРИТЕЉА ТВОГА
А УСТА СУ ТВОЈА ВАТРА МОЈИХ ЧЕЖЊА.
ЖЕНО
МЕСЕЧЕВЕ ТВОЈЕ ДОЈКЕ ДРАЖЕ БОГА
СТВОРИТЕЉА ТВОГА
А ДОЈКЕ СУ ТВОЈЕ ЧЕЖЊА МОГА СНА,
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ЖЕНО
А ВИТО ТВОЈЕ ТЕЛО НАПАСТВУЈЕ БОГА
СТВОРИТЕЉА ТВОГА
А ТЕЛО ЈЕ ТВОЈЕ ПОМАМА ЗА ГРЕХОМТАЈНА БЕЗ ДНА.
ЖЕНО
НА ТВОМ ТЕЛУ ГОРИ МОЈА ЧЕЖЊА
ПОПУТ ПЛАМА ПАКЛЕНОГ ДНА.
ЖЕНО
ОЧИ СУ ТИ ОГАЊ МОЈЕ ПРВЕ СТРАСТИ
А ПУПОЉЦИ РУБИНА НА ДОЈКАМА БЛЕДИМ
ДВЕ КРВАВЕ СУЗЕ СВЕМОГУЋЕГ БОГА
ШТО ЗА ПРВОМ ЖЕНОМ СВЕТА ПОГИБА…
Јуре изнад Земље црне сене тужних облака

КОСЕ СУ ТВОЈЕ МЕСЕЧЕВ ХРАМ
МОЈИХ СТРАСНИХ МОЛИТАВА
КОСЕ СУ ТВОЈЕ МЕЛОДИЈЕ БОЛА
СЕДМЕ НОЋИ СВЕТА…
У…ТВОМ…ТЕ-ЛУ…СЛА-СТИ…СУ…
Е-ДЕ-МА…

ЖЕНА
СТИД МЕ ШТО САМ ГОЛА
ПРЕД СВЕМОЋНИМ БОГООЦЕМ
ШТО ЗА ЧИСТИМ МОЈИМ ДЕВИЧАНСКИМ ТЕЛОМ ЖУДИ.
Вриснула је црна шума крвавом страсти јелена.
Мркли мукли мук

САВАОТ
СМЛИЛУЈ СЕ – БОГИЊО!
СМИЛУЈ СЕ ПРЕЛЕПА РОБИЊО – ЧОВЕКА!...

ЖЕНА
А-Д-А-М… А-Д-А-М…

САВАОТ
СМИЛУЈ СЕ СТРАСТИ БОЖАНСКОЈ
ЈЕР У ТЕБИ ЈЕ ОНА
А У МЕНИ ТИ…
ТЕЛО МИ ДРХЋЕ-
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МОЈЕ ТЕЛО ДРХЋЕ МЕЛОДИЈЕ СМРТИ…
Високо-високо за женкама кликћу шарени тетреби...

СМИЛУЈ СЕ
ПОКЛАЊАМ ТИ – РАЈ…

ЖЕНА
ХАЈ-ХАЈ-ХАЈ –
ЗА ТЕЛО МОЈЕ БОГ ПОКЛАЊА РАЈ
ХАЈ-ХАЈ-ХАЈ –
ЗА РАДОСТ ЧАСА БОГ ПОКЛАЊА РАЈ…
ХАЈ-ХАЈ-ХАЈ –
отплеше у ритму тужних облака

РАЈ…РАЈ…РАЈ
Едем плеше. Као полип гола страст му сише крв а две
руке ко две тешке клетве испружене трагом њених
стопа куну

П-Р-О-К-Л-Е-Т-А!...
Негде су рајске црне тице цикнуле. Негде су
задрхтале вите гране тужног кипариса.
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II
Велике воде журе-жуборе-блистају-лескају-плачујецају-шуме-шуморе и љубоморно проносе тугу
божје Страсти и Љубави око земље Евилске Хуске и
Асирске

АДАМ
буди се

ВЕЛИКА ЈЕ ТАЈНА СМИСЛА!
НЕШТО ТЕШКО САВИЛО СЕ ОКО МОГА ТЕЛА
ОКО МОГА СНА.
БЕЗДАН ЈЕ БИО КО БЕЗДАНА ВЕЧНОСТ
И БЕЗДАНИ СВЕТ
ТЕЖАК КО САМОЋА ТЕШКА И ЧОВЕКОВ БОЛ…
НЕШТО ЈЕ У МЕНИ ШТО ЈОШ НИКАД НЕ БИ.
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МОЖДА ИПАК СМИСАО ЖИВОТА ИЛИ МОГА СНА
ИЛИ БОГА ШТО НЕМА ЗА МЕ ЉУБАВИ
ИЛИ СВЕТА ШТО НИ СМИСЛА НИ ПОЧЕТКА НЕМА!?
Гл е д а з а п л а к а н е и у м о р н е з в е з д е

БОГ!…
А ШТО ЋЕ МИ БОГ КАД ЈА НИСАМ БОГ…
О ЗВЕЗДАНО НЕМО НЕБО
И ЕДЕМСКА ГРОБНА ТИШИНО
ЗБОРИ!
ГОВОРИ!
РЕЦИ СМИСАО ОВОГА ЖИВОТА!
Све мртво ћути ко мртва уста првих мртвих створова

СВЕ СТРЕПИ – СВЕ ЋУТИ…
Јеца

О СА-МО-ЋО…

ЛИЛИС
мркла ко мркла ноћ свила се у крилу Евином а њен
заводни глас сикће и пева Едемом

О АДАМЕ ПРВА РАДОСТИ
НИСИ САМ
НИСИ САМ!
ТВОЈА СТРАСТ ЋЕ САГОРЕТИ
ТВОЈА БОЛ ЋЕ ВЕКОВАТИ.
О АДАМЕ ПРВА РАДОСТИ …

АДАМ
ГЛАС БОГА?

ЛИЛИС
НЕ!...
ГЛАС ЉУБАВИ…
ГЛАС ЉУБАВИ – ГЛАС ЖИВОТА…

АДАМ
ТКО СИ?

ЛИЛИС
НИСАМ БОГ.
ЖЕНА…
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АДАМ
крикне

ЖЕНА!
САН!... САН!...
О ВИ ЗВЕЗДЕ СВЕЧАНИ ХРАМОВИ МОЈИ
ЈА ВИДИМ ЖЕНУ У БЕЗБРОЈУ ВАШИХ ТЕЛА
КОЈА СВЕТЛОМ ВАШЕГ СВЕТЛА
У СУНЦИМА ПЛЕШЕ.
ЖЕНА!…
ЈА ОСЕЋАМ ЖЕНО ГЛАС ЖИВОТА
ГЛАС ЉУБАВИ
У БЕЗБРОЈУ ЖИВАЦА ШТО ГОРЕ
ПЛАЧУ
ЈЕЦАЈУ И МОЛЕ
ВАТРУ ТВОЈЕ КРВИ…
ЈА ОСЕЋАМ МОРЕ ВРЕЛЕ ТВОЈЕ КРВИ
ДА СТРУЈИ
ДА ВРВИ
КО БУЈИЦА ДАЛЕКИХ РЕКА ЦРВЕНИХ.
У ВАМА ЈЕ ОНА
А У ЊОЈ МОЈА ПРВА И ПОСЛЕДЊА ЧЕЖЊА.
О БЕСКРАЈНА ДАЛЕКА СРЕЋО
ЈА ЧЕЗНЕМ ЗА ТОБОМ
ЈЕР НЕ ЗНАМ ШТО СИ ТИ
ЈЕР НЕ ЗНАМ ШТО САМ ЈА.
ЈА ЧЕЗНЕМ ЗА ВЕЧНИМ – СИЛНИМ-ВЕЛИКИМ
ЈЕР ВРВИ У МЕНИ ОРКАН НЕСЛУЋЕНЕ МОЋИ
ШТО ИЗ МЕНЕ СРЉА
ШТО СУКТИ
ШТО СУКЉА
ШТО БУКТИ
КО ПЛАМЕНЕ ЛАВИНЕ НА МОРИМА ДАЛЕКИМ.
ЖЕ-НА!... ЖЕ-НА!... ЖЕ-НА!...

ЖЕНА
Плешући у крви сулуде страти

ХАЈ-ХАЈ-ХАЈ –

АДАМ
ЕВА!
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ЕВА НЕКА ТИ ЈЕ ИМЕ ЈЕР СИ ПРВА ЖЕНА
ПРВА ТАЈНА ЧОВЕКА…
О ЗВЕЗДЕ – МОРА – РЕКЕ
СВЕТОВИ И ВЕКОВИ!…
ЗАПЛЕШИ ЗЕМЉО ОД РАДОСТИ
ЗАВРТИ СЕ ОКО СУНЦА!
МИ СМО ТВОЈИ ПРВИ ЉУДИ
ПРВИ ЉУДИ СВЕТА…
пева

МИ НОСИМО СЕМЕ ЖИВОТА
МИ НОСИМО ВАТРУ ЉУБАВИ
МИ НОСИМО БОГА И СОТОНУ
БОГА И СОТОНУ.

САВАОТ
НЕ ЈЕДИТЕ СА СТАБЛА СПОЗНАЊА ДОБРА И ЗЛА
ЈЕР БИЋЕТЕ ПРОКЛЕТИ!…

АДАМ
страсно грли Еву

ПРОКЛЕТ БИО ОНАЈ
КОЈИ СТВАРА И РАЗАРА СРЕЋУ ПРВИХ ЉУДИ!

САВАОТ
СА СВАКОГ СТАБЛА
САМО СА СТАБЛА СПОЗНАЊА – НЕ!

АДАМ
ПРОКЛЕТ БИО БОГ
КОЈИ БРАНИ ЧОВЕКУ СПОЗНАЊЕ…

ЛИЛИС
ЈЕДИТЕ САМО СА СТАБЛА СПОЗНАЊА –
ПОСТАЋЕТЕ БОГОВИ…
Језовити укочени поклици скривених слутња поноћи.
Адам безумно јури кроз простор на ватреним
п о п л а ш е н и м Х а т о в и м а Гр е х а к д р в е т у С п о з н а њ а
Добра и Зла.
Плес – плес – помамни плес. Ватрени – ватрени – дивљи
Колутови крви залише свемир и заиграше коло црвено.
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Све је једно дивље коло црвено. И крваво белу
Заставу развио је Адам под дрветом Спознања.
А онда радост свију ствари – мелодије свију звезда –
љубав свију цветова – песме свију река – песме
свију вода. Адам и Ева онемели у радости а
њихова страсна гола тела постала су опет једно. Сласт
је закликтала – звезде заплесале – цветови се љубили –
лотосови цветови врискали од страсти – разголели своје
страсне груди – а ватрена и бледа уста пружају
месецу да их љуби…
Безброј лудих оргија пропада и губи се некуд у
Понор – у неповрат Вечности. Страсни и ватрени дах
Добра залуди све што је живо и што крви има.
Едем се разиграо у анђеоским – серафимским –
херувимским ритмовима и ликовима првих слатких
снова а сва уста ко црвена рубинова река певају

ЉУБАВ… ЉУБАВ… ЉУБАВ…

САВАОТ
УМУКНИТЕ!
УГАСИТЕ ПРЕЈУТАРЊЕ ЗВЕЗДЕ
НЕК СВУДА ЈЕ МРАК…
у месечини блед ко Смрт

ПРЕЗРЕЛА ЈЕ БОГА РАД ЧОВЕКА…
ЈА ПРЕСТАЈЕМ БИТИ БОГ
А НА ДУШУ ГНЕВА И БОЛА ПАДА РАЈСКИ ЗРАК
ШТО ДИШЕ ПО СЛАСТИ ЕДЕМСКОГ ГРЕХА
KO TEШКА МОЈА СМРТНА ОСУДА.
ПРВА ЖЕНА КОЈУ СТВОРИХ
ПРВА ЖЕНА КОЈУ ВОЛИХ
ПРЕЗРЕЛА ЈЕ БОГА РАД ЧОВЕКА.
ЈА ПРЕСТАЈЕМ БИТИ БОГ…
ПРОКЛЕТИ БИЛИ
ШТО НА ОЧИ СВЕМОГУЋЕГ БОГА
ПРЕЗРЕЛИ СТЕ СТВОРИТЕЉА СВОГА
ЗБОГ РАДОСТИ ГРЕХА.
ПРОКЛЕТИ БИЛИ
ШТО НАСЛУТИЛИ СТЕ У СЕБИ БОЖАНСТВО…
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ЕТО
ЧОВЕК ПОСТА КАО ЈЕДАН ОД НАС
И ЗНАЈУЋИ ШТО ЈЕ ДОБРО ШТО ЛИ ЗЛО
ОН ПОСТАЈЕ БОГ…
СРЦЕ МИ ГОРИ
СРЦЕ МИ ИЗГАРА
У ЉУТОЈ ЉУБОМОРИ
ЈА ПРЕСТАЈЕМ БИТИ БОГ…
ЕВА!
ЕВА!
С МУКАМА ЋЕШ ДЕЦУ РАЂАТИ
КРВАРИЋЕШ ВЕЧНО СВЕ ДО СМРТИ СВОЈЕ.
ПРОКЛЕТО ТИ СЕМЕ БИЛО!
У СПОЗНАЊУ ТВОМЕ
ПРОКЛЕТСТВО ЈЕ СВЕТА…
ЕВА!...
ТЕЛО ТИ ЈЕ МИРИС СВИЈУ РУЖА.
ГЛЕ!
И ЈОШ ГА ПРУЖА
ТОМ НЕСИТОМ СКОТУ ПРВОМЕ ЧОВЕКУ
ШТО ПОСТАДЕ БОГ…
П о с л е д њ е у м и р а њ е ј е ц а ј а у р а д о с т и и б о л у Гр е х а

АДАМ
ТИ СИ ТЕЛО МОГА ТЕЛА.
ГРУДИ СУ ТИ КАО МЕСЕЧИНА БЛЕДЕ…

САВАОТ
САВЛАДАЈ СЕ СВЕМОГУЋИ
НЕ УБИЈАЈ ОНО ШТО СИ СТВОРИО!

ЕВА
ТИ СИ ДУША МОЈЕ ДУШЕ…
КОСА ТИ ЈЕ ПЕСМА ЕУФРАТА
У БЕСКРАЈНОЈ РАВНИ
БОЖЈИХ ВРТОВА.

САВАОТ
САВЛАДАЈ СЕ МОЈА БЕСНА СТРАСТИ
НЕ ПОЧИНИ ЗЛОЧИН НА ПРВОЈ ЉУБАВИ!...
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АДАМ
ТИ СИ ВАТРА МОЈЕ КРВИ.
ТИ ИЗГАРАШ СТРАСНИМ ЦРНИМ ОЧИМА.

ЕВА
ТИ СИ ЧЕЖЊА СЕДМЕ НОЋИ СВЕТА.

САВАОТ
ЕВА!…
ЕВА!…

АДАМ-ЕВА
МИ…СМО…БОГОВИ…

ЛИЛИС
пева псалам на одру мртве страсти Евине

У ЕДЕМУ ЈЕ У МРАК ПРВИ
ГОЛО ТВОЈЕ ТЕЛО СВЕТЛО СИПАЛО
А ОКО ЊЕГА ВИЛОВИТО КОЛО
АДАМА И БОГА
СТРАСТИ ЈЕ ИГРАЛО
ХИМНУ ЈЕ ПЕВАЛО:
ТЕЛО ЈЕ ТВОЈ ХРАМ
ТЕЛО ЈЕ ТВОЈЕ СЛАСТ
ТЕЛО ЈЕ ТВОЈ ХРАМ НЕБЕСКИХ МОЛИТАВА.
ТЕЛО ЈЕ ТВОЈЕ БОЛ
ТЕЛО ЈЕ ТВОЈЕ САН
ТЕЛО ЈЕ ТВОЈЕ БОЛ ГОРКИХ ОДРИЦАЊА.
ТЕЛО ЈЕ ТВОЈЕ ТАЈНА
ТЕЛО ЈЕ ТВОЈЕ ПЕАН
ТЕЛО ЈЕ ТВОЈЕ ТАЈНА НАШЕГА ЧЕЗНУЋА.
ТЕЛО ЈЕ ТВОЈЕ И БОГ
И БОЛ
И САН
И У НОЋИ ДАН
И У НОЋИ ДАН.
ТЕЛО ЈЕ ТВОЈЕ ЉУБАВИ И СТРАСТИ
ПОНОСАН ПЕАН
ПОНОСАН ПЕАН.
А ТЕЛО ЈЕ ТВОЈЕ АДАМОВО
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У МРАК ПРВИ ПЛАКАЛО
ГОРКО ПЛАКАЛО…
И ДОК У БОГУ ДУБОКО ДИСАЛА ЈЕ СТРАСТ
У КРВИ ЈЕ АДАМОВОЈ УМИРАЛА
ПОСЛЕДЊА СЛАСТ
ПОСЛЕДЊА СЛАСТ

САВАОТ
у огњу гнева – љубоморе и освете

ПРОКЛЕТИ!
НА ВАС БАЦАМ КЛЕТВУ ЕДЕМА И СВЕМИРА
НА ВАС СКОТИ КЛЕТВУ БОГА СТВОРИТЕЉА!
НА ВАС БАЦАМ КЛЕТВУ БУДУЋЕ ВАМ ГЛАДНЕ
И БОЛЕСНЕ ДЕЦЕ
НА ВАС СКОТИ КЛЕТВУ СЛЕПИХ И БОЛЕСНИХ
СИНОВА И БРАЋЕ
ОТАЦА И БОГОВА
ДА СПОЗНАТЕ МЕНЕ ГОСПОДА!
О ЕВО ЛЕПА ВИТКА СОТОНО
О ЕВО МАЈКО СВИЈУ БУДУЋИХ
ШТО ИМ НОВИ ЖИВОТ НОСИШ
У УТРОБИ СВОЈОЈ СЕМЕ ЧОВЕКОВО
ПРОКЛЕТА!
ПРОКЛЕТА ТИ СВАКА РАДОСТ БИЛА
ДОК НЕ СПОЗНАШ ГОСПОДА!
У БОЛУ СВЕ МАЈКЕ РАЂАЋЕ ДЕЦУ
ДА ИСПАШТЕ ЕВИН ГРЕХ
У УТРОБИ МАЈКЕ УБИЈАЋЕ ДЕЦУ
ДА ИСКУПЕ ВЕЧНИ ГРЕХ…
О АДАМЕ ШТО ПОСТАДЕ КАО ЈЕДАН ОД НАС
СИНОВИ ТВОЈИ БИЋЕ САМОУБИЦЕ
СИНОВИ ТВОЈИ БИЋЕ КРВНИЦИ
СВОЈЕ КРВНЕ И РОЂЕНЕ БРАЋЕ.
ПОТОМЦИ ТВОЈИ РАСПЕЋЕ НА КРСТУ
СИНА СПАСА
БОГОЧОВЕКА НА ЗЕМЉИ
ДА СПОЗНАЈУ ГОСПОДА!
НАПОЉЕ ПРОКЛЕТИ СКОТИ
НЕК ЗА КАЗНУ У КРВАВОЈ ВАШОЈ ПЛОТИ
СВА ЗЕМЉА СЕ ОКО СВОЈЕ ОСИ
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У ВЕЧНОСТИ ВРТИ!
С ВАМА НЕК ЈЕ ПРОКЛЕТ САВ ЧОВЕЧЈИ РОД
ГЛАС КРВИ СИНОВА ВАШИХ
ВИКАЋЕ СА ЗЕМЉЕ БОГА УЗАЛУД.

АДАМ – ЕВА
поносни ко богови – горди ко Сунце – презрени и
проклети од Богооца – полазе голи сребрном стазом реке
Еуфрата и славе Сунце лицем у лице Истоку

СУНЦЕ!
МИ СМО БОГОВИ.
МИ СМО КЛЕТВА У УСТИМА БОГА
А БОГ КЛЕТВА У УСТИМА НАШИМ.
МИ ЗА ВЕЧНО ИСТЕРАНИ
У БЕСКРАЈНИ ПОНОР СВЕТА
НОСИМО ЉУБАВ
НОСИМО ЖИВОТ
НОСИМО ГРЕХ.
НА ПЛАВОМ ПЛАШТУ ИСТОКА
РАЂА СЕ СУНЦЕ
И ПОЛЕВА НАШЕ СТАЗЕ СВЕТЛА И ДАНА
СУНЧАНОМ КРВИ.
МИ ПЕВАМО ПЕСМЕ СУНЧАНИХ СТАЗА
МИ НОСИМО СУНЦЕ У ПЕСМАМА БОЛА
У ПЕСМАМА ГРЕХА
А НЕБЕСА ЗВОНЕ ПУТЕВИМА НАШИМ
И СЛАВЕ НАШ УЛАЗ У БЕЗДАН МОРА
И ДУБОКИ ПОНОР СВЕТА.
МИ СМО ПРВИ ЉУДИ
МИ СМО ПРВА ЉУБАВ
МИ СМО ПРВИ ГРЕХ
БОГА САВАОТА.
МИ НОСИМО ПЕЧАЛ СВЕТЛА
МИ НОСИМО ПЕЧАЛ ТМИНЕ
МИ НОСИМО ПЕЧАЛ ТУЖНОГ И ОКРУТНОГ БОГА
СА ВИСИНЕ.
МИ НОСИМО ПАТЊЕ У ДУШАМА НАШИМ
МИ НОСИМО БОЛИ СВЕГА СУНЧАНОГ СВЕТЛА
И СВЕ ТМИНЕ СА ВИСИНЕ
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У ДУБОКИ ПОНОР СВЕТА
ДА РУШИМО ЛАЖНОГ БОГА НА СВОЈ ЗЕМЉИ
ДА ТРАЖИМО У СВЕМИРУ ДУХА
БОГА СПАСА У ВЕЧНОСТИ.

САВАОТ
у агонији дише тешко ко рањени лав.
Дрхте му бледе усне где почива вечна мртва реч

ЉУБАВ
и с у р в а с е с Ур в и н е С м р т и у б е з д а н и п о н о р В е ч н о с т и
где плаче душа мртвог Бога у одјеку
понорском

ЕВА
ЕВА
С а г о р е в а н а д Ур в и н о м С м р т и
Велика вечна ватра свемира
Сунце.
Плаче негде мртва Душа тужног кипариса.
А херувими с пламеним мачевима чувају свемирски
Гр о б Б о г о о ц а и б р а н е П у т Гр е х а к д р в е т у С п о з н а њ а
Добра и Зла.
Шум бескрајних тамних простора и црвени крик
С у н ц а н а И с т о к у.

И САД ДА СИ ПРОКЛЕТ НА ЗЕМЉИ
КОЈА ЈЕ ОТВОРИЛА СВОЈА УСТА
ДА ПРИМИ КРВ СИНОВА ТВОЈИХ
ИЗ РУКЕ ТВОЈЕ
ГОСПОДЕ!

О Д О В Е К Њ И Г Е Ш ТА П А Н О Ј Е 2 5 0 П Р И М Е РА К А
Н А Ф И Н О М Р У Ч Н О М П А П И Р У М Е С Е Ц А О К Т О Б РА 1 9 2 0 .
Б Р . 1 - 1 0 0 В Л А С Т О Р У Ч Н О С И Г Н И РА О И П О Т П И С А О А У Т О Р .
Б Р . 1 0 1 - 2 5 0 В Л А С Т О Р У Ч Н О Ј Е С И Г Н И РА О А У Т О Р
БЕЗ ПОТПИСА.

ТЕОРИЈСКА
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Пише > Мерима Хандановић

Љубав у вријеме ироније
Иронијски модус хероја у драмама А. П. Чехова

У

Анатомији критике, у есеју “Повијесна критика:
Теорија модуса” у уводном дијелу Нортроп Фрај
(Northrop Frye) наводи како је већина озбиљне
приповједачке књижевности све склонија иронијском
модусу хероја, који произлази из нискомиметског моду
са, који је опет произишао из епохалног, хисторијског,
временског спуштања гравитационог средишта. Даље,
Фрај наводи да иронични књижевник “хини да ништа
не зна, чак ни то да је ироничан. Потпуно потискивање
свих експлицитних моралних просудби битне су за
његову методу. Стога се сажаљење и страх не рађају у
иронијској умјетности.”1) Овај канадски аутор наводи
како се иронијски модус хероја веже највише за коме
дију, што је и логично због спуштености херојства на
најнижу љествицу живља. Тим је занимљивије испитати
позицију херојства комада које је већински (осим Три
сестре) Чехов прогласио комедијама, а послије чијих
праизведби је публика излазила уплакана.
1) Frye, Northrop (2000), Anatomija kritike, Golden marketing, Zagreb

А. П. Чехов, карикатура: Владимир Мочалов
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Важно је на самом почетку напоменути и обра
тити пажњу на бројност лица у свим драмама које су
предмет истраживања у овом раду, од комада Ујка Вања,
у којем је садржано девет лица, до Иванова, у којем је
садржано чак осамнаест лица. Наравно да бројке не би
биле од неког значаја да не памтимо готово сва и да су
веома ријетка лица која су споредна или неименована.
Дјелатна лица Чеховљених драма су сва лица – од гро
фова, љекара, канцелара, чиновника, управитеља, па
до слушкиња и слуга, и сви имају своју драмску уло
гу, причу и осебујан живот којим као индивидуе чине
значајан сегмент драмске радње.
У Поетици модерне драме Жан-Пјер Саразак (JeanPierre Sarrazac) лица Чеховљевих драма класифицира
под категорију “преласка на неутрално”2), позивајући
се на цитат Морис Бланшо (Maurice Blanchot) из ње
не књиге L’Entretien infini у којем пише: “Пасивност
неутралног: пасивно с оне стране и увек с оне стра
не пасивног, тако што његова лична страст садржи у
себи једно лично делање, делање неделовања, дејство
недејствовања.”3) Овај навод важан je управо за дефи
нирање развоја сижеа, односно просторног и времен
ског оквира Чеховљевих драма које су врло значајан
оквир за дефинирање модела хероја. Ако се осврнемо
на најкласичнију Чеховљеву драму Иванов (1887), пр
во уочавамо да је око централног лика Иванова који
се карактeрише као “не тако млад човјек”, иако има
тек тридесет пет година, направљен љубавни троугао
који је веома сложен, јер смо у честој дилеми да ли се
умијешаношћу љекара Љвова заправо ствара чак чет
вероугао. Љубавни троугао Иванов – Ана Петровна –
Саша је, као и цјелокупна драмска прича, смјештен на
имање које кроз развој сижеа изгледа као да је бесконач
ни изгубљени свијет у којем, осим ликова, не постоји
ништа, јер је управо сва радња спуштена на најнижу
разину испразних, скучених живота и дјеловања изван
2) Саразак, Жан-Пјер (2015), Поетика модерне драме, Арс Клио, Бео
град
3) Blanchot, Maurice (1969), L’Entetien infini, Gallimard

дјеловања, односно промјена које су толико угушене
друштвеном игром мале средине. Иронијски дискурс
свих Чеховљевих драма јесте управо тај што се чини
као да вријеме стоји и да се ништа не мијења, а заправо
вријеме доноси највеће промјене у животима ликова
који су спуштени на разину испод “херојства” човјека
који живи међу нама или нас самих, јер ликови немају
ни стварну властиту дјелатност којом се баве. Ефекат
досаде и досадног је тај који гради драмске ситуације
и потцртава карактере ликова и из тог ефекта настаје
иронијски модус херојства који је примјењив на свим
Чеховљевим драмама. Ефекту досаде у Иванову допри
носи простор провинцијског имања, који се у већини
тренутака учини бесконачним, а у другом прескуче
ним, као и вријеме недјеловања, односно вријеме те
матизирања живота без стварне жеље за промјеном.
Иванов је лик којему се чини да је у безизлазној ситу
ацији, јер је све у што је вјеровао и што му се чинило
исправним и истинитим након пет година живота са
супругом Аном Петровном постало пука заблуда, што
га опет доводи у стање депресије. Иронија његовог ли
ка је да се оженио Аном вјерујући да је заљубљен у њу,
вјерујући да ће њени родитељи дати мираз, без обзи
ра на то што је прекршила правила и није се удала за
Жидова, те се преобратила на кршћанство. Међутим,
након пет година живота Иванов нити је заљубљен, ни
ти је добио мираз, нити је учинио сретном жену којој
је обећао блиставу и сретну будућност без обзира на
све околности, а при томе је и Ана Петровна озбиљно
болесна. Двострука иронија Иванова је што спас про
налази у разговорима с младом Сашом, чијој мајци
Зинаиди Савишној дугује новац, и кроз те разговоре
је убјеђен да упознаје љубав и заљубљеност, а заправо
понавља причу коју је почео с Аном Петровном, што
Чехов тек наговјештава. Када прође вријеме, Ана умре
и учини се да ће се реализирати љубавни однос Ива
нова и Саше, враћа се љекар Љвов и наново уводи свој
објективни суд у драмску радњу. Љвов покреће крај
радње и изазива присјећање неуспјеха у прошлости,
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те су управо посљедње реплике крајње експлицитан
приказ иронијског модуса хероја који се спустио на
најнижу љествицу (не)дјеловања.
“ИВАНОВ: Камо ћемо? Стој, сад ћу ја свему оконча
ти! Пробудила се у мени младост, проговорио је
пријашњи Иванов! (Вади револвер.)
САША (врисне): Знам шта хоће да учини! Николају, та
ко ти Бога!
ИВАНОВ: Дуго сам падао све ниже и ниже, сада – стој!
Доста је било! Макните се! Хвала ти, Саша!”4)
Насупрот односу Иванова и Саше, Јован Христић
примјећује поновљивост у овој драми и однос Шебељ
ског и Бабакине, који, како каже, “није само класични
double plot односу Саше и Иванова. (...) Већ је ту зато
што су веридбе, женидбе и удадбе и планови прово
даџисања један облик живота на имањима у изгубље
ним огромним просторима, нека врста друштвене игре
у малим срединама и скученим животима.”5) Већ пр
вом анализом основног љубавног троугла смјештеног
у драмско вријеме и драмски простор можемо доћи до
закључка да је Чехов софистицирани ироничар према
Фрају, јер “само устврђује и пушта читатеља нека сам
дода ироничан тон.”6)
За разлику од Иванова који у истоименом кома
ду покреће радњу и битно је одређује, у комаду Ујка
Вања (1897) занимљиво је посматрати модус хероја из
перспективе Јелене Андрејевне, која као споредни лик
покреће радњу и ствара љубавне заплете без давања
повода и без реалног сазнања о њеном животу, њеној
прошлости и њеним емоцијама. Чеховљево поигравање
с драмском структуром и удаљавање од класичне фор
ме главног лика, односно дјелатног лица које покреће
радњу, већ је у самој својој природи дио ироније коју
објективни Чеховљев суд ставља у сразмјеру нелогично
4) Чехов, Антон Павлович (2017), Драме, Вријеме, Зеница
5) Христић, Јован (1981), Чехов, драмски писац, Нолит, Београд
6) Frye, Northrop (2000), Anatomija kritike, Golden marketing, Zagreb

сти и не увијек нужне једнакости узрока с посљедицом.
Но, прије но испитамо иронијски модус хероја из пер
спективе Јелене Андрејевне, битно је анализирати сам
чин доласка Серебрјакова и Јелене Андрејевне на сео
ско имање. Наиме, они својим доласком доносе немир
у првом чину, а у четвртом њиховим одласком Соња у
посљедњој реплици говори ујки Вањи како се све враћа
на своје мјесто и како ће радити и одахнути. Радња ко
мада је смјештена од доласка, поремећене колотечине
и одласка који даје наду за повратак на старо, што је
опет у том сеоском, удаљеном, изолованом простору
и једина логичност. Сам људски немар и недостатак
осјећаја према другом исказује се у односу Серебрјако
ва и Војницког. Стари професор Серебрјаков је исуви
ше обузет књигама и својим реуматизмом, те не види
упрте очи према његовој супрузи Јелени Андрејевној,
али нужно и не мари према повезаности Војницког са
сеоским имањем које је заоставштина његове сестре и
на којем предано ради дуги низ година, па говори како
жели продати то имање без ослушкивања жеља његове
кћери Соње, која је логичним слиједом, након мајчи
не смрти, власница тог имања. Основну Серебрјакову
несрећу сазнајемо у трећем чину гдје се жали на ста
рост и недостатак славе који га је дочекао одласком у
пензију, те испразност приземних људи којима је ок
ружен на сеоском имању. Иза тога се опет крије иро
нија из које сазнајемо да су Војницки и његова мајка
кроз цијелу Серберјакову каријеру били ти који су ра
дили за његов лагодан живот, даноноћно преписивали
текстове, дивили се његовој умјетности да би на концу
спознали да је све пуко заваравање и да Серебрјаков
није суштински толико признат, да је брзо заборављен
у свијету науке и да о умјетности и не зна баш толико
колико су могли наслутити из преписивања текстова
које нису баш најбоље разумјели. Тај обрат и спознаја
су коментар Серебрјаковог посматрања живота кроз
познату Чеховљеву досаду која је лајт-мотив и ове дра
ме, те је тако и логично професорово понављање по
инерцији како треба радити баш у периоду живота кад
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он не ради ништа. Однос Серебрјакова и његова улога
у комаду била је важна за тумачење Јелене Петровне
о којој, како је већ споменуто, не знамо много осим да
је Серберјакова друга супруга и да има двадесет седам
година. Башовић у својој књизи Чехов и простор однос
Јелене Андрејевне и Серебрјакова повезује погледом
извана на “простор којим се потцртава судбина оста
лих ликова.”7) Унутарњи живот Јелене Андрејевне нам
је непознат, њена прошлост такођер, што је с разло
гом Чеховљев другачији приступ према овом дјелат
ном лицу. Баш из те позиције споредног лика, Јелена
Петровна је та око које се прави четвероугао односа
у којем дјелују Астров – Соња – Јелена Андрејевна –
Војницки – Серебрјаков. У оваквој позицији Јелена
Андрејевна је лик око којег се све дешава, а који не
изговара ништа у овим односима, осим када служи
Соњи за исповиједање у њеном неуспјеху са Астровом.
Иронија ових љубавних односа је што се наслућује да у
Јелени Андрејевној нема живота ни у тренуцима када
одлази и без особите афективности признаје Астрову
како јој је драг, али да то ионако није важно, јер одла
зи. Та духовна неимаштина и испразност живота Је
лене Андрејевне је најзначајнија драмска тачка која
јединствено само код Чехова гради кругове односа
који покрећу радњу и затварају је. Јелена Андрејевна
је као икона у коју се сви заљубе, којој сви искажу по
штовање, али та икона и даље остаје само то, јер кроз
њу не концентрише живот и за промјену односа пре
ма њој је потребно само измјештање, као што би био
измјештен било који дио фантастичне сценографије
која би имала функцију очаравајућег.
Можда је понајбољи примјер иронијског моду
са хероја унутар љубавних односа примјењив у кома
ду Галеб (1896), који успоставља два дјелатна лица и
њихове животне приче у центар драме, што је готово
иста ситуација као и у комаду Ујка Вања, гдје су рав
ноправна лица Војницки и Астров, али наравно нису

у љубавном односу, те нам није утолико ни важно за
овај рад. Чак су четири значајна љубавна троугла уну
тар овог комада, и то: Трепљев – Нина – Тригорин, Ар
кадина – Тригорин – Нина, Трепљев – Маша – Мед
веденко, Шамарјев – Полина – Дорн. Сва четири љу
бавна троугла успостављају се унутар безнадежности,
животне испразности и усамљености. Комплексност
љубавних троуглова тиме је већа због поновљивости,
те је видљиво из горе наведеног да је могуће направи
ти прилично сложену схему љубавних хтијења, али је
много лакше схематски приказати остваривост љуба
ви, јер чак и да се оствари жељено добро, оно не на
илази на узајамност. Оваквим односима Чехов гради
низ зачараних кругова чија иронична поновљивост
прилази корак ближе ономе што јесте живот изван
драме. И када би се остварила, Трепљева љубав пре
ма Нини Заречној била би једнострана, јер Нина жели
Тригорина, који је привлачи зато што је он приближава
глуми, позоришту и сцени. Тако долазимо до питања
ко је, заправо, Трепљев, због чега га Нина не жели иа
ко је писац? Трепљев је млади писац који није познат
и који се, захваљујући мајци Аркадиној, креће у кру
говима познатих позоришних људи који имају тради
ционално схватање позоришта и умјетности опћенито.
Унутар своје неафирмираности, Трепљев видно пати
од комплекса ниже вриједности, па се у свом писању
против традиционалних умјетности назива новатором.
Саразак о чеховљевским фигурама Трепљеву, Ивано
ву, Вањи и Трофимову, тим слиједом, пише сљедеће:
“Овај антидонжуан заводи жене и унесрећује их упр
кос себи, невољно. Он је у средишту комада, али је то
средиште празно. Празнина једног непостојаног, без
вољног духа, неодлучног и превртљивог.”8) Тема праз
нине је у овом комаду важна, јер у два централна лица
проналазимо основне жеље: код Трепљева жељу да се
афирмише као писац, а код Нине Заречне жељу да се
прослави као глумица. Пут остварења оба централна

7) Башовић, Алмир (2008), Чехов и простор, Стеријино позорје, Нови
Сад

8) Саразак, Жан-Пјер (2015), Поетика модерне драме, Арс Клио, Бе
оград
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лика води ка пропасти, јер Трепљев своје писање ос
лања на љубав коју осјећа према Нини Заречној, док
она свој пут успјеха види кроз замишљену љубав пре
ма Тригорину. Унутар овог односа који је кренуо сим
болом галеба и Нинин и Трепљевљев пут има криви
смјер, јер се осљања на емоцију, а не на таленат. Тако
Трепљев своје коначно ненадање Нини Заречној прог
лашава пропашћу свог писања што и изговара у трећем
чину овог комада.
“ТРЕПЉЕВ: Кад би ти знала! Ја сам све изгубио. Она
ме више не воли, више не могу писати... пропале
су све моје наде.”9)
На посљедњем састанку Нине Заречне и Трепље
ва у четвртом чину Галеба свједочимо апсолутном паду
снова и готово безнадежној ситуацији. Но, у чеховљев
ском стилу, приказане су нам двије могућности дјело
вања унутар безизлазних ситуација и два начина (не)
опстајања иронијског модуса хероја чији су типични
представници Трепљев и Нина. У градацији лика, Чехов
Трепљева спушта љествицу ниже јер он олако одустаје
од својих снова, док Нина још увијек и из “позиције
одоздо” има наду да ће једног дана досањати свој сан.
“НИНА: (...) Ја сам галеб. Не, нисам. Сјећате се кад сте
убили галеба? Случајно је наишао човјек, видио, и
из досаде упропастио... Сиже за малу причу... Не,
то није оно... (...) Сада схватам, Костја, да у нашем
послу – свеједно да ли играмо на позорници или
пишемо – није главна слава, бљесак, не оно о че
му сам сањала, него то да се умије трпјети. Да се
умије носити свој криж и вјеровати. Ја вјерујем и
није ми тако тешко и, кад мислим о свом позиву,
не бојим се живота.

ТРЕПЉЕВ (тужно): Ви сте нашли свој пут, ви знате камо
идете, а ја сам и даље у хаосу својих снова и слика,
9) Чехов, Антон Павлович (2017), Драме, Вријеме, Зеница

не знајући зашто и коме то треба. Ја не вјерујем и не
знам који је смисао мог позива”10) (Чехов 2017: 162).
Једно разрјешење драмске ситуације је са Нином
Заречном која наду проналази у вјери, у себи, у љубави
према глуми и сцени, па вјерује у промјену и један је
од Чеховљевих ликова који вјерује у више начина жи
вота. Заправо, Нина не извршава самоубиство како то
не чине ни Соња, ни Војницки, ни Астров, она се про
сто препушта времену и као Соња у комаду Ујка Вања
потајно поручује: “Ми ћемо одахнути.”
На другој страни су представници старих генера
ција, традиционалисти – Аркадина и Тригорин, који су
унутар два љубавна троугла с представницима младих
– Нином Заречном и Трепљевом. Иронијски модус Ар
кадине је тај што једине емоције има према позоришту,
сцени, слави и понеком тексту за који осјети да би је
прославио, а унутар те приче уклапа се Тригорин по
својој сличној сујети, окренутости према тексту и апсо
лутној окренутости према себи какву има и Аркадина.
Тригорину је Нина Заречна занимљива због младости,
двије године је у вези с њом, добију заједничко дијете
које умире, али се враћа својој колотечини и животу
који има с Аркадином, јер је то његово природно окру
жење, онај чеховљевски простор учмалости, безнађа,
празнине и у овом случају лажног и привременог сјаја
који престаје с позоришним аплаузом и краткотрајном
похвалом међу умјетницима. Тригорин наставља свој
пут с биљежницом и Аркадином знајући да ће једно
другом уредно хранити сујете. Унутар друга два тро
угла наново имамо приказ односа млађих и старијих.
Маша, кћерка Полине Андрејевне чини сурови ком
промис и удаје се за Медведенка надајући се да ће
угушити емоције које осјећа према Трепљеву, али тим
чином понавља судбину мајке која је у каснијој доби
спремна све учинити како би реализирала своју љу
бав с љекарем Дорном. У овој ситуацији занимљива је
поновљивост која неријетко алудира на апсурдност и
10) Исто.
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нелогичност коју приређује живот. У сва четири наве
дена љубавна троугла истости су да нереализираност
љубави јесте једнака као и реализираност, јер у оба
случаја, чин води ка несрећи што је иронија судбине
свих ликова у Галебу.
За разлику од других Чеховљевих комада, Три се
стре (1900) једини је у којем долазак значи промјену
ка бољем, а одлазак има значење потпуне усамљености
и пропасти. Долазак гарнизона у учмалу провинцију за
три сестре, Олгу, Ирину и Машу, значи бијег од ствар
ности која им је дубоко уроњена у сјећање на прошлост.
Три сестре наново руше класичну схему драме, јер су
Олга, Ирина и Маша три равноправна главна лица овог
комада. Према Христићу, дистинкција осталих драма
и Три сестре јесте у томе што “све љубави у Три сестре
воде нас ка једном средишњем проблему: то је пропа
дање у учмали провинцијски живот. Тачније речено,
сви односи у Три сестре су различити модуси растакања
у паланачком сивилу и мртвилу.”11) У односу три глав
на лица направљена је разлика. Наиме, Олга је лише
на емотивних сањарија које имају Маша и Ирина, јер
има интелектуалне претензије, те се од првог до чет
вртог чина развија у преуморну директорицу гимна
зије и у складу с тим и усједилицу. У духу испразности
провинцијског живота, не постоји могућност да жена
која има интелектуалну функцију буде у било каквом
љубавном односу. Дакле, за Олгу у Три сестре не може
да постоји љубав ни у назнакама. Маша, друга сестра
која је удата за досадног професора латинског језика
Кулигина, с којим је тек у конвенционалном браку са
конвенционалним односима, улази у љубавни троугао,
односно четвероугао. Долазак Вершињина у њен свијет
уноси разноликост, те су јој занимљиве чак и његове
насумично поредане мисли које изговара у циљу борбе
са монотонијом. Унутар овог односа се, с једне стране,
налази Машин муж Кулигин, који је стварни лик, а с
друге стране је Вершињинова супруга, која је невидљи

ви и безимени лик, али је Чехову потребна због рушења
класичности структуре драме. Увођење Вершињина у
Машин свијет је увођење и некога из Москве, лица из
простора жеље, простора имагинарне жељене промјене
на боље. Машини и Вершињинови сусрети су, заправо,
ријетки и стварна жеља је тиме олабављена, те нити
једног тренутка не можемо са сигурношћу устврдити
да ли уопће постоји љубавни однос или само уточиште
од стварности. “Олабављеност” љубавног троугла или
четвороугла је снажнија ако укључимо однос који Ку
лигин има у четвртом чину када је свјестан ситуације
и емоције своје супруге.

11) Христић, Јован (1981), Чехов, драмски писац, Нолит, Београд

12) Чехов, Антон Павлович (2017), Драме, Вријеме, Зеница

“КУЛИГИН (збуњено): Ништа, нека се исплаче, нека... Ми
ла моја Маша, добра моја Маша... Ти си моја жена и
ја сам сретан ма шта се догодило... Ја се не жалим,
ни у чему ти не пребацујем... ево и Оља је свједок...
Хајде да почнемо живјети опет по старом, од мене
нећеш чути нити једне ријечи, ни приговора...”12)
Љествицу испод овог односа је љубавни троугао
најмлађе сестре Ирине: Ирина – барон Тузенбах – Сољо
ни. За разлику од Маше којој је Вершињин представ
ник жељеног добра, јер је из Москве за којом сестре
жуде, за Ирину је барон тек бијег из куће која све више
почиње да личи на карневал, но Иринина истина је да
нема емоција нити према Тузенбаху, а још мање према
Сољонију. Пристајући на удају за барона, Ирина, без
икаквих емоција, чини вјероватно најсуровији (анти)
љубавни компромис у свим Чеховљевим драмама, те
је тај чин додатно акцентован поменом одустајања од
највећег жељеног добра у драми – одласка у Москву.
Овај троугао затвара се двобојем Сољонија и Тузенбаха
у којем Тузенбах умире, али драмска радња тече даље.
На најнижој љествици љубавних односа је љубав
ни троугао Андреј – Наташа – Протопопов. Наташа је
припроста жена којом је ожењен Андреј и која, између
другог и четвртог чина, роди двоје дјеце и чини се да
би рађала бесконачно да драма има више чинова, јер
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чином њеног рађања Чехов као да симболички при
казује размножавање припростости и испразности, те
све дубље пропадање у предубоку пропунту. Како На
таша рађа дјецу, тако Андрејево пропадање бива озна
чено његовим гојењем – од музичке академске наде ос
тају само коцкарски дугови и свијест да му је супруга
у вези са невидљивим ликом Протопоповом за којег
знамо само да је утицајан. У овом троуглу изостаје би
ло каква жеља за супротстављањем.
Иронијски модел сва три троугла је недефиниса
на жеља од првог троугла до трећег гдје видљиви лик
Андреј у својој усамљености не проналази разлог за
побуну и наставља свој испразни живот. Сва три љубав
на троугла се у другом чину наговјештавају, у трећем
доживљавају свој врхунац, а у четвром се расплићу.
О иронијском модусу свијета који је на рубу да се ра
спадне или потрга на начин како у четвртом чину од
лазе дјелатна лица у Три сестре, пише Нортроп Фрај:
“У драми деветнаестог стољећа трагичка се визија че
сто поистовјећује са иронијском; стога трагедије де
ветнаестог стољећа нагињу томе да буду или Шинкал –
драме које говоре о произвољним иронијама усуда или
(очито захвалнији облик) студије о кочењу и гушењу
људског дјеловања од стране комбинација притиска ре
акционог друштва извана и несређене душе изнутра.
Такву је иронију тешко задржати у казалишту јер тра
жи статичност радње. У оним Чеховљевим уломцима,
особито у посљедњем чину Три сестре, у којем се ли
кови један по један повлаче у своје субјективне сами
це, долазимо онолико близу чистој иронији колико се
то на позорници може постићи.”13)
Једино дефинисано жељено добро у комаду Три
сестре јесте Москва, али иронија те жеље је што за
све три сестре Москва нема универзално значење ни
као простор ни као емоција. Основни проблем стабла
значења симбола Москве јесте што је дубоко уроњен
у прошлост у којој сестре желе да саграде снове. Тек

у четвртом чину одласком гарнизона схватамо да се
са већ сасушеног стабла жеља лист по лист откидају
дјелатна лица и одлазе у своју усамљеност. У четвртом
чину се не враћају у прошлост него желе ићи ка будућ
ности овај пут удаљени од садашњости, што додатно
продубљује иронију драмског разрјешења.
Посљедњим дијелом књиге Јозефа Кембела (Jo
seph Campbell) Јунак са тисућу лица најједноставније
можемо објаснити чеховљевску индивидуалност и
иронијски модус хероја: “Данас никаква смисла нема
у скупини – нити у свијету; све је у појединцу. Али у
њему је смисао апсолутно несвјестан. Човјек не зна ка
мо иде. Човјек не зна што га гони. Све комуникацијске
споне између свјесних и подсвјесних зона људске психе
пресјечене су, оставивши нас располовљенима. Јуначко
дјело које ваља извести није данас онакво какво је би
ло у Галилејевом стољећу. Ондје гдје је тада био мрак,
данас је свјетлост; али, такођер, гдје је била свјетлост,
данас је тама.”14)

13) Frye, Northrop (2000), Anatomija kritike, Golden marketing, Zagreb

14) Campbell, Joseph (2007), Junak sa tisuću lica, Fabula Nova, Zagreb
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Споредна средства (8)

Шекспир – од сновиђења
до безакоња
Deus ex machina: претпоставке за један драмски аутомат (II)

У

опусу Вилијама Шекспира поступак deus ex machina
појављује се у новом, битно измењеном виду. На
поменули смо, наиме, да природа и начин дело
вања носиоца овог поступка зависе од типа судбине
који преовлађује у драми. А за разлику од античке
драматургије, код Шекспира је врховни судбински
принцип – Природа. У оквиру поретка Природе, човек
заузима истакнуто, али још увек утврђено место, или,
како напомиње Џон Денби, “племенита и искрена ду
ша представља глас Природе”.1) Ово релативизовање
хришћанске доктрине доводи, првенствено, до про
тивречног статуса “натприродних појава” (као актера
“божанског разрешења”). С друге стране, неминовни
несклад између Природе и појединачне, “људске при
роде” која тежи индивидуализацији, доводи до појаве
новог типа – друштвено условљеног – актера у функ
цији носиоца ДЕМ.
1) John F. Denby, Shakespeare’s Doctrine of Nature, 1960, Faber, London,
1960, 196.

Размотримо најпре прву од поменутих варијација,
чији је репрезентативни узорак Шекспирово комичко
ремек-дело, Сновиђење у ноћ ивањску (познатије као Сан
летње ноћи). Вишезначно устројство ове, илузиони
стичким нивоима најбогатије и језички најсуптилније
европске класичне комедије, заснива се на четворо
струком заплету (припреме венчања Тезеј – Хиполи
та, међусобне замене/препознавања два пара атинских
племићких љубавника, стварање пригодне представе
од стране атинских припростих занатлија и размири
це вилинског краљевског пара) којег иницира, развија
и разрешава “натприродни” дует актера: вилењачки
краљ Оберон и његов препредени, али немарни слуга
Пук. То што се носиоци поступка ДЕМ не појављују са
мо на крају комада, него је таква појава само завршна
фаза континуираног присуства у току радње, мање има
упориште у најавама сличног поступка код Еурипида
(Артемида у Хиполиту), а више у поменутој Шекспи
ровој концепцији судбине: да би се деловање Природе
као начела – које укључује ирационално, имагинарно
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и, коначно, Случај – развило у пуној мери, потребно је
континуирано – иако од већине осталих актера скри
вено! – појављивање заступника тог начела.
Шекспирово опредељење утолико је оправданије,
што се у случају Сновиђења у ноћ ивањску ради о “ко
медији зеленог света”, то јест о делу у коме “радња...
почиње у свету који је представљен као стваран свет,
прелази у зелени свет, тамо доживљава метаморфозу
у којој се остварује комичко разрешење, и враћа се у
уобичајени свет”.2) Шта је општи наративни оквир ове
“метафорфозе у четири заплета”? Током спровођења
Оберонове освете супрузи Титанији тако што ће јој кап
нути на очи чаробни сок (који ће је бацити у љубавни
занос према првом бићу које угледа кад се пробуди),
лукави а заиграни Пук испуњава и Оберонову додатну
заповест, дату из најбоље намере – да помоћу истог со
ка у Деметру (једном од четворо атинских љубавника,
залуталих у “вилинској шуми”), пробуди љубавни “од
говор” Хелени – тако што ствара потпуну збрку (греш
ком зачара Лисандра, те оба љубавника почињу опсе
дати Хелену, што рађа Хермијин гнев итд.). Учињена
грешка ће подстаћи Оберона да, пре него што нареди
Пуку да “раз-очара” Лисандра (враћајући га Хермији),
“својеручно” магијски п(р)обуди код Деметра љубав
за Хелену: тенденција која почиње као освета, а раз
вија се као неспоразум/збрка, преображава се у доброчинство:

ОБЕРОН:
Сва три пара нека верна,
Љубав прати неизмерна.
Како би се постигао овај учинак, шекспировска
имагинативна матрица обликује двојицу актера из ви
лењачке сфере као дует скривених контролора. У том
дуету, лик Оберона је покретачка снага, блиска, како
указује Нортроп Фрај у својем разврставању комичких
2) Нортроп Фрај, Мит пролећа: комедија, превела Горана Раичевић,
у: Теорија драмских жанрова, избор, предговор и редакција Свети
слав Јованов; Позоришни музеј Војводине, Нови Сад 2015, 93.

типова eiron-а, лику “старијег човека, који започиње
радњу да би се одмах повукао, и враћајући се, заврша
ва комад”.3) Као функционална и карактерна допуна
овом истинском “architectus-у” комичке радње, извр
шилац чаролијских дејстава Пук није само нова ва
ријација слуге-сплеткароша (каквог познају и антика
и Шекспирови ренесансни узори): његов нехај (у спро
вођењу Оберонових замисли), али још више склоност
ругању и детињастим подвалама указују на присуство
одлика лакрдијаша (bomolochos):

ПУК:
Све укруг, све укруг,
Водаћу их све у круг;
Боје ме се град и луг.
Овако склопљени пар није само упућен на кон
тролисање (тока) неспоразума (заплета, замена, ук
рштања, промашаја) што се одвијају на граници – града
и шуме, љубави мржње, сна и јаве – дакле у простору
сновиђења као вишеструке Границе. Као што смо виде
ли, такав пар, умногоме овим неспоразумима и сам доприноси. Али управо из ове противречности – као још
једне (поетичке) манифестације ониричког, сновиђења
– проистиче и значај коначног доброчинства вилењач
ког дуета. Шекспир је у том погледу надасве темељан
и слојевито асоцијативан: као што само оруђе забуне,
чаробни сок љубавне омаме, представља плод промашаја (гађајући неуспешно ““весталку” Дијану, Купидо
нова стрела подарује магијско својство цвету), тако се и
коначна хармонија двају љубавничких парова остварује
тек посредством Оберонове/Пукове креативне грешке.
Промашај рађа жељу, да би жеља (Лисандрова, али и
Оберонова) неминовно довела до новог промашаја –
али такав низ, услед потребе за комичком равнотежом
и обновом, не може постати бесконачан. Отуд Шек
спир бира најсложеније, али и најефикасније решење:
пошто су спознали илузију (сопствене) Моћи, Оберон
3) Нортроп Фрај, Наведено дело, 86.
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Из представе Сан летње ноћи, Thesis Theatre Company, Солун

и његов Пук постепено увиђају и ризике коришћења
моћи Илузије. На крхком ткиву (људске) свакодневне
реалности, може се интервенисати само “краткороч
но” и са свешћу о могућој грешки – дакле, само као
скривено, добронамерно полубожанство.
За разлику од Оберона, заступник deus ex machina
у “мрачној комедији” (или “проблемској драми”, зави
си од гледишта) Мера за меру представља “овострану”,
световну и, штавише – политички дефинисану фигуру.
Реч је о војводи Винћенцију који, јавно обзнанивши

привремено напуштање положаја, остаје инкогнито у
граду, прерушен у фратра (Лодовика). Декларативно,
Винћенцио тиме жели да праведним законима, које је
“преблаго” примењивао, посредством строге руке за
ступника Анђела врати значај и поштовање. Постоји,
међутим, и мање видљив разлог, који војвода спомиње
само пред монахом Томом, у чијем је манастиру на
шао привремено уточиште:
“Да л’ с влашћу смер се се мења, шта су ти
Што глуме нас, докучићемо ми.”
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Главне жртве “праведне примене” закона, то јест
међувлашћа насталог због Винћенцијевог нестанка су
најпре Клаудио (који бива осуђен јер му је девојка с
којом се воли затруднела “пре венчања”); затим Иза
бела, његова сестра, доведена у стање тескобне дилеме
пошто јој Анђело, привидни моралист и аскета, тра
жи сексуалну “услугу”, као цену братовљевог помило
вања; најзад, сам Анђело, који бива раскринкан зато
што веома лаковерно пада у клопку коју су, по Војво
диној замисли, за њега спремиле Изабела и Маријана,
његова остављена вереница (с којом ће у ствари про
вести “љубавну ноћ”). Речју, Винћенцио не само што
најпре – дословно и симболично – оставља празним
“место Моћи”, претварајући га у искушење за Другог –
него наставља да, прерушен у монаха као формалног
чувара морала, са маргина привидне немоћи управља
догађајима у жељеном смеру.
Винћенцијева контрола збивања у Мери за меру,
“оркестрирана” кроз четири драматуршке секвенце
које воде сложеном разрешењу (привремена абдика
ција с објашњењима; стварање тензије код заточеног
Клаудија и Изабеле; припрема и спровођења “клопке”
за Анђела са Изабелом и Маријаном; одлагање Клау
дијевог погубљења), постепено се показује као проми
шљена и суптилна манипулација. Тачније, спознајемо
како, упркос емотивној тензији изазваној Анђеловом
уценом Изабеле, управо војводино скривено баратање
људским слабостима и страстима представља ону, ка
ко напомиње Брајан Холовеј, “основну структуру ис
кушења која прожима Беч”.4) Можда најупечатљи
4) Brian Holloway, Vincentious Fraud: Boundary and Chaos, Abstinence
and Orgy in “Measure for Measure”, College of West Virginia Press
2000, 67.

вији сигнал таквог усмерења – које ће кулминирати у
војводиној финалној брачној понуди, упућеној Изабе
ли након њеног “племенитог спасавања” – представља
Вићенцијево уверавање засужњеног Клаудија како је
“част” његове сестре безбедна: пошто је Анђело “само
ставио на пробу њену врлину”, њему, Клаудију, преос
таје да се припреми за погубљење. Будући да у том ча
су војвода поуздано зна да је Анђелова уцена стварна,
оваква реторика превазилази сваку очекивану етичку
или психолошку функционалност, разоткривајући се
као репрезентативан симптом Винћенцијеве позиције
скривеног контролора-манипулатора.
Манипулација се у завршници комада – која треба
да представи Винћенцијево јавно враћање на позицију
моћи кроз раскринкавање номиналних криваца (од
Анђела до раскалашног ветропира Лућија) и дељење
великодушних “божанских” опроста – извргава у сло
жену и готово ругалачку игру маскирања и демаскирања.
Војвода се, наиме, с надмоћном лакоћом пребацује из
улоге владара у образину монаха и натраг, доводећи
нас, коначно до сазнања да (владарском вољом оза
коњена) Казна није ништа друго него резиме велике
аморалне трговине: отуда и војводина ноншалантна
просидба Изабеле бива изречена у оквиру исте репли
ке којом се Клаудио открива као жив, а Анђело бива
амнестиран. Све мере су “наплаћене” одговарајућим,
“истим мерама” – изузев оне која се односи на самог
носиоца Моћи. Пошто је његова владарска позиција,
место Моћи, потенцијално увек упражњено, он сам је,
сходно томе, оличење одсутности: другим речима,
скривено безакоње које опстојава у темељу политичке
вештине.
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Хамлет и Хамлет, фреска
легитимације умјесто драме
трансформације

Д

Прилог за анализу редатељске поетике Оливера Фрљића1)

огодило се, на концу или на новом почетку, и то:
Оливер Фрљић поставио је Хамлета. Или можда
тек само Хамлета. Притом још у Загребачком
казалишту младих, суперлативима овјенчаној кући до
маћих и међународних успјеха. Није стога чудно да о
Хамлету, или Хамлету, сви имају своје мишљење, од
залуталих пролазника до кључних медија. Због име
на редатеља, или ипак због наслова, али и због ком
бинације.
Спој управо тог редатеља и тог комада није слу
чајан, нити то може бити. Истодобно и казалишна и ме
дијска звијезда од које се увијек очекује више, па онда
и боље или барем провокативније, Фрљић је тијеком
поприлично стреловите каријере успио не само задо
бити него и потрошити разне ласкаве епитете попут те
рориста, enfant terriblea, провокатора, памфлетиста... У
нешто суздржанијем тону, без звјездане прашине, није
1) Премијера Шекспировог Хамлета у режији Оливера Фрљића из
ведена је 8. 3. 2014. у Загребачком казалишту младих, а гостовала
је на 42. Интернационалном фестивалу алтернативног и новог те
атра, Инфанту, 2015, када је изведена на сцени “Јован Ђорђевић”
Српског народног позоришта.

тешко сложити се с чињеницом да је ријеч о имену које
пуни казалишта, с којим глумци желе и воле радити
и које, на концу, направи и представу и представу око
представе, без обзира на однос уложеног, добивеног и
очекиваног – у оба случаја. Након неколико великих
лектирних наслова, али и пуно важнијих ауторских
пројеката, било је само питање тренутка кад ће се суо
чити и с “мајком свих драма”, свима “познатим”, радо
и често, па макар и погрешно цитираним, Хамлетом.
Фрљић није Шекспировог несуђеног престоло
насљедника Данске изабрао насумично нити је тек та
ко његовим чак и неуобичајенијим интерпретацијама
додао своју верзију. За редатеља и његов опус не толи
ко неуобичајену, али за домаћу казалишну обичност
претјерану до непрепознатљивости или неразумљи
вости. Неоспорно, сватко ће у ЗКМ-овом Хамлету,
или Хамлету, пронаћи нешто што може истакнути као
особни фаворит: понеку гесту, изведбену минијатуру,
понеког и иначе особно преферираног глумца, хра
брост инсценације која не укључује зидине и покушај
приказа приказе, драматуршке интервенције, чак и
оне с посљедицама пресудним по драмска лица или
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Из представе Хамлет, фото: Давид Линковски

заплет сам. Без обзира какав коначни суд јавности о
представи био, ако такав уопће постоји, продукција
се већ исплатила, самим чином бивања, настанка и
преживљавања на претпостављеном коду такозване
друштвене сензибилизираности за театар.
Пословично огледало збиље, међутим, постоји
само кад је ријеч о изнимним случајевима: с једне
је стране Шекспиров Хамлет, с друге истовремено
најављени ауторски пројект Оливера Фрљића о слу
чају (Александре) Зец. И један и други разбуђују и уз
буђују јавност, како ону малобројну казалишну тако
и ону многобројну која то никад неће постати. У свим
осталим случајевима, иако је Фрљић својим предста

вама већ освојио и за мање спектакуларније професије
од казалишне режије сасвим пристојан број насловни
ца, глухоћа и сљепило друштва на казалишне ексцесе
остају неподериве: криж који се претвара у свастику
у Буђењу прољећа није изазвао нити “с” од скандала,
портрет Иве Санадера у ријечком Шкрцу такођер, док
је тек донекле одјекнуо његов говор са сплитске риве
у Бакхама, а и то само зато што га је сам премијер,
обратом којим се наслућено само потврдило, на кон
цу допустио. У крајњој линији, и покушај изазивања
афере с гиљотинирањем кокоши у Дантоновој смрти
на Дубровачким љетним играма остао је тек на рази
ни покушаја, док је метафорички вишеструко податно
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гледатељско прихваћање физичког спутавања остало
непрепознато као чин који на истодобно заобилазан и
сасвим конкретан начин пропитује институционали
зирано насиље над појединцем, чак и кад је оправда
но револуцијом.
Оливер Фрљић је зато, наизглед, одустао од ра
дикалне реинтерпретације с конкретним упливом ре
алнога, од упереног прста или забијања истога у око,
и одлучио буржоазију шокирати другим средстви
ма. Остане ли се само на рецентнијим продукцијама
у Хрватској, примјетно је његово наводно ауторско
“смирење”, о којем и сам помало иронично пише у
тексту за програмску књижицу ове представе. Тај по
четак “новог себе” он објашњава овако: “Размишљао
сам о томе каква Хамлета од мене очекује домицил
на казалишна и друштва заједница. Вјеројатно онога
којег духови рецентне прошлости покрећу у демаски
рање идеолошки и политички первертираног сустава у
којем се данас гушимо, Хамлета сведена на политич
ки памфлет, онога који жртвује љепоту и вјечност ка
нонског дјела западноеуропске драмске књижевности
за јефтино казалиште с тезом. Пошто сам толико пу
та испунио та и таква очекивања, чинило ми се да је
овога пута ред да их изневјерим. Дакле, ова представа
је својеврсни израз покајања за сва казалишна лутања
моје младости и улазак у зрело доба мога театарског
бивања.”
Колико је заиста ријеч о “покајању”, а колико тек
о развоју у другом смјеру, није баш тако лако једно
значно утврдити, чак и уз редатељево “признање” али,
знаковито, не и одрицање младеначког “порода од тми
не”. С једне стране, као аргументи против, стоје њего
ве “институционалне” представе које раде “посредно”,
попут Оца на службеном путу, гдје је текст Абдулаха
Сидрана режијским рјешењима суптилно надописан
како би резултат постао истодобно и критика и афир
мација југоносталгије. Или пак Госпође министарке,
гдје је занатску успјешност и минимум сценографских
интервенција тек донекле засјенила језична димензија

и задржавање изворника с додатком титла на хрват
ском, што је на концу ипак прије добар активистички
потез којим казалиште опримјерује своју закашњелост
у реакцији на реалност него дубински рез у сложености
не само данашњих овдашњих културално-идентитет
ско-језичних трвења. Споменуте, без обзира је ли ријеч
о продукцијама београдског Атељеа 212 или Сатирич
ког казалишта Керемпух, ипак нису доказ за Фрљићев
“тероризам”, и служе више као илустрација покајања
прије “покајања”. Ипак, да Фрљић није остао без даха,
јер материјала ионако има на претек не само од Триг
лава до Вардара него и нешто шире, потврђује тема
тизирање словенских “избрисаних” у пројекту 25 671
Прешерновог гледалишча из Крања, као и Ђинђић из
споменутог Атељеа. Обје, без обзира на индивидуал
не естетичке просудбе или моралне недоумице, јесу
и храбре и погођене и, у крајњој линији, потребне не
само срединама у којима су настале.
Ако му се може вјеровати, а не може увијек и
потпуно јер је и као редатељ и као својеврсна медијска
звијезда већ доказао како такозваним јавним мишљењем
и очекивањем у вези са својим ликом и дјелом зна уп
рављати те притом рећи оно што мисли и што мисли
да треба рећи, док је истодобно у казалишту врхунски
манипулатор и чињеницама и занатским уобичајено
стима, Фрљић се сад покајао. Некима је то добра вијест,
другима лоша, док је већини, чак и већини казалишне
публике, највјеројатније свеједно јер она “жели само
гледати добро казалиште”. Што пак ово посљедње да
нас значи, тешко да би одговорили и пуно заинтере
сиранији од ње саме. Но, ако је сам то написао, онда
је можда и истина. Ипак, Шекспир у ЗКМ-у није по
кајање ни затомљивање себе него, најприје, поновно
изневјеравање очекивања с обзиром на то да није ни
“памфлет” ни “класика”, него комад ауторског каза
лишта у институционалним увјетима, помало помо
дан у реализацији и на тренутке незграпан у провед
би, али с идејом која, без обзира на све, има и разлог
и утемељење и смисао.
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Не само у овом конкретном случају, иако је он
индикативан, треба раздвојити Хамлета и Хамлета.
Вјеројатно најпознатији драмски текст уопће вјеројат
но најпознатијег драматичара уопће и ауторска интер
претација не морају бити на истом правцу него су по
себне оси које чине поље у којем се догађа представа,
и сваком увијек помало различитом изведбом помиче
се ближе једној или другој. Безброј интерпретација, од
културално кодираних, радикално скраћених, акту
алнополитички изравних или глумачки и редатељски
заиграних до импровизација, све су то Хамлети, иако
можда нису Хамлет. Осим у тисканом издању, иако
би и о томе шекспирологија имала што рећи, Хамлета
ионако нема, ни у великим националним кућама ни
на Дубровачких љетним играма, а Royal Shakespeare
Company је ионако тек туристичка дестинација. На
против, Хамлета има сасвим довољно, можда и преви
ше. Стога је свака расправа о точности, исправности,
аутентичности или вјеродостојности, не само у овом
случају и не само сада, осуђена на неуспјех јер управо
са сваком од њих постаје смисленија свака нова обра
да, још удаљенија од изворника, неписменија или на
дахнутија, безобразнија или точнија, с више или мање
поклона или покајања.
Другим ријечима, уколико казалиште постоји само
зато да би се уживо чуло неколико стихова научених у
некој фази школовања или посвећености лектири, или
ако одређени подзаплет толико голица машту да је ње
гов изостанак смртни гријех и одређене продукције и
њезиних аутора, зашто га уопће има? Једини начин да
театар не буде потчињен драмској књижевности, или
књижевности уопће, онај је у којем су аутор предло
шка, предложак и казалишни аутор – без обзира је ли
ријеч о редатељу самом или у сурадњи с драматуршким
и осталим ауторским тимом у који треба уврстити и
извођаче – у једнакоправном положају. Најједностав
није речено, казалиште није костимирана рецитација
него индивидуално ауторско, извођачко и гледатељско
читање у контексту гледатељског, извођачког и аутор

ског колективитета. Осамљеност и неспутаност сваког
од тих ентитета у заједништву ствара отворен, рањив
и недовршен комплекс изведбених умјетности и сто
га је залог његове аутентичности и истодобно, можда
парадоксално, његовог отклона од догме.
Фрљићев Хамлет стога није Шекспиров Хамлет,
али јест и Шекспиров и јест Хамлет. Он припада ре
датељу који је истодобно и драматург колико и носи
тељу насловне улоге Крешимиру Микићу, али и сваком
гледатељу који има свог Хамлета, скривеног у неком
сасвим приватном “бити или не бити”. Ово није музи
калан ни романтичан Хамлет: не виче “непристојне”
глаголе као код Томаса Остермајера нити је само због
сценских ефеката измјештен у другу културу као код,
узме ли се за примјер релативно рецентно и релатив
но блиско, а опет од изворника “радикално” удаљено,
читање Хариса Пашовића. Умјесто адолесцентског
“Ficken!” смишљеног за трансеуропска гостовања, тр
зајних озљеда услијед мултикултуралног силовања
или уобичајеног неискреног пренемагања с остаци
ма амбијенталности у скакутању по Ловријенцу, овај
Хамлет задржава цијели проблем тамо гдје и настаје:
код куће. Зато представа, сведена на минимализира
ни простор играња и једноставну сценографију стола
који од обједног постаје обредни, дакле жртвени, има
од самог почетка атмосферу линча, талачке кризе која
се мора завршити кобно или пак суднице у којој већ
осуђени, иако можда невин, настоји посљедњим чином
оправдати освету као свој, редукцијом редукције, ис
кључиви разлог постојања. Хамлет је драма рањеног
човјека, који жуди за осветом и у том лудилу без лу
дила и без луцидности, у стању је пронаћи гњев. Он ће
му доћи главе, док су камарила, обитељ и пријатељи
сви одреда тек извршитељи, чије крваве руке нитко
не види па се зато заправо нису нити догодиле. Један
мртав краљ или два, сви по имену Хамлет, криви сви,
без обзира јесу ли своју кривњу окајали... Чега од свега
тога у Шекспиру нема? Нису ни они Брукови плотуни
баш потпуно произвољни.
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Из представе Хамлет, фото: Давид Линковски

Овај “хрватски Хамлет” није сметен извањско
стима, чак нити непрежаљеним Фортинбрасом који
пријети да ће помести трулу Данску и двор као извор
те трулежи. Ништа се овдје не догађа изван затвореног
обитељског круга јер све је сведено на једну мету и исто
одстојање. Умјесто да имитира фрулу и лутка, Хамлет
овдје јест и једно и друго од почетка. Додуше, фрула
мало зашиљенија на оном крају у који се пуше и лутак
који није баш у потпуности довољно гибак за манипу
лацију с обзиром на то да ипак изазива како крварење
на усни тако и поприличан напор да га се помакне у
жељеном смјеру. Његова је највећа чистоћа у самом
чину љутње, жеље за осветом, праведног и праведнич
ког бијеса који осјећа чак и прије него што га публика
види. У том смислу, није ријеч о драми трансформа
ције него о фрески легитимације, јер само Хамлето
ва љутња може изазвати смрт која ће друштво можда
обиљежити, али не и промијенити. Његову властиту
и сасвим јалову, у фамилијарном дворском смислу
туђим и својим рукама заједнички изведену, самосмрт.
Такво, увјетно речено поједностављивање наи
зглед скраћује муку и гледатељима и извођачима јер

умјесто уобичајена четири све битно своди на сат и пол.
Но, можда и парадоксално, мука није ништа мања. Из
вођачи нису у потпуности лишени могућности пропи
тиваног играња, или играња кроз пропитивање и играње
пропитивања истодобно, на којем бројне поставке овог
текста неријетко губе и вријеме и живце док развоју
драмског лука додају наводно заслужено трајање а из
вођачима могућност ширења пауновог репа вјештине,
али су у тој могућности битно онемогућени сценом и
мизансценом. Уосталом, свести велику и разведену
драму на обитељски ручак, чак и не макнути никога с
позорнице окружене публиком, већ је одавно канони
зиран поступак, иако и даље занимљив и функционалан
због своје природности и језгровитости, што је, између
осталих, и Фрљић сам већ доказао успјешницом Мрзим истину. Пуно већи проблем је то за извођаче него
за гледатеље, јер захтијева концентрацију и посвеће
ну присутност, што ансамблу ЗКМ-овог калибра није
потешкоћа, а не би ни смјело бити. Покоји глумачки
поглед који се отме режијски прописаном фиксирању
плијена од стране ловачког чопора, покоје искакање
глумачких особности и припадајућих стилема, још
увијек су у функцији, наизглед отвореним рубовима
унаточ, затворене цјелине представе.
Гледатељи су такођер начелно у минусу јер оду
зет им је велик дио приче, можда и понеки особно
најдражи сегмент, на примјер “плакање” за Хекубом,
надвикивање на зидинама или “ријечи” и “шутња”...
Унаточ свему томе, и овакав Хамлет функционира, не
само као слика Хамлета, плошна илустрација или ма
гловито присјећање, него као битно сведени подтекст
друштва у дубокој не само моралној кризи, које се до
крајњих конзеквенци бори за свој опстанак, друшт
ва које се брани тако да друкчијима не попушта иако
их, уговорно, асимилира. Розенкранцу и Гилденстер
ну (Ведран Живолић и Петар Левентић) придружује
се и Хорације (Горан Богдан), вјеројатно како би се
заборавила његова улога у убојству Полонија (Пјер
Меничанин), Гертруда (Нина Виолић) више није са
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мо бранитељица “уставног поретка” него и активна у
елиминирању, у множини која овдје сасвим намјерно
замјењује једнину, неприпадних и непослушних, док
Клаудије (Сретен Моковић) набораног чела и суге
стивно циничне имитације патоса може цијелу причу
отворити и затворити истим зазивом истодобног ко
лективног жаловања и усхита. Асимилација је један
од пожељних алата таквог друштва: Хорацијева је ви
дљива у настанку, а Офелијина у резултату, он одустаје
од пријатељске вјерности истини, она од живота, и то
руком несуђеног љубавника, али властитом одлуком.
Удвојеност неколицине ликова вјеројатно је нај
зачуднија те уз краћење можда и “најскандалознија”
чињеница овог Хамлета. Препуштање гласа Хамлета
Старијег Клаудију још се може објаснити његовом вла
дарском омнипотентношћу, али и логичким извртањем
Гертрудиних захтјева да управо убојицу оца син сма
тра новим оцем, док је претапање Гертруде и Офелије
наизглед на разини баналне мизогиније или нимало
успјешније посвете наводно Вјечном Женском као ио
нако сувишном катализатору мушке приче о бруталној
борби за власт. Овдје, међутим и унаточ симболичном
датуму премијере, није ријеч о томе, него о принци
пима прилагодљивости и припадајућим ступњевима
преживљавања. Као што Хорације мора убити Поло
нија, непоузданог у амбивалентној слаткорјечивости,
да би доказао своју исправност у очима моћи, тако и
Офелија као Гертрудина паслика у Хамлетовим очима
мора нестати, макар и се и сама угушила руком љу
бавника, како би његов злочин био видљивији, а нуж
ност његовог поништења јаснија. Све то, међутим, не
служи већој осуди Хамлета или његовој већој кривњи,
јер она је садржана у његовом погледу већ од самог
почетка, него у њиховој, најприје Гертрудиној и Хо
рацијевој, легитимацији у односу на оно што ће доћи
након (оба) Хамлета. Лаерт (Јасмин Телаловић), као
и Розенкранц и Гилденстерн, уосталом и Гробар (Ми
ливој Беадер), неважни су у тој расподјели, њихова је
функција ионако да служе као марионете, без трун

ке кајања или мишљења, задовољени јањетином и на
грађени причувним положајем.
Зато овом Хамлету не недостаје Фортинбрас, ни
ти било која друга морална вертикала, укључујући и
Хамлета самог. Умјесто почасне салве испаљене из на
водно праведничких топова, Велики механизам је само
обрнуо још један круг чишћења ватром и лијечења че
ликом. Ипак, Фрљић није могао без коментара, чак и у
својој новој “покајничкој” фази, па представу нијемо
прати панелна репродукција у изворном мјерилу Ми
келанђеловог Посљедњег суда, тијеком представе видљи
ва тек половици гледатеља али зато сасвим функцио
нална као њезина, дословно, закључна слика. Нимало
херојска или праведничка, већ дубоко интимна геста
Спаситеља на њој овдје функционира двојако: могуће
ју је читати и као одустајање од правде саме, али и оду
стајање од покушаја њезиног инсценирања у казалишту.
Илустрација јест точна ако наводи на интерпретацију,
али је истодобно етички и естетички сувишна уколи
ко је догађање на позорници (у) гледатељима учинило
барем дио онога што је требало учинити.
Осиромашен и обогаћен, неуспоредиво више
Фрљићев него фрљићевски Хамлет, умногоме је точ
нији од бројних других флореалних фразирања Хамлета. Он одговара на хамлетовско питање и прије него
што је постављено јер показује колико је управо оно
погрешно, барем за Хамлета, ако не и за имагинар
ну хамлетовштину. Утолико јест ријеч о казалишту с
тезом, али тезом која говори из изворника а не пре
ко њега, да је лако питати се док је нешто теже и, у
крајњој линији, опасније одговорити. На уобичајено
питање што су класици нама данас, Оливер Фрљић је
одговорио потврдом да пословично, научено и само
разумљиво “бити” често подразумијева и “не бити” или
“убрзо више не бити”. Класици на које смо навикли као
на вјечне и неподериве стога ипак могу и “бити” и “не
бити”, ако су на позорници и ако се (с) њима озбиљно
игра умјесто да их се само игра. Хамлет или Хамлет,
укратко, уопће није питање, али све остало и даље јест.
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Опера према драмском делу
Иве Војновића

Н

ије редак случај да позоришни комад послужи као
инспирација за оперско дело. Примера има на
претек и када је у питању светска композиторска
пракса, али и наше музичко стваралаштво. Литерарна
штива подстицала су ауторе да их преточе у музичку
форму. Некада је то био лични доживљај композитора
на кога је текст оставио посебан утисак, будио субјек
тивни импулс. Много чешће се радило о потреби да се
музичком подлогом појача ангажовани карактер дела
и истакне његова национална или политичка порука.
Опера Стевана Христића Сутон компонована је
према тексту другог дела Дубровачке трилогије Иве
Војновића. Либрето у потпуности прати текст Војно
вићеве драме, уз додатак песме “Снови” Јована Дучића.
Христићево дело настало је 1923. године, а премијер
но је изведено 26. новембра 1925. на сцени Народ
ног позоришта у Београду. У историји музике, Сутон
се издваја као друга изведена српска опера. Настала
је две деценије после опере На уранку (1903) Стани
слава Биничког, која има статус нашег првенца у овој
музичкој форми.

ПРЕДЛОЖАК ЗА ЛИБРЕТО
Опус Иве Војновића (Дубровник, 1857 – Београд,
1929) чине десет драмских дела, од којих се посебно
издвајају – Еквиноцијо и Дубровачка трилогија. У свет
позоришта Војновић најпре улази као гледалац. По
сле тога уследио је његов ангажман критичара, да би
се убрзо показао и као аутор позоришних дела. Исто
рија нашег театра помиње да се дубровачки драмати
чар афирмисао комадом Еквиноцијо, који је написао
почетком последње деценије 19. века. Извор инспира
ције за ову драму налазимо у доживљају који је у пиш
чевим сећањима оставио дубоке трагове.
Успомене на бурна преживљавања из доба мла
дости, будиле су се заједно са музиком из Вагнерове
опере Холанђанин луталица. Она је ту стваралачки
подстицај, подстрек за буђење сећања из прошлости.
Временске недаће “еквиноцијалне буре” на мору, као
и атмосфера шумовитог предела на Лападу, само су
допринели уоквиравању ове драме. Треба истаћи да је
своје доживљаје неостварене, више платонске љубави
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према Марији Рубрициус, удатој Пуљези, Војновић
уплео у причу Водопићеве приповетке “Тужна Јеле”.
У Еквиноцију аутор показује одлично познавање
ближе дубровачке околине и њених обичних људи. Ту
се пре свега мисли на поморце и раднике у некадашњем
грушком бродоградилишту, па је као и у другим својим
делима инспирацију налазио у стварним људима које
је мање или више познавао. Од значајних чинилаца за
коначно формирање Еквиноција, треба истаћи Ибзе
нов театар. Ово у једном писму истиче и сам Војновић.
Уколико би се у Ибзеновом делу потражио комад који
има највише додирних тачака са Еквиноцијем, онда би
то била његова драма Авети.
Прво извођење Еквиноција било је 30. октобра
1895. на сцени загребачког Казалишта. Београдска
премијера ће уследити осам година касније, 16. децем
бра 1903. Испоставиће се да је стари дубровачки говор
био највећа сметња при сценским реализацијама овог
комада на нашим сценама. Охрабрен успехом Еквиноција, Војновић се прихвата писања три једночинке
које чине основу његовог најзначајнијег дела Дубровачка трилогија. Овај раскошни триптих “повијесног
пада и сутона” града-државе, писац компонује у три
хронолошки различито распоређене целине.
Први део Allons enfants! догађа се 27. маја 1806.
када Французи улазе у Дубровник. Друга једночинка
Сутон одиграва се 1832, а у трећем делу На тараци
писац описује једно предвечерје 1900. године. Прво
извођење Трилогије било је на сцени ХНК у Загребу, 28.
априла 1903. У Београду Дубровачка трилогија прика
зана је први пут 6. марта 1904, мада су прва два дела
представљена раније (1900. и 1903). Поново извођење
овог комада у новој поставци Народног позоришта би
ло је 27. априла 1929, три месеца пре пишчеве смрти.
Како посебну пажњу посвећујемо другом делу
Војновићеве трилогије, треба истаћи да је Сутон са
мостално приказан 1900. године у Загребу. Аутор је
прво написао ову једночинку, а потом су настале и
преостале две које чине Дубровачку трилогију. За по

Влахо Буковац, Портрет кнеза Ива Војновића (1918)

требе штампања Сутона, који је објављен у часопи
су Живот, Војновић ће написати предговор у коме је
објаснио многе детаље везане за његов настанак. Тако
ће споменути да је Сутон написао на острву Брач, то
ком 1898. и 1899. године.
Као што је споменуто, драма се одиграва у Дубров
нику, 1832. године. Готово две и по деценије након про
пасти Републике (1808) град и даље живи, док власте
ла пропада и изумире. У таквим околностима, Павле,
Кћерка дубровачке властелинке Маре Никшине Бене
ше, признаје своју љубав према пучанину – капетану
Лују. На крају се ипак одриче својих емоција и, остајући
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ХРИСТИЋЕВА МУЗИЧКА ЈЕДНОЧИНКА “СУТОН”

Стеван Христић (1909), фото: Милан Јовановић

верна традицији сталежа коме припада, одлучује да оде
у самостан. Унутрашњу драму девојке Павле, Војновић
изванредно изражава у сценама у којима се преплићу
болна лирика и жални тонови неостварене љубави.
Будући и сам “конте, декадент, театрало и вели
ки песник”, како је Војновића са поштовањем и накло
ношћу називала Исидора Секулић, аутор је своју Трилогију написао желећи да макар за тренутак заустави
одлазак света којем је и сам припадао. У првом делу
трилогије (Allons enfants!), аристократија (оличена у
лику Орсата Великог) има потребу за борбом, која се
ипак није догодила. С друге стране, у Сутону те пот
ребе више нема. Он је драма прихватања катастрофе,
чињенице да је Дубровачка република пропала, а за
њом и градска властела.

Стваралачки опус композитора Стевана Христића
(1885–1958) распростире се у периоду од непуних пет
деценија прве половине 20. века. Захваљујући студија
ма композиције у Лајпцигу (1904–8) и усавршавањима
у Москви, Риму и Паризу (1910–12), он се упознаје са
постулатима немачког позног романтизма, тековина
ма веризма, француске лирске музичке драме, као и
делима најзначајнијих композитора импресиониста.
У исто време, Христић не запоставља праћење онога
што се дешава у нашој музичкој пракси.
Упознавање са кретањима у европској музици
с краја 19. и почетка 20. века, као и став према на
ционалној традицији, прожимају се од самих почет
ка Христићевог композиторског деловања. Остајући
незаинтересован “за авангардне тенденције каснијег
датума”, он стваралачки профил базира на синтези
позноромантичарских, веристичких, импресиони
стичких и наших фолклорних елемената. У контексту
наведеног треба посматрати стилске одреднице њего
вог музичко-сценског деловања, посебно Христићеву
оперу Сутон.
Стварање музике засноване на предлошку Војно
вићеве психолошке, симболистичке драме, захтевало
је другачији језик од оног који је пружала дотадашња
оперска и класична инструментална традиција. Из тог
разлога, Христићеви узори у мелодијском обликовању
Војновићевог дела нису могли потицати из српске му
зике и скромног корпуса националне опере засноване
на историјској тематици и фолклорним елементима.
Опера Сутон представља преседан, како у смислу ко
ришћења уобичајених сижеа из националне прошло
сти, тако и у примени другачијих музичко-изражај
них средстава.
Једночинка или како се негде помиње музичка
драма Сутон, заузима посебно место у историји наше
уметности. Без претходника и још увек без следбеника
у невеликој српској оперској прошлости, ово дело је
као лирска музичка драма носило дах европског “fin
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de sieclea”. Као могући Христићеви узори помињу се
позноромантичарска француска музичка драма, ита
лијанска веристичка опера с краја 19. и почетка 20.
века, а посебно Дебисијева импресионистичка опера
Пелеас и Мелисанда (1902).
Опера Сутон подељена је на дванаест призора,
од којих сваки представља један сегмент збивања. Ту
су и две “затворене нумере” – једна која се појављује
у 11. делу, и друга која се интерпретира два пута (у 8.
и 12. призору). У овако замишљену једночину музич
ку драму, Христић је 1954. убацио велики Балетски
дивертисман. Као што је Војновић увођењем симбола
компензовао одсуство спољашње драмске динамике,
композитор је овај “недостатак” надоместио употре
бом лајтмотива (мотиви љубави, одлуке, сутона, кон
фликта, туге, славне госпарске прошлости).
Опера има две верзије. Прву која је изведена
1925. и другу, допуњену балетским чином (диверти
сман), из 1954. године. Христићев Сутон изведен је у
Новом Саду у два наврата. Године 1994, поводом де
вет деценија од извођења прве српске опере На уранку Станислава Биничког, и 2001. када је обележаван
век од прве написане опере Женидба Милошева Петра
Коњовића. Оба пута и у оба наврата Сутон је изведен
без балетског чина. Уместо увертире које у Христиће
вом делу нема, изводио се његов Дубровачки реквијем
писан на стихове Јована Дучића.
Проблеме са овом опером Христић је као искусни
и стални диригент у Народном позоришту у Београду,
осећао од саме премијере 1925. године. Са своје две
слике она је испуњавала оно што називамо једночинком
и камерном опером, али није могла да испуни једно
цело музичко вече. Било је потребно размишљати шта
би могло да јој се придода, како би то био доживљај у
трајању уобичајених опера које су имале више чино

ва. Могуће да је захваљујући Оскару Данону, који је
инсистирао на Христићевом раду на Охридској легенди, композитор био подстакнут да допуни свој Сутон.
Партитура Дивертисмана рађена је током 1953,
а премијера је одржана у јулу 1954. Од тада, Сутон с
балетским чином није изведен ни на једној нашој сце
ни. Балетски дивертисман састављен је од низа старих
игара, тако да у извесном смислу контрастира целокуп
ном ткиву опере. Ово је објашњиво ако се узме у обзир
да је он компонован три деценије касније, и дописан
на основни и суштински део опере. Балетски чин је у
извесном смислу и тематски, а својом причом и му
зичким садржајем подељен је на два дела.
Дивертисман садржи елементе различитих попу
ларних жанрова барока и класицизма, махом роман
ског порекла. Међу њима налазимо бројне дворске и
народне игре, па чак и мимске призоре из комедије дел
арте. Цела ова балетом оживљена целина представља
музичку слику прошлости у којој дубровачки госпари
и даље живе. Јасном социјалном кодификацијом одаб
раних игара само се појачава свест о строгим друштве
ним правилима унутар аристократског сталежа, после
које се Павлина одлука да се одрекне љубави и оде у
самостан указује као једина могућа.
У вези са Дивертисманом постоји и једна занимљи
ва прича. Наиме, десило се да је након настанка 1954.
године, партитура овог додатка опере нестала. После
готово шест деценија пронађена је у Музиколошком
институту САНУ, посредством др Мелите Милин. Му
зиколошко друштво Србије које је учествовало у раду
на партитури Сутона, дало је Дивертисман на препи
сивање. После тога, он је предат оперској и позоришној
кући Мадленијанум. Овде је Христићева опера конач
но изведена у целини, у оквиру Бемуса 2016. године.

У СУСРЕТ 66. СТЕРИЈИНОМ ПОЗОРЈУ
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Разговарао > Александар Милосављевић

Интервју: Миливоје Млађеновић, селектор

На крају једне од
успешнијих сезона

О

вогодишњи селектор представа у свим селекција
ма Стеријиног позорја Миливоје Млађеновић,
дугогодишњи је успешан директор сомборског
Народног позоришта и Српског народног позоришта
у Новом Саду, некадашњи је директор Позорја, тво
рац неколико театарских фестивала и међународних
позоришних асоцијација, члан је многих театарских
жирија, али је и драмски писац, аутор књига драма и
есеја, театролошких студија и професор; знања и иску
ства стицао је на широком пољу које обухвата праксу
и теорију, уметничко стваралаштво и теоријско про
мишљање, процесе доношења одлука и функционисање
на основу одлука које су донели други...
И Млађеновићево селекторство задесио је усуд
који одавно прати све селекторе наших фестивала, а
нарочито Позорја, јер нас овде готово без паузе заде
се ратови, драматична друштвена и политичка преви
рања, разноврсне (формалне и неформалне) санкције...
Његов селекторски рад је, ево, задесила – пандемија
коронавируса, дајући ионако озбиљном и одговорном
ангажману димензију (још једне) немогуће мисије. О
томе, као и о другим аспектима наше театарске ствар
ности, сведочи особа која у овом часу највероватније
има најцеловитији увид у ту стварност.

Миливоје Млађеновић, фото: Б. Лучић
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КОВИД НИЈЕ ОПРАВДАЊЕ
А. М.: Општи је став да ће минула театарска сезона
остати упамћена по пандемији коронавируса, пре
свега да је обележена прекидима рада позоришта,
одлагањима планираних премијера, што је, између
осталог, довело до тога да више не знамо да ли гле‑
дамо премијеру планирану за претходну или за ову
сезону. Тако је настала промена контекста. Има, међу‑
тим, мишљења да је, упркос ковиду, управо ова сезо‑
на једна од бољих у нашим позориштима у последњих
неколико година. Какав је твој однос према сезони у
којој си бирао представе?
М. МЛАЂЕНОВИЋ: Истина је да је пандемија дева
стирала позоришни живот. Разорила продукцију, пост
продукцију, фестивале. Само захваљујући упорности
људи у позоришту није наступио суноврат... Изме
нила се потпуно церемонијална страна значаја овог
културног догађаја и нестало уживање у позоришном
чину, спласнуо је ентузијазам, усахнуо онај еротизам
с којим се долази у позориште. Без оних малих риту
ала, обредних радњи с којима публика долази у по
зориште, нема ни потпуног ангажмана извођача на
сцени. У свему сте могли да препознате да нам није
добро. Нема радости, нема узбуђења, шљаштећих то
алета, нема камера ни блицева, нема познатог света
на премијерама заказаним у подне или у предвечерје,
ни оног карактеристичног жамора по фоајеима. Него у
сива предвечерја, бауљамо као неке закрабуљене спо
добе, чекамо да нам се измери температура, уз стално
присутан глас опомене “не скидајте маску”, “напусти
те гледалиште”, а после представе, шћућурени испред
позоришта, у кратком испрекиданом дијалогу питамо
се је ли то оно дно живота – свакодневног и позориш
ног – које смо једном морали дотаћи. Међутим, има
овај народ, као и сви они који су са њим у додиру – а
ваљда је то народ динарског менталитета – црту која
се зове инат, пркос, упорност, да не кажем тврдогла
вост, нека ирационална особина да кад се испречи

опачина, невоља, безизлаз, зло – он неће да устукне
него покушава да нађе спас, излаз. Зато је слоган 66.
Стеријиног позорја Злу времену, упркос. Зло је, што би
клинци рекли, опет “издоминирало”! Не напушта ово
подручје деценијама, вековима. И сад се још удружило
с пандемијом, злим силама на које можеш да упреш
прстом, али дејствује. Потребно је још овде да се испе
ре огромна количина зле крви и нарави, не само оног
директно смртоносног, убилачког, које се манифестује
колективно. Има, наиме, Зла разних категорија...
Изгледа да се то одражава и на позоришни жи
вот. Било је у позоришној башти разног цвећа! Више
од половине изведених премијера тематски, идејним
склопом, формално и садржински, али и по својој
структури, стилу, редитељској поетици, глумачким
ангажманом, завређују да се о њима разговара као о
уметничким делима која унапређују позоришну кул
туру у Срба. Истина, био је, срећом, мањи број и таквих
позоришних остварења због којих сам заговорао фор
мирање позоришне полиције, која ће бити задужена
за директно одвођење у апс редитеља, директора или
продуцента представе. (Шалим се, наравно!) То су, по
правилу, оне представе у репертоарском позоришту
у којима једва да можете наћи један сегмент који би
сте издвојили као вредност. Нажалост, било је и поја
ва за које сам унапред страсно навијао, прижељкивао
да се остваре, да ли због теме, да ли због тога што је
реч о младим драмским писцима чије је драмско дело
најављивано својим унутрашњим склопом, третманом
грађе о којој је говори (Шести октобар, на пример),
али није било среће на позорници. Сад, да ли је ово јед
на од бољих или лошијих или осредњих позоришних
сезона, тешко је рећи. Нема инструмента који ће то
поуздано утврдити. Има јединица мере по којој се у
позоришту може утврдити вредност “материјала” од
којег је грађена представа, али нема јединице мере по
којој се одређује новонастала вредност. Али гледајући
на оклоности живота, на прилике у којима су позо
ришта радила, невоље с којима су се сусретала, ово је
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сигурно једна од успешних сезона. Београдско драмско
позориште је у том смислу било најпродорније; гово
рим о репертоару у целини... Међутим, није ни лепо
ни поштено ни фаворизовати нити кривити било кога
због успешне или неупешне сезоне. Пребројавати које
позориште је колико остварило своје планове у овом
часу равно је непријатном, примитивном и злогуком
оптуживању да сте неком пренели вирус короне. Једно
ставно, нека позоришта нису имала среће, “заломило”
им се да им се вирус увуче у ансамбл, међу сараднике,
па да их месецима опседа. Е, сад, да будемо искрени,
било је случајева и да је коронавирус одличан изговор
за нерад, за преопрезне, да не кажем хипохондричне
позоришне управе које су зазирале од свега. Ћудљи
вост, непредвидљивост ове пошасти показала је и на
ше нарави, способност позоришног организма да јој
се одупре или да јој се преда. То не значи да се због
општег стања сме “амнестирати” српско позориште за
све погрешке и нерад. Потребно је крајње објективно
показати стање у ком се позориште налази. Добро је,
како је још могло бити. Позорје је у том погледу оди
грало изузетно важну улогу. Својим подстрекивањем,
истрајношћу, утицало је да се и позоришта одупру бо
лештини. Позорје је поставило циљ који је мобилисао
позоришта, да смогну снаге и изведу представу макар
премијерно, а онда да буде шта буде. Штета је, доиста,
што и други фестивали нису тако деловали. Својим
нечињењем, сталним одлагањем термина одржавања
допринели су да болест загосподари, да јој се придода
још аљкавост, немар сваке врсте. У неким случајевима
локална самоуправа је, покоравајући се слепо наред
бама Кризног штаба, чак и кад је то било на нивоу пре
поруке и у оним ретким периодима затишја дивљања
короне, препоручивала позориштима да сва догађања
одгоде, помере итд...

А. М.: Какве су биле твоје амбиције када си почео да
обављаш селекторску дужност, и да ли си их, након
одгледаних представа, кориговао?

М. М.: Шта да очекује и чему да се нада онај ко је
затечен у безнадежном стању? Сем да се икако проду
жи нит трајања, односно живота. У амбијенту такорећи
стално присутне смртне опасности, нема исконске кре
ативности и уметности. Могу филозофи, социолози,
психолози, психоаналитичари и политичари дневно
да мудрују о томе, али само из позиције здравих људи.
Шта да очекујете у ансамблу, шта да га мотивише ако
над сценом лебди слика оболелог партнера који је на
респиратору? Али онда помислиш – чему живот ако
он не садржи бар мрву оптимизма, нечег што вуче на
пред, што му даје смисао, лепоту. И зато сам се радовао
сваком позоришном чину. Јер све је у славу живота. И
све ваља, све вреди, свако мрдање има смисао. После
долазе питања вредности, мерила, параметара који
показују шта вреди више у односу на друге представе.

УРАВНОТЕЖЕНЕ ПРЕДСТАВЕ
А. М.: На основу којих критеријума си формирао избор,
шта ти је било важно да покажеш избором представа?
М. М.: Целина уметничког дела, представа која
свим својим елементима тежи да окупира гледаоца,
оног “обичног” грађанског и професионалног, то је
био основни принцип приликом избора. Гледао сам да
представе буду уравнотежене. Да њихов облик издржи
значење, односно идеју коју носи. Речју, трагао сам за
што савршенијом целином. Да одаберем представе чији
ће елементи у својој повезаности деловати као стабил
на структура која производи нешто енергетски ново
и узбудљиво. Па била то традиционална позоришна
форма или модерна, потресно, сетно, разгоропађено
или смешно. И у том гледању настојао сам да, колико
је могуће, будем пажљив, да не подлегнем утицајима.
Да ме не заведе ни ексклузивност новог, а нарочито да
одолим понекад сладуњавим конвенцијама музејског
позоришта које свакако има своју вредност и значај.
А. М.: На плану естетика и редитељских поетика, у
твојој селекцији су се нашле представе са међусоб‑
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но удаљених полова – од класичних репертоарских
до више или мање радикалних експеримената. Да ли
је овај распон заиста једна од карактеристика наше
театарске продукције, или ти је намера била да на
Фестивалу покажеш најширу лепезу различитости?
М. М.: Нисам сигуран којој би представи окачио
етикету “класично репертоарског” позоришта (можда
Госпођа министарка, због драматуршког предлошка,
можда Дервиш и смрт, из истог разлога). И те стандард
не, традиционалне утврде које сам поменуо имају поне
ку пукoтину кроз коју избија ново. Да ли је то дејством
редитељског поступка, на плану глумачког умећа или
визуелним перципирањем, свеједно, али тек ново и
продорно јесте. За “радикални експеримент” би се већ
лакше нашло кандидата. С друге стране, и у такозваним
радикалним експериментима (каквих као да и нема у
правом смислу те речи) приметна је традиционална
позоришна подлога, ново је накалемљено на изворно.
Експериментално, авангардно позориште не укључује
вредносну оријентацију. То је само анализа једне нове
идеје позоришта. По својој архитектоници, сценском
обухвату, Паковићева представа Ако дуго гледаш у понор, могла би се означити експериментом, али она је у
исти мах снажна, традиционална представа са аристо
теловским устројством. Њу само делатни, изванредно
функционалан, промишљен дезилузиоинистички илу
зионизам, може определити да се назове искораком
ван подручја традиционалног позорја. Слично важи и
за Радио Шабац Олге Димитријевић, само што се овде
испитује документарна грађа и на темељу ње гради
позоришна представа. Ништа на силу, лепо је показа
ти различитости, али вредне. То сам, по сопственом
осећању позоришта, тако и сложио. Не тврдим да није
могло бити другачије, а опет вредно. Оно што сам по
сваку цену настојао да искључим јесте баратање било
каквим “кључевима”, па били они естетске, поетич
ке, стилске, а нарочито не геополитичке и политичке
природе, нити сам допустио да ме воде стереотипи о
моћним позориштима и позоришним факторима. Али
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неке ће се карактеристике указати, неке законитости
наметнути, ту нема бога да неће. Ја их већ видим, о
неким говорим, неке прећуткујем – нек се позоришни
и други влас(т)и, сами досете. Ако се не сете, сам ћу
их нацртати, током Позорја. Баш ме занима хоће ли
их препознати.

ФОРМА КАО ИЗАЗОВ
А. М.: Мој је утисак – који, наравно, можда није тачан
– да наши редитељи интензивно трагају за формама
које ће бити примерене за нове драмске комаде, те
да се у великом броју продукција осећа дискрепан‑
ција између нових (или релативно нових) драмских
форми, с једне, те сценских форми, с друге стране.
Какав је твој коментар на овакав став?
М. М.: Хм... Два примера из овогодишње сезоне по
казују да је реч ипак о недовољној усаглашености тока
драмске продукције и редитељских тенденција иако, на
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први поглед, ти односи изгледају складно, прате једни
друге и у међусобној су корелацији. Примери које на
водим јесу Пред свитање у режији Анђелке Николић
и Боли коло Димитрија Коканова у режији Јоване То
мић. (Нешто размишљам, да су редитељке замениле
комаде, како би изгледало?!). Неко неписано правило
– Дејан Мијач је о томе говорио – да је кључ читања у
драмском тексту, у редитељско-аналитичко-синтетич
ком расклапању и поновном склапању драмског дела,
али сада у потпуно ново уметничко дело. А ови приме
ри као да говоре о томе да се ту догодило нешто нео
чекивано. Драма Пред свитање, фрагментарне драма
тургије, модерног језичког исказа, која говори, између
осталог, о удаљености најближих, и како домовина, и
кад јој се вратиш, приређује хладан дочек, захтевала
је у режији животну пуноћу. Или, да опишем случај
представе Боли коло, ова иронично одређена “народна
љубавна игра”, а писана нетрадиционално, о насиљу
над женама, захтевала је, изгледа, управо у иронијском
кључу редитељско попуњавање, места неодређености
и недоречености, што се од младе и изузетно дарови
те Јоване Томић могло очекивати с обзиром на њена
досадашња остварења. Све ми се чини да су велика
сцена-кутија и огромно зјапеће гледалиште ужичког
позоришта угрозили интимизам и експресивност за
којим је чезнула ова драмска структура.

А. М.: Да ли у овдашњем театарском тренутку осећаш
афирмацију наглашене осећајности, било да је она,
можда, последица мелодрамских садржаја који се
преливају из рецентне филмске и телевизијске про‑
дукције, било да је резултат интимизма на којем ин‑
систирају наши савремени, нарочито млађи аутори
и ауторке?
М. М.: Бол, љубав, страст, превара и верност, жи
вот, смрт, потчињеност и слобода, насиље, мизогинија,
друштвени обрасци, сукоб патријархалног и модерног
и друге категорије, сагледани из различитих перспек
тива, употребом различитих позоришних поступака,

уз стално присутне честице постдрамског театра – то
је глобална слика драматуршких и театарских наслу
та најновије генерације.

НА ТРАГУ МИСИЈЕ ПОЗОРЈА
А. М.: Након низа реформи, у фокусу пажње Позорја
поново је драмски текст. С каквим инсценацијама
домаће драме си био суочен и, посебно, како про‑
цењујеш нашу најновију драмску продукцију (без об‑
зира на то да ли се она нашла у твом избору)? Занима
ме и да ли си био у искушењу да у селекцију уврстиш
и представе засноване на савременом тексту иако
не задовољавају критеријуме ваљане инсценације?
М. М.: Покашућемо да анализом емпиријских
података дођемо до истине. Врло је тешко да се раза
бере шта је – да тако назовемо – “исконски” драмски
текст, дакле онај који је изворно ауторски, без интер
текстуалних наноса. Таквих “чистих” представа било
је укупно једанаест, ако оставимо постранце (мада не
знам зашто бисмо, али хајде!) текстове који су наста
ли у процесу рада или су продукт колективног истра
живања (За сада је све ок Наташе Рајковић, Снежане
Тришић и глумаца Крушевачког позоришта, Витезови
“Лаке мале” Андраша Урбана и драматурга Корнелије
Голи и Тамаша Олаха, Секс – уметност – комунизам
Тамаре Антонијевић, Бојана Ђорђева и Тање Шљивар,
Битеф театра). Ево тих дела: Шести октобар Тисе Ми
лић, Пред свитање и Велика депресија Филипа Грујића,
Невидљиви пејзажи Дуње Јоцић, Радио Шабац Олге Ди
митријевић, Као да крај није ни сасвим близу Маје Пе
левић, Боли коло Димитрија Коканова, Плацебо Алек
сандра Југовића, Берачи снова Владимира Ђорђевића,
Где смо оно стали Марјана Тодоровића, Цемент Београд Милана Рамшака Марковића. То је укупно четр
наест драмских дела савремених драмских писаца. То
је мало, премало чак и за Србију не тако развијене по
зоришне мреже. Ипак, у Србији делује више од четр
десет позоришта. Позорје из године у годину својом
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мисијом подстрекава драмског писца, нарочито при
мамљивом наградом на конкурсу за оригинални драм
ски текст, објавиљивањем драмских текстова у часо
пису “Сцена”, јавним читањима, па опет имамо осеку
драмских дела на позорницама. Примећује се и одсу
ство наших стеријанском славом овенчаних драмских
писаца који би требало да су у пуном стваралачком
замаху. Дела неких од њих позоришна јавност је иш
чекивала као озебао сунце, али је њихова реализација
силом короне (а можда и неком другом!) померена за
наредну сезону (као драма Синише Ковачевића, нпр.).
Народно позориште Ниш, Београдско драмско позо
риште и Српско народно позориште три су позоришта
која ваља истаћи кад је реч о продукцији праизведби
домаћих савремених драмских писаца, као и српских
драмских аутора уопште. У националном, Народном
позоришту Београд, није изведена ниједна премијера
по делу домаћих драмских писаца. Не би смело ни да
се помисли да третман домаћег драмског писца буде
мерило успешности и вредности уметничких домета
једног театра, али да се то мора поменути – мора. Ипак,
било је и у овој оскудици праизведених домаћих дела
вредних остварења (За сада је све ок, Пред свитање) и
честитих покушаја (Где смо оно стали). Лако се могло
догодити да Позорје нема кандидата за награду за са
времени драмски текст, што не би било нимало пријат
но, јер је домаћи драмски текст у основи мисије Сте
ријиног позорја. Али једнако би непријатно било и да
се, ради удовољења том захтеву по сваку цену у про
грам мора уврстити драма савременог драмског писца
(нисам сигуран да ли је то чак и прописано у докумен
тима Позорја, али се сећам да је питање праизведене
драме, као константе Позорја, увек било потезано!).
Срећом, појавиле се се представе које својом уметнич
ком вредношћу нимало не одударају од осталих пред
става у селекцији. Тако да домаћи драмски писац није
добио никаквог попуста у селекцији, иако га у овако
кризним моментима и заслужује. Прогонство драмског
писца из позоришта није јучерашња појава. Зачела се
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оног момента кад су неки редитељи, сасвим успешно,
уметнички веродостојно, наступили и као писци, од
носно аутори “текста представе” који више нема об
личје драмског текста. И ту нема ничег дискутабилног.
Проблем настаје оног часа када то постаје маниром
жабе пред позоришном поткивачницом. А и таквих
је појава било у овој сезони, нарочито у форми неких
ауторских пројеката. Али, немојмо о томе, да опет не
призивам причу о формирању позоришне полиције...

А. М.: Како оцењујеш појаву све већег броја драмати‑
зација у нашем позоришном животу? Да ли мислиш
да су драматизације последица одсуства нових дра‑
ма, недостатка довољно провокативних нових кома‑
да или је – као што је, чини ми се, то био случај пре
двадесетак година – реч о некој врсти испипавања
терена, па сада, уз помоћ инсценације драматиза‑

> 122

ција, писци, аутори драматизација, али посредно и
редитељи и позоришне управе, испитују низ нових
тема за које тек ваља наћи адекватан драмски израз?
М. М.: Да књижевна дела живе живот у више об
лика, да најчешће проза, ређе поезија, буде трансфор
мисана у драму односно за потребе позорнице, или у
филмски сценарио, стална је појава. Чињеница је да
је таква појава у прошлој години била интензивнија па
делује као да драмска форма није довољна да се ис
каже уметничка тежња писца. Све чешће се на позор
ници расклапа роман, допушта му се да се разлива и
прелива преко баријера које поставља класична позор
ница. Појам драматизације није довољан да се њиме
опише какве је промене све претрпео почетни облик.
Од доследних, “узорних” драматизација канонизова
них романескних форми до “употребе” романа као
инспирације, простор је попуњаван прилагођавањем
романа редитељским визијама, поступцима. Мислим
да је крајње време да се напусти уврежено гледиште
о томе да драматизација мора да прати “дух” романа.
Драмски писац, врло често и сам редитељ у дослуху с
драмским писцем, неретко и са драматургом, бирају
један од тематских токова или проблема који се у ро
ману развија и сценски отелотворује. Важно је колико
тако настало дело уметнички функционише. Драма је
одавно дестабилизована. На позорници се појављује
у нереду, отуда у такмичарском програму Тихо тече
Мисисипи Ивице Буљана као прави пример за такву
појаву, ознаку стања, полифоничнсти драмског и по
зоришног облика. У њој можете наћи све, само не тра
жите правилност! Нећете је наћи у композицији, таман
помислите да је кружног облика, она вас завара неком
“осмицом” у времену, па се не зна да ли се драма већ
догодила, или се догађа, или је уопште није ни било.
Прекиди, елипсе, скокови у времену, продор ствар
ног и нестварног, све се то сустиже у овој жанровски
неухватљивој форми. Можда су у праву и они који се
мрште, који траже чистоту облика, али исто тако и они

који прихватају да је драма по аристотеловско-хеге
ловском устројству одавно нагрижена зубом времена.

А. М.: Да ли те је нешто у овогодишњој продукцији
изненадило – било у позитивном или у негативном
смислу?
М. М.: Ако гледаш у понор – то је најсензуаланије
изненађење, свакако. Говорим о представи, редитељ
ском приступу, глумцима, пројекту у целини, позори
шној средини у којој је настало... Лепота ове представе
је у њеној снажној укотвљености у тло где је настала. То
је врлина и величина редитељске преокупације проје
ктом. Тачно, одмерено, децентно, идејно и тематски
усмерено, са пуном свешћу и одговорношћу – настала
је велика представа у минималистичком простору, без
спољашњег кинђурења и блештавила, сва у саму себе
естетски “ушрафљена”. А што се негативног искуства
тиче – ништа што се у овој изолационистичко-каран
тинској сезони у позоришту догодило ново, не може
се негирати и грдити.

У ВРТЛОГУ КРУГОВА
А. М.: Програм Кругови замишљен је као могућност
да на Позорју буду приказане представе које треба
да понуде релевантну информацију о театарским зби‑
вањима и трендовима у ширем региону и, евентуал‑
но, Европи. О чему нас, конкретно, представе које си
ове године позвао у Кругове информишу, зашто су
релевантне за наш театар, где нас оне усмеравају?
М. М.: Уочена тематска тенденција српског позо
ришта, активна је матрица и у позориштима у региону.
Култура сећања, евокација на Зла почињена у скоријој
и нешто даљој прошлости (последице рата у Хрватској
и Босни, Холокауст), нарочито перспектива сведока и
жртава те бестијалности, а потреба позоришта да се ова
тема и даље уметнички артикулише, опише, анализира
у ауторефернцијалном регистру, да се тиме истовре
мено проговори и о значају и моћу позоришта у овом
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часу – то је та повезница с тематским, идеолошким,
стилским стремљењима српског позоришта. Нажа
лост, то није могла бити потпуна слика српског театра
у раму регионалног и европског позоришта какву смо
прижељкивали, јер театри због пандемије једва да су
функционисали. У Хрватској и Босни и Херцеговини
било је колико-толико активних позоришта, док су у
осталим земљама тек повремено радила.

А. М.: Селекција Друга сцена уведена је прошле го‑
дине да би репрезентовала уметничке и друге ставове
млађег нараштаја наших позоришних стваралаца, али
и критичара и театролога, да би посредством нају
гледнијег домаћег фестивала на сцену ступили нови
сензибилитети. Зашто је ове године задатак форми‑
рања ове селекцеије припао селектору главног про‑
грама и како си се носио са овим задатком?
М. М.: Концепт селекције “Друга сцена” већ својим
насловом имплицира на дијалог са “главним” током
Фестивала, да буде стециште иницијације и канониза
ције нових, других стремљења и поетичких перспектива
у продукцији српских позоришта, али са утемељењем
на домаћем драмском тексту. Чак и у представама које
не “говоре ниједним људским језиком” (парафразирам
омиљеног Раблеа!). Тако је предложила дирекција По
зорја, из врло прагматичних разлога. Продукција пред
става које су конкурисале за ову селекцију није била
квантитативно значајна, па је посао мотрења шта се
збива у овој сфери придружен селектору који је ионако
гледао скоро све представе које су се у Србији појави
ле премијерно у селекционом раздобљу. Уз представе
које су одабране (ефектан катарзични, аудио-визуел
ни перформанс Као да крај није ни сасвим близу Маје
Пелевић у режији Николе Завишића, продукција Би
теф театра) и Поетика гледања (динамична, ритуал
на а снажно упечатљива представа Андраша Урбана у
продукцији Позоришта “Деже Костолањи” Суботица)
имале су достојну и респектабилну конкуренцију у Изгубљеним пејзажима Битеф театра у режији и кореогра

Миливоје Млађеновић, фото: Б. Лучић

фији Дуње Јоцић, представи која испитује границе те
ла и ума у изванредно визуелно креираној атмосфери
и младалачки ангажована представа О Срђану – које је
националности истина, Дивне Стојанов у режији Уро
ша Младеновића и продукцији Телепорт театра.

ЕТО НАМА ЗЛА
А. М.: Надам се да наредно питање нећеш схватити
као прекор, јер није, а свестан сам и да ће ових дана
сваки твој саговорник питати за другу представу, али
не могу да одлим да те не питам зашто на Фестивал
ниси позвао Употребу човека Александра Тишме у
режији Бориса Лијешевића? Не тврдим да је ова пред‑
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става боља од оних које си позвао, али мислим да је
она – и по значају аутора и књижевног предлошка,
по сјајној драматизацији, режији, оствареним улога‑
ма и осталим уметничким елементима – заслужила
да се одмери с најбољим остварењима насталим по
домаћој литератури.
М. М.: Већ сам одговарао на ово питање. Употреба
човека и још две-три представе до последњег часа биле
су предмет мојих великих недоумица. Али исто би ми
се десило да је нека друга представа изузета из такми
чарског програма. Ипак, нека ми не буде замерено што
сам вредну режију Бориса Лијешевића, његову поети
ку која је већ препознатљива, нарочито његово вешто
постбрехтијанство, жртвовао, да би се на Позорју ог
ледали обриси нове поетике, новог драмског писма.
А. М.: И за сам крај, какве одјеке овогодишњег Позорја
очекујеш; какве ће бити реакције гледалаца, стручне
јавности, домаћих позоришта, театарске чаршије...?
М. М.: Идемо редом: гледаоцима сам гледао да
угодим, али на начин да буду суочени и са оним позо

ришним ђаконијама које до сад нису пробали. Па сад,
како се коме свиди. На неке нове укусе свет се мора
навикавати. Стручна јавност ће да се дели, као и оби
чно. Тако је и ред. Унисоне хвалоспеве Позорју не
очекујем, а нису ни здрави за развој српске драме и
позоришта. Управе позоришта, аутори и продуценти
– колико год се трудили, уистину не могу бити пос
ве објективни, њих потпуно разумем. Не мислим ту
на сујету, него на сасвим природно поштовање својих
дела и прегнућа. Што се театарске чаршије тиче, ни
сам тако кован да кликћем: “Добро јутро, чаршијо, на
све четири стране”. Не умем, али нисам ни ситан по
зоришни провокатор, па да за нешто медијске галаме
јефтино прикупљам популарност због тобожње грађан
ске храбрости (таквих репрезената у нашој премалој
позоришној култури имамо и превише) – тих позориш
них фарисеја и звездознанаца и звездочатаца; према
томе: чаршији се угодити не може, а додао бих: и не
сме. Јер чаршија у све дода подоста сирћета, а поне
кад и отрова. И ето ти Зла.

ФЕСТИВАЛИ
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Фестивал професионалних позоришта Војводине, 70. пут

Дођите на фестивал
док још постоји

Ф

естивал професионалних позоришта Војводи
не доживео је бројне трансформације током
своје богате историје. Првобитно замишљен и
основан као “сусрет” на којем позоришта сама деле
гирају представе, упоређују и размењују искуства, у
последњим деценијама добио је селектора и такми
чарски карактер; путовао је у Кикинду, Сомбор, али
најчешће је одржаван у Зрењанину... Ипак, 70. издање
ће остати упамћено. Да ли ће? Можда и зато што је
тешко реконструисати шта се ове године на Фестивалу
догодило. Попут драме, без јединства времена, места и
радње.
Познато је да су прошле године фестивали, као и
све људске активности и тековине, имали отежавајућу
околност у облику пандемије вируса корона. Неки од
њих, музички, на пример, још увек не могу да се опо
раве. Међутим, позоришни, поготово они водећи, ус
певали су да задрже континуитет – Стеријино позорје и
Фестивал професионалних позоришта Србије такорећи
у целости, Битеф једним делом... Истина, програми и
публика бивали су проређени, али нашло се времена
и простора, понекад и понегде у “паралелној димен

зији” – “виртуелној” реалности интернета, уз вољу и
снагу да се тако нешто уради, изведе.
Фестивал професионалних позоришта Војводине
није био те среће, премда је Слободан Савић начинио
избор представа и у свом селекторском образложењу
закључио да је, упркос мањкавости у броју, квалитет
них представа сада више но за програм 2019. и 69. из
дање Фестивала професионалних позоришта Војводи
не. То значи да су позоришта продукцијски оправдано
била у минусу, корона је сезону прекинула пре њеног
краја, али у театрима се ипак радило. Савић је, чак, и
поред констатације да је евидентна извесна репертоар
ска збрка, слободно парафразирајући, слоганом Епско
и драмско сугерисао да војвођанска позоришта и даље
стварају хвале вредна дела. Међу изабранима су, по
мињући само нека, биле представе Semper idem Ђорђа
Лебовића, у драматизацији и режији Горчина Стојано
вића (Народно позориште Сомбор), Ана Карењина Лава
Николајевича Толстоја, у режији Дејана Пројковског
(Новосадско позориште/Újvidéki színház), Травничка
хроника Иве Андрића, у драматизацији и режији Ни
ките Миливојевића (Српско народно позориште/На
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Из представе Травничка хроника

Из представе Радничка хроника

родно позориште Сомбор), Радничка хроника Петра
Михајловића, у режији Вељка Мићуновића (Народно
позориште Суботица)...
У предвиђеном, пролећном термину, заиста је
било немогуће одржати фестивал. Домаћин је поно
во требало да буде Зрењанин, обезбеђен је и буџет, у
последње време све скромнији, али постојан, али су
непрестана одлагања довела до тога да 70. Фестивал
професионалних позоришта Војводине 2020. године –
не буде одржан. Након што је одлучено да термин одр
жавања Фестивала буде од 19. до 26. априла, решено је
да отварање и затварање буде на сцени Народног позо
ришта “Тоша Јовановић” у Зрењанину, а да фестивалске
представе, укључујући и оне за децу, буду изведене на
матичним сценама. Жири је, тако, путовао од града до
града, а публика је гледала представе које су и иначе
на репертоару позоришта у њиховом граду. Критичари
и новинари очигледно су морали да ангажују додатне
ресурсе да би похватали све програмске нити и потом
покушали од њих да исплету јединствено ткање. Ако
је пандемија већ тематизовала форме приказивања

позоришних представа, па имамо искуства са десет
кованим гледалиштем или онлајн театром, како би се
могла назвати форма 70. Фестивала професионалних
позоришта Војводине? Отвореном?
Има ту још недоумица. Након силних одлагања,
позоришна сезона је некако започета, а ево готово јој
се види и крај. Заједница професионалних позоришта
Војводине, организатор Фестивала, још није обзнани
ла ко ће бити селектор 71. издања, хоће ли га уопште
бити, па ни да ли ће сваке године бити одржаван онај
за прошлу? Или ће можда бити одржана два фести
валска издања у једној години?
Питања има још... Можда и битнијих. Једно од
њих је, наиме, и коме је заправо потребан Фестивал
професионалних позоришта Војводине? Чињеница да
се ради о најстаријем позоришном фестивалу у Србији
радо се истиче у вези с њим, али само по себи то не
значи много, осим ако није реч о једном од музејских
експоната. Шта треба да се догоди да, с обзиром на то
да се на обзору не види будућност, ово чедо (све више
и чудо), не заврши у музеју?
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Из представе Ана Карењина

Из представе Semper idem

Пре свега треба признати да га се сама позоришта,
чланови Заједнице, готово одричу тиме што већ година
ма не налазе довољно разлога за бригу о њему. Већина
позоришта Војводине има властите фестивале које по
логици ствари подржавају више од оног заједничког.
Поједина, пак, немају ни елементарне услове за рад,
зграде, а камо ли неопходне ресурсе за фестивалске
подухвате – од организационих до оних неопходних
за анимацију публике. Опција непрестане промене
града у ком се Фестивал одржава и перманентне се
лидбе, никада није успостављена – као да је Фестивал
врућ кромпир, а не лопта за игру.
Фестивалу професионалних позоришта Војво
дине, попут многих сличних институција, очигледно
треба континуирана подршка, стални ангажман, а не
да га се неко сети једном годишње и једва чека да на
граде буду подељене. Да би добио на значају, треба му
тим људи који би фестивалску делатност проширио,
писао пројекте, обезбедио новац не само за такмичар
ски програм него и за пратеће програме – радионице,
симпозијуме, умрежавање са другим фестивалима,

размену, ангажман студената, атрактивне госте и пра
теће манифестације. Има ту простора и за књижевне
публикације, изложбе, театролошка истраживања,
присутност током целе године у видокругу публике,
медија. Фестивалу је потребан смер који би му обез
бедио релевантност, а позориштима која се кандидују
за учешће на њему гарантовао престиж.
Зеједница професионалних позоришта Војводи
не може да игра и битну улогу у координацији рада
војвођанских позоришта, копродукцијама... Није ре
дак случај да се премијере преклапају, пројекти по
нављају или су недовољно видљиви ван локалних сре
дина. Има ту простора и за новине, интернет сајт који
би информисао о догађањима... И није тачно да нема
новца. Само што културни потенцијал и комерцијал
ни моменат понуђен заузврат не би требало да се те
мељи на реклами: “Фестивал професионалних позо
ришта Војводине је наш најстарији фестивал. Толико
је матор да је последњих неколико година почео да се
дезинтегрише. Дођите на Фестивал док још постоји.”

ОБРАЗОВАЊЕ
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> 130

Д

Дадов
– срећна
позоришна
прича
без краја

адов – Драмски атеље Дома омладине Вра
чар већ више од шездесет година успешно
образује и негује генерације будућих позо
ришних професионалаца и оних који ће волети
и свим срцем подржавати наш театар. Многи од
њих, попут Горана Головка, у више различитих
професионалних и животних фаза враћали су
се овом позоришту. Дадов је успешан зато што
је омладинско позориште које пажљиво негује
и гради сопствену уметничку традицију, развија
особит глумачки стил и педагошки метод. Дадов
је срећна позоришна прича без краја, која ће у до
гледно време бити унапређена реконструисаном
и проширеном зградом. Зато овај блок Позоришта
и образовања посвећујемо Дадову.

Марина Миливојевић Мађарев
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Омладинско позориште Дадов
– јуче, данас, сутра

Н

а почетку 67/68. Мартовског фестивала докумен
тарног филма у Дому омладине Београда, који се
због пандемије вируса корона ове године одржа
ва у априлу, приказан је Један живот, један сан, доку
ментарни филм о познатом београдском Омладинском
позоришту Дадов. Документарац у режији Марка Че
лебића, иначе уредника програма у Дадову, успешно
дочарава дух овог позоришта који се огледа у храбром,
алтернативном и бескомпромисном откривању позо
ришне уметности током више од шест деценија. Уочи
најављене реконструкције и проширивања зграде, Да
дов у овој сезони прави својеврсни омаж представама
уметничких директора који су обележили рад позо
ришта у протеклих тридесетак година.
У Београду је после Другог светског рата основа
но више аматерских позоришта од којих су нека била
и алтернативног усмерења. На тој листи су Драмска
секција СКУД “Жикица Јовановић Шпанац” (касније
Драмски експериментални студио СКУД “Шпанац”),
Омладинско позориште Дадов, Театар “Лево” и, на
крају, али не и по значају, Омладинско позориште “Су
срет”. Драмски атеље Дома омладине Врачар (Дадов)
настао је 1958. спајањем драмских секција Четрнае
сте гимназије и Класичне гимназије. Иницијатори су

били Јован Ристић, Михајло Тошић, Момчило Баљак
и Зоран Ратковић, уз политичку подршку Милорада
Микија Савићевића, председника омладине Врачара
и Јоце Зидверца из Дома омладине. У првој фази ра
да Дадов је представе изводио на камерној сцени куће
у приватном власништву у Молеровој 33, где је прве
две године делио простор са Општинским комитетом
омладине. Комитет се потом иселио из зграде а Дадов
је наставио да ради у тој згради до 1968, када се пре
селио у своју садашњу зграду у Ђуре Салаја 6 (данас
Ул. Десанке Максимовић 6).
Почетком шездесетих година омладина Београда
која се, осим позоришта, занимала и за модерну му
зику (џез, поп и рок музика) нашла је своје уточиште
у дворишту Дадова које је постало познато као “Еури
дика”. ВИС-ови (вокално-инструментални састави)
из оближње Четрнаесте гимназије, али и друге групе
(на пример “Тигрови” који су касније постали “Злат
ни дечаци”, затим “Црни бисери”, “Добри другови”,
“Виконти”, “Барони” и “Дечаци”) наступали су широм
Београда, али је остварена и размена гостовања са За
гребом. Михајло Тошић, управник Дадова, организо
вао је матине игранке “Млади за младе” где су такође
свирале поменуте групе.
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Момчило Баљак, Јован Ристић Рица и Ђорђе
Ристић (чланови Дадова) били су иницијатори осни
вања Београдске ревије аматерских (алтернативних) ма
лих сцена (Брамс). По сећању Дејана Пенчића Пољан
ског, познатог позоришног критичара, Брамс је настао
по угледу на Интернационални фестивал студентских
казалишта (ИФСК) из Загреба на коме су гостовала
београдска позоришта и као алтернатива Републич
ком фестивалу аматерских позоришта. Дејан Пенчић
Пољански и Никола Нешковић, тадашњи програмски
директори Дома омладине Београда (у изградњи), јед
ва су дочекали да подрже идеју којој је подршку дао
већ поменути Момчило Баљак, руководилац Коми
сије за културу Градског комитета Савеза омладине.
Баљак је један део средстава који је био намењен за
прославу Дана младости 1966. одредио за покретање
Брамса. Идеју су подржали и Градски комитет за кул
туру, КПЗ Београда и Србије и Савеза аматера Србије,
док су београдска аматерска позоришта била домаћи
ни гостујућих позоришта. У старој сали Атељеа 212 (у
згради Борбе) године 1966. одржан је први Брамс. На
редне године покренут је фестивал Битеф, али ране
радове неких од његових учесника београдска публи
ка могла је да види на Брамсу.
Уметнички директори Дадова били су Михајло
Тошић (1958–1970), Зоран Ратковић (1965–1966),
Слободан Ж. Јовановић (1970–1971), Оливер Викто
ровић (1971–1975), Душан Ч. Јовановић (1972), Горан
Султановић (1975–1977), Александар Ђаја (1977–1979),
др Михајло Недељковић (1977–1978), Драшко Брајо
вић (1979–1981), Саша Волић (1985–1988), Слободан
Шуљагић (1988–1990), Горан Головко (1990–1991),
Кокан Младеновић (1991–1994), Даријан Михајловић
(1994–2000), Предраг Стојменовић (2000–2011) и Вла
дан Ђурковић (2011–2019), а Марко Челебић је уред
ник програма од 2019. до данас. Ако пажљиви читалац
овог текста уочи одређене временске контрадикторно
сти у мандату уметничких директора Дадова, можда је
у питању само привид или одраз непоузданих сећањa
чланова сабраних у књигу Дух Дадова.

Постоји устаљено веровање да је позориште про
лазно и да је ситуирано искључиво у садашњости. Међу
тим, представе и глумци Дадова, и поред протока вре
мена остају у неизбрисивом сећању захвалне публике.
Споменимо представу Избирачица Косте Трифковића
у режији Небојше Комадине, која је освојила награде
на Трећем међународном аматерском позоришном
фестивалу у Монте Карлу. Овај успех још је већи ако
се зна да је ова представа имала премијеру (11. сеп
тембра 1965) на самом фестивалу. Чувени француски
глумац и редитељ Жан Вилар изјавио је да ову пред
ставу “красе ред, укус, префињеност и таленат” (Дух
Дадова 1958–2008).
У првој половини седамдесетих година прошлог
века истиче се представа Екс краљ I Божидара Љумо
вића у режији Оливера Викторовића, који је играо и
насловну улогу Екс краља. У том периоду афирма
цију доживљавају и домаћи писци: Божидар Љумо
вић, Миливоје Мајсторовић, Драгослав Симић, Горан
Вујовић и Младен Поповић. Влада Мијовић, нови (и
садашњи) директор Дадова, успева 1985. да организа
ционо консолидује рад позоришта, а један од важних
потеза био је ангажовање Александра Саше Волића за
новог уметничког директора. Волић покреће широку
анимациону акцију, окупља почетнике и већ искусне
глумце и поставља више представа, међу којима су
њему омиљени Капетан Џон Пиплфокс Душана Радо
вића и Дилетанти или обнављање позоришта по мо
тивима Миливоја Мајсторовића, које је комбиновао са
текстовима Ослобођење Скопља и Карамазови Душана
Јовановића, Представа Хамлета у селу Мрдуша Доња
Ива Брешана и Путујуће позориште Шопаловић Љу
бомира Симовића. Волић је у процес унео елементе
креативне драме и импровизације стварајући постмо
дерну драматургију текста представе.
Ако је Саша Волић у Дадов унео своју препо
знатљиву аутопоетику, Страхиња Шуљагић и Горан
Головко настављају да откривају позориште, глумце
и младе редитеље. Горан Головко поставља Сасвим
нови дан и Четири годишња доба по музици Антонија
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Вивалдија, Алиса Стојановић режира текст Капетан
Коча don’t surf Александра Баришића, који ће касније
еволуирати у сценарио филма Црни бомбардер Дарка
Бајића, Југ Радивојевић поставља своју адаптацију сце
нарија филма Давитељ против давитеља Слободана
Шијана и Небојше Пајкића, док Даријан Михајловић
режира представу Торпедо по мотивима истоименог
стрипа Санчеза Ернесто-Абулија. Кокан Младеновић
почиње дадовску авантуру поставком Шекспировог
Хамлета и показује раскошну сценску машту која по
времено постаје сама себи сврха. Међутим, већ наред
на режија Случајева Данила Хармса представља Мла
деновића у најбољем светлу, а ова представа ће дуги
низ година бити еталон не само за њега већ и за друге
редитеље алтернативног театра у аматеризму Србије.
Кокан Младеновић се Дадову враћао и касније постав
кама представа Ромео и Јулија Вилијама Шекспира
(2005), Илијада Александра Барика (2006), Случајеви
– lost in Serbia Кокана Младеновића (2013) и Насиље
драматурга Димитрија Коканова (2016). Младеновић
је почео као редитељ постмодерне оријентације, али
последњих десетак година у својим представама зала
же се за документарно позориште и рекреирање кла
сичних текстова у брехтовском маниру. Даријан Ми
хајловић је као уметнички директор Дадова наставио
да промовише представе по мотивима култних рома
на, филмова, ТВ серија и стрипова и младих драмских
аутора. Александар С. Јанковић прави комичну адап
тацију текста Кригеров гнев (по мотивима серије Отписани) у режији Даријана Михајловића, Ивана Ђилас
драматизује познати роман Тајни дневник Адријана
Мола Сју Таунзенд, а Предраг Стојменовић поставља
Опет пакујемо мајмуне Милице Пилетић.
Скупштина града Београда је 2008. донела одлу
ку о формирању Установе културе Омладинско позо
риште Дадов у време мандата Предрага Стојменовића
као уметничког директора. Захваљујући томе није би
ло никакво изненађење да Атеље 212 и Омладинско
позориште Дадов остваре копродукцију у представи
Балада о Пишоњи и Жуги Владимира Ђорђевића (по

мотивима песама ансамбла “Забрањено пушење”) у
режији Владана Ђурковића (сезона 2012/2013) са глу
мачким ансамблом који су чинили бивши чланови
Дадова.
Од оснивања до данас свака представа Дадова
почиње “озбиљном” дилемом: “Хоћемо ли скромно
или као обично”, а чланове свих генерација Дадова по
везује изјава “Једном Дадов, увек Дадов!”. Јединствени
дух Дадова који није тако лако дефинисати умногоме
одређује Школа глуме и говора која је временом пре
вазишла свој назив. Редитељи Предраг Стојменовић
и Даријан Михајловић и глумци Радован Кнежевић
и Милица Јанкетић баве се унапређењем глуме и го
вора полазника Школе, док културу сценског покрета
уче од Милана Громилића, балетског играча и коре
ографа, вештину сценских борби уче од Александра
Тасковића, а Владимир Бараћ подучава сценску акробатику.
На позоришном путу Дадова свој велики допри
нос дали су глумци Милош Жутић, Светлана Бојковић,
Предраг Ејдус, Зорица Јовановић, Момчило Станишић,
Горан Султановић, Злата Нуманагић, Мирјана Кара
новић, Дара Џокић, Срђан Карановић, Милош Само
лов, Горан Јевтић, Вања Ејдус, Ненад Стојменовић,
Небојша Илић – Циле, Владимир Вукићевић, Јана
Савић, Марко Живић, затим Тамара Драгичевић, Ми
лош Биковић, Бранкица Себастијановић, Милан Ма
рић, Милош Влалукин и редитељи Јован Ристић, Ми
хаило Тошић, Желимир Орешковић, Небојша Кома
дина, Зоран Ратковић, Оливер Викторовић, Братислав
Љубишић, Кокан Младеновић, Даријан Михајловић,
Југ Радивојевић, Предраг Стојменовић, Владан Ђур
ковић, Алиса Стојановић, Ана Томовић, Ана Григоро
вић, Исидора Гонцић, Милан Нешковић и др. Ако сте
средњих година или старији, овај текст вас може подсе
тити на Дадов ваше и наше младости. Ако сте млади
и нестрпљиви, да што пре нађете своје место у позо
ришту и можда и ви постанете део неке будуће приче
о Дадову.
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Шта је дадовски у Дадову?

О

Игра, слобода, право на грешку,
преиспитивање себе и света, темељи
су Омладинског позоришта Дадов.
На који начин су редитељи и драмски
педагози приступали раду са
младима и како су успевали да
њихове представе увек буду
релевантне и аутентичне?

београдском позоришту за младе Дадов које у
континуитету ради 60 и више година и све то
време негује, образује, усмерава, профилише и
формира младе, успешне позоришне уметнике, његови
некадашњи полазници, касније уметнички директори,
редитељи и драмски педагози говоре са извесним стра
хопоштовањем, љубављу и захвалношћу. У почетном
кадру документарног филма Један живот, један сан
(2021) Марка Челебића, редитеља и садашњег уредника
програма Дадова, Кокан Младеновић кроз шалу и пома

ло поетски објашањава да је сам назив позоришта име
првоборца позоришне револуције Београда, народног
хероја који је створио и едуковао јединице, а касније
их инфилтрирао у институционална позоришта како
би се оне осавремениле. Дадов, заправо акронимска
скраћеница за Драмски атеље Дома омладине Врача
ра, од своје прве представе Градинар изведене 1958. и
више од 200 премијера које су уследиле, након бројних
награда и фестивала на којима су млади стали раме
уз раме са професионалним европским трупама, до
казује да ентузијазам младих, уз смернице драмских
педагога, резултира садржинским и стилски вредним
представама.
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Из представе Нисам крива, фото: Предраг Митић

Због квалитета уметничког рада и едукације на
пољу позоришта Дадов је један од примера добре прак
се због чега сам разговарала са редитељима Даријаном
Михајловићем, Коканом Младеновићем и Владаном
Ђурковићем, који су омладинском алтернативном
позоришту приступили у својим адолесцентским го
динама, потом се школовали на Факлутету драмских
уметности и вратили се Дадову како би самосталним
режијама наставили традицију пружања подршке и
прилика новим младим глумцима, редитељима и дра
матурзима. С друге стране, како истиче Кокан Младе
новић, њима је то омогућило да живе пуним позори
шним плућима, играју и истражују позориште на начин
незамислив за академију коју су похађали и створило
простор где могу да испробају сваку идеју, и у њу бу
ду сигурни када оду у велика позоришта, знајући да
су прошли тест Дадова.

Из представе Секс за почетнике, фото: Предраг Митић

Први доживљај које уметници везују за Дадов и
готово магијску атмосферу која тамо постоји, према
речима Владана Ђурковића, јесте благодет изазвана
осећајем припадности породици и осећајем уточишта
и разумевања. Садашњи доцент Факултета музичке
уметности истиче важност редитеља Предрага Стојме
новић, Даријана Михајловића, Кокана Младеновића,
професора Владимира Јевтовића и Радована Кнеже
вића у формирању његове личности. Рад на Кокано
вој представи Скеле у Дадову одредио је његову будућу
професију.
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Из представе У цара Тројана козје уши, фото: Предраг Митић

За Младеновића је овај омладински театар прва
позоришна љубав и чудесни простор слободе. Када је у
Дадову постављао Хармсове Случајеве, радио је управо
оно што ће касније с великим задовољством примењи
вати у професионалном ангажману. “Донео сам књигу
на прву пробу, испричао шта је мени фасцинантно и
почела је двомесечна лабораторија, пуна позоришног
уживања, лутања, победа, странпутица, али је на крају
тријумф био велики. Открили смо чаролију процеса,
важнији феномен од феномена успешне представе.
Моје понајбоље позоришне представе – Фигарова женидба, Опера ултима, На Дрини ћуприја, Сјећаш ли се
Доли Бел и разне друге рађене су по принципу те ра
досне потраге за позоришним благом, једном откри
вене у Дадову.”

Редитељ и професор ФДУ Даријан Михајловић
не прави разлику између рада са аматерима и профе
сионалцима те не одваја стриктно чему га је у домену
режије научило омладинско позориште. “Ако су ис
ти редитељ, исти глумци, али после неколико година
сада већ професионалци, шта нас разликује од самих
себе? Зато подела на аматерска и професионална по
зоришта више не постоји нигде у свету. Постоје неза
висне сцене, постоје институционални театри, постоје
позоришне трупе, али аматери и професионалци су
данас сасвим заборављена подела.” Ово показује и да
полазиници Дадова нису били пуки аматери који су
нестручно, али с љубављу излазили на сцену, већ да су
јој приступали зналачки. Владана Ђурковића је, међу
тим, рад са аматерима научио да режира многољудне
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Из представе Оливер Твист, фото: Предраг Митић

представе. Будући да су га аматери доживљавли као
ауторитет и улагали надљудске напоре да предста
ва успе, тадашњи рад је за њега био добар полигон за
осмишљавање сцена са 25–30 учесника. То га је мо
тивисало и охрабрило да се данас бави опером и му
зичким позориштем. “У Дадову сам поверовао да то
могу.”
Како су тинејџери вулнерабилна група, драмски
студији, позоришне радионице и омладинске сцене
не служе само и искључиво за развијање позоришног
дара, већ и за стварање социјалних вештина код мла
дих, превазилажење стидљивости и јачање личности.
Пошто су Младеновићеве представе препознатљиве по
друштвеном и политичком ангажовању, тако је конци

пиран и његов педагошки рад. “У Дадову се није само
учило о позоришној, већ и о људској етици. Учило се
о томе да је позориште реакција на свет који нас ок
ружује, на његове феномене, мане и девијације. Поно
сан сам што смо однеговали генерације и генерације
поправљача позоришног и свеукупног света.” Владан
Ђурковић додаје да су полазници учени радним нави
кама, дисциплини и креативности, а осим драмског
знања полазнике је учио општем образовању. Поно
сан је када примети да су неке од дадовских вредности
усађене и у људе који се данас не баве театром. Даријан
Михајловић у дадовској позоришној едукацији на пр
во место ставља прилику да се млади социјализују, па
тек онда говори о позоришном раду.

139 >

Овде се јасно може очитати један од разлога за
успех и трајање Дадова. За циљ се није поставила идеја
о одличној представи, врхунској глуми и режији, не
го је као задатак одређен процес, начин на који екипа
представе долази до изведбе, а како из разговора и из
искуства гледања представа Кокана Младеновића про
истиче, врло је важно да су редитељи, глумци, драма
турзи и драмски едукатори, уколико се ради предста
ва са аматерима, постављени као равноправни ства
раоци представе. Пракса у београдском омладинском
позоришту од његовог настанка базира се на заједнич
кој игри. Без обзира на тему, идеолошка стремљења,
очекивања и рекације публике, феномен игре лишене
правила мора бити присутан.
Оно што Дадов чини Дадовом јесте и одабир да
се обраћа младима, демографској групи која је зане
марена на домаћим позоришним репертоарима, наро
чито институционалних позоришта. Ђурковић додаје и
стремљење које је омладинско позориште увек имало
– да образује публику, младе који гледају представе,
позоришне ентузијасте без претензија да се театром
баве професионално.
Док се у раду са младима меандрира кроз разли
чите теме и идеје, потребно је усмеравати њихову
мисао ка критици, преиспитивању, аутоиронији, са
мокритичности и ослобађању од било ког комплекса.
Даријан Михајловић то кратко објашњава: “У Дадову
се сме шалити ама баш са свим и сваким и озбиљно
приступамо неозбиљности.” Када је у питању стил,
Кокан Младеновић заговара рушење свих догми “и то
рушење редом и са треском”. “Код нас нико није го
ворио овако се игра Шекспир, овако Молијер, овако Нушић, већ се трагало за новим тумачењима, естетикама
и генерацијским одговорима на феномене записане у
великој драмској литератури.”

Иако ово позориште званично не припрема
средњошколце за упис на драмске академије, истина
је да оно што се на пробама учи, ипак јесте својеврсна
вежба за пријемне испите. Кроз учешће у дадовским
представама развија се самопоуздање и освешћују се
квалитети и личне специфичности. Оно што Кокан
Младеновић уочава као највећу предност дадоваца
на пријемном и касније у послу јесте вештина да “бе
скрајно воле позориште, да му се радују и препознају
сопствену драгоцену боју коју ће додати том спектру
театра.” Даријан Михајловић сматра да је ипак пре
судна публика на коју је један глумац упућен још као
средњошколац. “Свако ко је успео да стоји и да буде
занимљив играјући у дадовским представама, сам се
квалификовао за драмски посао. Шта је боља припре
ма од две стотине људи који ти вичу браво или уа?”
Искуства мојих саговорника указују да је улога
драмског педагога, али на крају крајева и позоришног
редитеља, измађу осталог и метафорички речено, да
служи полазницима као семафор, да спречи хаос и
сударања, а не да представаља глас из навигационих
програма који ће командовати и одређивати правац
ка зацртаном успеху. Ако би се акценат са бучности
аплауза и испуњавања правила у драмској педагогији
преместио на игру, стицање знања кроз бављење теа
тром, учење о себи и свету кроз анализе и извођење
драмских текстова, исход би био сврсисходнији. Због
тога полазници Дадова у својим представама одоле
вају времену и изнова су савремени и актуелни. На
питање шта повезује све дадовце, Кокан Младеновић
јасно одговара: “Кад их видите у било ком ансамблу
на свету, препознаћете их – играће се до последње ка
пи крви, знања и забаве.”
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Разговарала > Марина Миливојевић Мађарев

Интервју: Горан Головко, редитељ и педагог

Пун круг око Дадова

Н

Горан Головко прешао је дуг
стваралачки пут – као студент режије
на ФДУ био је уметнички директор,
редитељ и драмски педагог у Дадову,
затим је отишао у Сплит где је у
Градском казалишту младих водио
драмски студио од 1996. до 2004.
године, а сада ради и на Уметничкој
академији Свеучилишта у Сплиту.
Након три деценије поново се
вратио у Дадов.

а академији су вас учили како треба радити у профе‑
сионалном позоришту, али вас нису, претпостављам,
учили како да радите са младима. У чему се разли‑
кује рад са колегама на студијама и са младима у Дадову?
ГОРАН ГОЛОВКО: Ово питање отвара шире и дубље
проблеме – прије свега мислим на проблем одсуства
педагошких колегија у програмима студија режије, али
и одсуства драмског одгоја у нашим образовним си

стемима. Подразумијева се да ликовни и музички одгој
имају своје педагошке-дидактичке приступе и методи
ке, а школско драмско стваралаштво било је препуште
но ентузијастима с различитим нивоима информира
ности, а у становитој мјери тако је и данас. Када ме
већ питате о разликама у раду са студентима глуме и
младим људима пубертетске или адолесцентске доби,
рекао бих да је психолошко-педагошки приступ исти,
а дидактика другачија, с обзиром на то да су циљеви
једног и другог рада другачији.

Када си постао уметнички директор и редитељ у Да‑
дову са каквим очекивањима и каквим амбицијама
си се прихватио тог посла?
Признајем да нисам имао ни очекивања нити
амбиција. Једноставно, родила се “љубав на први по
глед”, али, гледајући из данашње перспективе, сва
како сам био неук, осим што сам се водио оним што
Питер Брук тврди у књизи Празни простор, допустите
да парафразирам: погрешно је када аматери имити
рају професионалце. Срећом, у то доба (касних осам
десетих) у Дадову је била окупљена једна изванредна
група средњошколаца – знатижељних, даровитих, ду
ховитих и отворених за разне експерименте, с којима
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Горан Головко, фото: Предраг Митић

сам дијелио театарски ерос, у најплеменитијем смислу
те ријечи. Дадов је, укључујући и рок сцену, био мје
сто алтернативе и “контролиране” анархије, што ми је
допуштало неформалан однос с тим младим људима,
који је данас недопустив.

Када си на почетку каријере радио представу Са
свим нови дан, зашто си акценат ставио на театар
покрета кад сте се на студијама режије првенствено
бавили драмским театром?

Заправо је она Брукова реченица била осло
бађајућа, а интуитивно сам спознао да је тадашње да
довско окружење било идеално за истраживања дру
гачијих форми и структура од оних на која нас је при
премала академија. С друге стране, имао сам срећу да
је мој професор режије Светозар Рапајић, менторски
али волонтерски пратио мој рад у Дадову. Због његове
ерудиције, великог искуства, интелектуалне отворе
ности и ширине, увијек је знао упутити точну опсер
вацију и повући паралеле с естетикама и креативним
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Из представе Сас вим нови дан, фото: Предраг Митић

приступима многих театарских стваралаца у тадашњој
држави и свијету. Такођер је имао тактичну храброст
и ауторитет да ме “спусти на земљу” када бих постајао
претенциозан.

Да ли си се и где усавршавао када је у питању драм‑
ска педагогија и како се то везивало на твоја дота‑
дашња искуства?
Пресудну улогу имало је моје искуство радне
обуке у Ливенерс артс бејз (Leaveners Arts Base, LEAP
Theatre Workshop) деведесетих година у Лондону, орга
низацији која је систематски и методолошки утемеље
но радила с младим људима, припадницима разних

социјално депривираних група, и за младу публику, и
то у подручјима разрјешења сукоба, медијације те од
гојног (примијењеног) театра, а у мултикулутралном
контексту. Ту сам, хтио не хтио, морао “заборавити”
све што сам до тада знао и радио, научити се комуни
кацији и дијалогу заснованом на потпуном уважавању
суговорникових мисли и ставова, употреби израза у
говору који не просуђују и не осуђују та мишљења и
ставове, примјеном “активног слушања” – на свему
ономе што наше тадашње друштво није неговало, или
што је у нашем тадашњем друштву било непознато или
непожељно или неприхваћено, а непознаница, непо
жељно, неприхваћено су у великој мјери присутни и
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данас, барем на овим нашим просторима. Када је ријеч
о драматургији и режији, схватио сам да су особе са ди
пломом из Казалишта у заједници (Community Theatre)
поткованије и егзактније од тамошњих “правих” теа
тарских практичара.

Како се догодило да почнеш да се бавиш радом са
младима у Сплиту?
Јавио сам се на натјечај Градског казалишта мла
дих Сплит (бивше “Титови морнари”, основано 1943.
у збјегу у Ел Шату, Египат), које се систематизацијом
спојило два радна мјеста у једно, под називом Редатељ/
Водитељ драмског студија. Бити чланом драмског сту
дија у том казалишту деценијама је начин одрастања
у Сплиту, тако да се чини како је сваки Сплићанин,
барем накратко, тамо искусио позорницу и театарско
стварање, без обзира на будућу професију и животни
пут. Горући друштвени проблем у Сплиту друге поло
вице деведесетих била је наркоманија, и одлучио сам
покренути пројект одгојног (примијењеног) казалишта
у циљу превенције овисности из чега је настала изним
но успјешна представа СТ (САМО ТАКО), која је оста
вила дубоки траг. То је био почетак.

Да ли одвајаш рад у примењеном позоришту и драм‑
ску педагогију и шта млади људи који се можда ни‑
када неће бавити професионално позориштем, треба
да науче о позоришту током бављења позориштем у
омладинском статусу?
Иако глумачка педагогија и драмска педагогија
имају многих додирних точака, строго се раздвајају у
путевима који воде ка својим циљевима. На примјер,
у омладинској театарској групи не морате имати “та
лент” којег откривамо на пријемном испиту за студиј
глуме, и можете имати говорну ману или неки други
“хендикеп”, што је непојмљиво у обуци будућих про
фесионалаца. За разлику од студената глуме који се
припремају за рад, трајање и живот у једној лијепој али
тешкој и одговорној професији, мислим да код мла
дих особа у омладинским театрима треба првенствено

Горан Головко, фото: Предраг Митић

развијати самопоуздање и свијест о преузимању вла
стите одговорности за своје изборе и поступке у свим
сферама живота. Један од најважнијих проблема нашег
транзицијског или посттранзицијског времена јест пи
тање особне одговорности, на што као појединци још
увијек нисмо довољно спремни.

Ти радиш и на Академији у Сплиту. Како је тај пут од
ФДУ, преко Дадова, до омладинског позоришта ути‑
цао на твој садашњи рад као професора?
Драмска педагогија увелико ми је помогла у раду
са студентима глуме, првенствено у настојању да са
ми преузимају одговорност за своје глумачке изборе
и поступке, с циљем да се изборе за статус глуме као
аутохтоне умјетности. За илустрацију ћу навести да у
академијама наука и умјетности сједе писци, компо
зитори, сликари… али не и глумци. Застарјела подје
ла на “продуктивне” и “репродуктивне” умјетнике
глуму још увијек држи на маргини стваралачких дје
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којом развијају самосталност у својим глумачким из
борима. Пракса је показала да их у професионалном
раду ово чини изнимно флексибилнима и спремнима
за сурадњу с различитим редатељима, у различитим
естетикама и театарским поетикама, формама и про
дукцијским увјетима, на што сам поносан.

У Дадов си се после толико година вратио да би с
неким новим клинцима, практично генерацијом де‑
це оних са којима си некада радио, наново поставио
представу Сасвим нови дан. У чему је разлика из‑
међу две генерације?

Из представе Сас вим нови дан, фото: Предраг Митић

латности, и премда су глумци омиљени и популарни
у друштву, њихову умјетност јавност не доживљава у
својој пунини и озбиљности, зато што има увид само
у оне слике глумачке стварности које перпетуирају
устаљене стереотипе и предрасуде о глуми. Програм
студија глуме на сплитској Умјетничкој академији
конципиран је тако да их “преузимам” на трећој го
дини, када овладавају техникама играња изразито ус
мјерених жанровских структура (античка трагедија и
класицистичка комедија) и, иако се ради о изразито
строгим театарским формама, имају потпуну слобо
ду у замишљању и креирању својих драмских лица и
односа. При томе је важно развијати њихову свијест
о томе да уз ову слободу долази и одговорност. Испр
ва су благо шокирани количином слободе коју имају,
али с временом она им постане устаљена радна навика

Захваљујући доминантној виртуалној стварности
и визуалним сензацијама друштвених мрежа, данашња
омладина има краткотрајнију концентрацију, концепт
“опће културе” битно је измијењен, а изравна изложе
ност феноменима друштава која се идентитетски реде
финирају чини да многа животна искуства доживља
вају раније него што је примјерено њиховој доби. Имам
дојам да све раније одрастају. С друге стране, далеко су
већи индивидуалци који не пристају олако на диктат
ауторитета. Мислим да је данас главни задатак педа
гогије његовати овај индивидуализам и истовремено
указивати чему воде егоизам и егоцентризам, који из
њега могу произићи.

Имаш ли претпоставку о томе какво ће позориште
та нова генерација стварати?
Нажалост, свједочимо замирању аматерских и
алтернативних сцена. С друге стране, срећом, у про
фесионалном театру стасају нове генерације младих
стваралаца које свјесно и с правом безобразно укидају
академизиране обрасце, неправедно претворене у не
упитне каноне. Мислим да ће динамика настала из ове
тензије рађати неке другачије и узбудљиве садржаје и
форме те тако одржати театар важним и потребним
људској природи и друштву.

СЦЕНСКИ ДИЗАЈН
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Пише > Сандра Никач

Фотограф(ија) као извођачка
уметност – сценски дизајн на
Прашком квадријеналу

Ф

РАСКРШЋЕ

отографије на захтев (Photos on Request) је рад
који се може дефинисати као уметничка, али
истовремено и као кустоска пракса сценског ди
зајна. Приказан је током дванаестог издања Прашког
квадријенала сценског дизајна и сценског простора
(Prague Quadrennial of Performance Design and Space) 2011.
године у оквиру, можемо рећи експерименталног, сег
мента Раскршће: Интимност и спектакл (Intersection:
Intimacy and Spectacle).
Паралелно са еволуцијом позоришних и сцено
графских пракси, као и са променама у перцепцији то
га шта све сценографија може подразумевати и обух
ватати, еволуирао је и концепт Квадријенала. Једно од
главних питања које је присутно на Квадријеналу од
његовог оснивања јесте питање (успешног) превођења
елемената једне ефемерне уметности у музеолошки
контекст. Раскршће, као издвојени сегмент манифе
стације, даје један од могућих одговора. Његов циљ је
да додатно осветли и нагласи перформативни квалитет
сценографије која може бити присутна на позорници,

али и ван ње, у најразличитијим облицима. Раскршће
није затворен систем који тежи да понуди коначно
решење или конкретне смернице за излагање компо
ненти позоришног извођења, већ пре свега да креира
дијалог између “визуелних уметности и позоришта,
интимности и спектакла, јавног и приватног, отворе
ног и затвореног, одвојеног и повезаног, видљивог и не
видљивог, простора и извођења, публике и извођења,
друштвеног и појединачног...”1)
У основи Раскршћа су две главне карактеристике
перформативног и излагачког – извођење и музеали
зација. Место сусрета ова два процеса је привремена
архитектонска структура постављена на платоу између
Народног позоришта и Нове сцене у центру Прага. У
јавни простор смештен је лавиринт који се састоји од
тридесет белих коцки (као симбола идеалног галериј
ског простора), чија је унутрашњост еквивалент црне
кутије (идеалног извођачког простора). Ови идеални
1) Содја Зупанц Лоткер, INTERSECTION Intimacy and Spectacle, Arts
and Theatre Institute, Праг 2011.
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објекти, у позоришном и галеријском смислу, пред
стављају почетну тачку за креирање драматургије ла
виринта, али и поетике самих дела.
У припремној фази конципирања изгледа и функ
ције Раскршћа прво се размишљало о простору. Архи
тектонско решење (чији је аутор Орен Сагив) настало
је пре одабира уметника који ће у тим просторима
излагати, односно изводити своје радове. Избор умет
ника начинила је Содја Зупанц Лоткер, уметничка ди
ректорка Квадријенала 2011. и кустоскиња Раскршћа.
Одабрани уметници међусобно се разликују по сен
зибилитету, естетици, изражајним средствима која
користе, дисциплинама којима њихов рад припада,
годинама живота, али и по томе колико је њихов рад
познат широј јавности. Међу њима су сценографи, ко
реографи, драматурзи, редитељи, сликари, фотогра
фи, визуелни уметници, дизајнери светла и звука, те
оретичари... Еклектичност у одабиру уметника значи
да просторне, концептуалне, естетске и тематске ин
тервенције у белим коцкама значајно варирају, а по
везује их један широк заједнички оквир који се тиче
рецепције и перцепције (перформативног) уметничког
дела.
Позиционирање је важан термин за разумевање
архитектонског, драматуршког, па и садржајног ре
шења Раскршћа. Односи се на психолошку, као и на
просторну позицију публике која овде, због концепције
простора, и физички лако постаје његов интегрални
део. Иако свака од белих коцки има свој редни број,
посетиоци су позвани да не прате неку одређену пу
тању, већ да истражују простор интуитивно, те да сами
направе избор радова које ће видети, и по ком редо
следу. “Гледалац ментално улази у ‘култивисани хаос’
различитих модалитета, жанрова и тема повезаних
са извођењем, и у прилици је да креира сопствени ку
стоски сценарио.”2) Креирајући овако близак контакт
публике са делом, отвара се могућност интеракције
2) Исто, стр. 8.

Бохдан Холомичек: Јутарњи аутобус из Прага (1986)

али и саучествовања у настанку, као и у самом трајању
уметничког рада.
Photos on Request кореспондира са општим кон
цептом Раскршћа јер је, пре свега, у питању перфор
мативна изложба. На њој су приказани радови чешког
фотографа Бохдана Холомичека (Bohdan Holomíček).

ХОЛОМИЧЕКОВА ПОЕТИКА
Бохдан Холомичек је рођен 1943. у месту Волини,
у Украјини. Након Другог светског рата његова породи
ца се сели у мало место Младе Буки у Чехословачкој, у
близини границе са Пољском. Своје прве фотографије
снимио је још 1956, када је добио свој први фотоапа
рат. Никада није студирао уметност, нити верује да се
она може научити у формалним оквирима. За њега је
стварање слике инстинктивно, а самим тим и тешко
да се пренесе као вештина.
Током живота радио је различите послове – најпре
у електрани Поржичи, одакле је 1968. прешао у музеј
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Портрет Бохдана Холомичека, фото: Владимир Мистерка

у Трутнову. Тада му се пружила прилика да фотогра
фише различите догађаје, попут Палахове недеље у
Прагу. Касније је прешао да ради на одржавању елек
тране Јанске Лазње. Средином деведесетих година
двадесетог века схватио је да га “посао спречава да
се бави фотографијом”3), и од тада се искључиво њо
ме бави као слободни уметник. У то време је почео да
ради и у позоршту.
Холомичек је документарни фотограф. У најши
рем смислу његова “тема је свет који га окружује.”4) Он
тежи да забележи ситуације у којима се свакодневно
налази, детаље, пределе, људе са којима се сусреће. И
то чини изнова и изнова – сваки сусрет значи настанак
нове фотографије. На овај начин Холомичек креира
циклусе који нису затворене целине већ се потенцијал
3) Бохдан Холомичек у интервјуу Петру Вилгусу, доступно на https://
digiarena.e15.cz/bohdan-holomicek-neni-dulezite-cim-ale-co-fotite_4
4) Исто

но константно шире. У оквиру тих циклуса налазимо
пејзаже, сцене из живота, портрете пријатеља, поро
дице и познаника, али и значајних историјских лично
сти као што је Вацлав Хавел. Њега Холомичек прати
од средине седамдесетих година двадесетог века, када
је Хавел био дисидент, затим у годинама када је био
председник Чешке Републике, све до сахране.
Позоришној фотографији приступа на исти на
чин као и осталим својим субјектима. Његов задатак
није да интерпретира позориште, нити да му дâ лич
ни коментар, већ да документује извођење. Значајна
прекретница у његовом стваралаштву која се одрази
ла и на његов рад у театру је прелазак са коришћења
аналогног на дигитални фотоапарат. Нова технологија
омогућила му је складиштење огромне количине по
датака, а самим тим и креирање великог броја сукце
сивних фотографија. Овакав начин рада резулатирао
је и сарадњом са Евом Хрубом (Eva Hrubá) на мулти
медијалном пројекту Бохдан и Ева Х који је био при
казан и у Београду, у Музеју примењене уметности, у
оквиру Бијенала сценског дизајна 2006. године.
Холомичекове фотографије карактерише спонта
ност. Људи, ситуације, пејзажи које видимо нису нуж
но несвакидашњи, или по много чему необични. Ипак,
Холомичек успева да их, посредством фотографије,
трансформише у поетичне, аутентичне и искрене слике.

ФОТОГРАФИЈЕ НА ЗАХТЕВ
Фотографије на захтев као поднаслов имају син
тагму Интерактивна фото(графова) изложба (Interactive
Photo(grapher‘s) Exhibition). Изложба је смештена у ла
виринт Раскршћа, у белу коцку са редним бројем 24.
Њена унутрашњост је мрачна. Зидови су офарбани у
црно. Светлост делимично улази кроз завесу постављену
на улазу. Једини други извор светла је пројектор. Про
стор је малих димензија и није предвиђен за велики
број посетилаца. У њему се налазе седишта попут оних
у биоскопској/позоришној сали, постављена у два реда.
Окренута су према зиду на који се пројектују фотогра
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фије. Између гледалишта и пројекције, у углу, налазе
се сто и столица за Холомичека. Публика нема много
могућности за кретање у унутрашњости црне кутије.
Право са улаза упућена је да заузме једно од места за
седење, или пак да стојећи посматра изложбу.
Простор игра важну улогу у перцепцији рада. Са
мим уласком у белу коцку/црну кутију, публика постаје
део догађаја, улази у сам рад. Ово се, између осталг, де
шава захваљујући димензијама простора. Може се лако
перципирати као скучен, али истовремено и интиман.
Ствара се осећање дељења једног посебног искуства са
потпуним странцима, на тај начин изградњом односа
(макар привременог) заједништва. Овакав доживаљај
простора не потиче само од физичке близине са дру
гим људима. Креирана атмосфера евоцира утисак да
је гледалац у нечијем личном простору, у нечијем до
му, у једном, пре свега, приватном окружењу. Класи
чан галеријски простор који је често место одржавања
фотографских изложби функционише као позадина
за излагање радова, и не много више од тога. Публику
међусобно повезује једино случајност истовремености
посете. На овој фотографској изложби публику веже
целокупност (колективног) искуства, налик извођењу
позоришне представе.
То колективно искуство укључује и самог уметни
ка који је, нетипично за фотографе, све време прису
тан. Његово уобичајно место је, по природи настанка
фотографије као уметничког дела – иза објектива. Он
мора бити одвојен од онога што фотографише, гото
во неприметан, како би дошао до аутентичног сним
ка. Међутим, он је овде у специфичној позицији јер
има неколико улога. Холомичек је, наравно, пре све
га, аутор фотографија – уметник. Његово константно
присуство на властитој изложби такође није део му
зејско-галеријске праксе. Створена је ситуација у којој
је аутор уз посетиоце у тренутку у коме они доживља
вају његово дело, и то свако дело појединачно, пошто
су фотографије приказане једна по једна. Фотограф је
овде и активни део инсталације – извођач.

Бохдан Холомичек: Олга и Вацлав Хавел (1974)

Он је (у извесној мери) и кустос сопствене из
ложбе. Бирање фотографија које ће приказати, и редо
следа којим ће оне бити пројектоване, даје му простор
да креира више различитих изложби, више различи
тих прича. Истовременост присуства аутора/кустоса
и публике у тренутку одвијања изложбе отвара могућ
ност двосмерне комуникације. Важан део овог рада је
управо дијалог са публиком. Холомичек разговара са
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посетиоцима (углавном на чешком језику), јер жели
да сазна шта је то што они желе да виде, какви су њи
хови утисци. Публика активно учествује у стварању
наратива, али и у извођењу.
У одређеним тренуцима, када фотограф напусти
своје место, посетиоци постају субјекти његових фото
графија – Холомичек и током извођења овог рада бе
лежи све што се око њега догађа, враћајући се на тај
начин у своју изворну улогу ствараоца.
Отвореност у односу на садржај изложбе даје
јој, осим интерактивног, и перформативни карактер.
Међусобни утицај публике и аутора омогућава разме
ну утисака, али и енергије између уметника/кустоса/
извођача (све Холомичекове улоге) и гледаоца, која на
известан начин кореспондира са разменом енергије
коју можемо доживети у позоришту током извођења
представе. Холомичек је на овај начин већ прикази
вао своје фотографије (које, због огромног броја, ни
када нису све могле бити приказане на изложбама),
али ово је први пут да је таква ситуација смештена у
галеријски простор.
Време је још један битан елемент који ову из
ложбу смешта у оквир извођачких уметности. То се не
односи само на трајање одређеног наратива/извођења
(које није временски ограничено). Фотографије које
уметник приказује су документи времена у коме су
настале. Имају потенцијал да публику транспонују у
један други историјски период, који, у зависности од
узраста, може бити проживљен, или о коме је само
слушано. У овом контексту посебно је важна поетика
Холомичекових фотографија. Аналогне фотографије,
настале пре 2003. године су црно-беле. Одсуство боје
потенцијално појачава ефекат носталгичности. Посеб
но током приказивања ових фотографија (насупрот
фотографијама представа), долази до изражаја пун
перформативни потенцијал Холомичека-фотографа.
Публика присуствује наративу његовог живота, а ње
гово присуство читав догађај чини аутентичним и, на
известан начин, дирљивим.

ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА
Фотографије на захтев смо на почетку дефини
сали (и) као кустоску праксу сценског дизајна. Овде се
пре свега мисли на контекст приказивања (и настанка)
рада у оквиру Раскршћа. Фотографија као изражајно
средство и уметничка дисциплина има наративни по
тенцијал на нивоу естетике, садржаја и значења сли
ке. Она је, такође, у већој или мањој мери, документ
(затечене или конструисане) реалности. Крајњи про
извод углавном везујемо за галеријски излагачки кон
текст. Кустоски приступ Раскршћу испитује извођачки
потенцијал фотографије увођењем перформативних
елемената у излагање. Фотограф постаје и експонат и
извођач. Флуидност садржаја саме изложбе настаје у
његовом сусрету са публиком која активно учествује.
На овај начин (фотографска) изложба прераста у до
гађај који је, у идентичном облику, немогуће репли
цирати, попут позоришног извођења.
Посматрајући овај рад са становишта уметнич
ке праксе сценског дизајна, можемо уочити употребу
формалних и изражајних средстава различитих умет
ности. Фотографија је овде средство нарације која пре
носи текст који се тиче Холомичековог живота, али и
историјских, друштвених и културних промена између
60-их година 20. века и 2011. године у средини у којој
ствара. Обликовање простора нема само естетску функ
цију. Креиран је амбијент који је евокативан и инти
ман. Оваква атмосфера представља полазну тачку за
интерактивни однос уметника и посетилаца. Публика
учествује у развоју догађаја преузимајући, једним де
лом, и улогу кустоса изложбе. Однос извођача/аутора
и публике заокружује се када посетиоци постану део
његовог стваралачког опуса – на фотографијама на
сталим током трајања изложбе.

ИСТОРИЈСКА

200 година од рођења – 140 година од смрти:
ФЈОДОР МИХАЈЛОВИЧ ДОСТОЈЕВСКИ (1821–1881)
Приредила > Исидора Поповић
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Пише > Фјодор Михајлович Достојевски

Борба нихилизма с честитошћу
(Официр и нихилисткиња)
Превод с руског и напомене > Зоран Ђерић

У

ОД РЕДАКЦИЈЕ “ПОСЛЕДЊE СТРАНИЦЕ”
1

нашу Редакцију, као и у било коју другу, зајед
но са задовољавајућим чланцима, аутори често
шаљу и најнепромишљеније смеће. Писци могу
бити чудни. И сви дирљиво захтевају да се штампају
уз надокнаду. Смеће се, наравно, не може штампати;
али глупост понекад достигне и генијалност. Један од
ових чланака, још и у стиховима, налази се испод, у
нади да ће изненадити читаоца. Да бисмо били саве
сни, ступили смо у контакт са аутором, не скривајући
истину, односно да, ако објавимо његово дело, то није
ништа друго до крајњи апсурд. Допустио је то с поно
сом – понекад постоји та страст да видите себе штам
паног. Међутим, вероватно се нада да се јавност неће
сложити с нашим мишљењем. Рецимо отворено: сти
хови су слаби. Идеја је делимично тачна, али глупо
изражена. Не постоји у стварности, јер нигде нема

таквих места. Па ипак, као да је нешто истина. Ни
хилисткиња објашњава, додуше глупо, али сасвим по
Дарвину.1) Официр такође одражава карактер: он је
естетичар и одликује га срамотна слабост према сек
су (le sexe). Па да није тако глупо, можда би било па
метно. Генерално, ово је дело осредњости, анимирано
племенитим осећањима. Међутим, цела ова сцена је у
стиху, са својим ретроградним насловом.
1) У броју 29 Грађанина, од 6. јула 1873. објављена је критика Н. Н.
Страхова о трећем издању руског превода књиге Чарлса Дарви
на О пореклу врста. Тврдњом да Дарвиново дело није намењено
“само специјалистима, него масовној публици, људима, којима је
стало до образовања и просвећености”, аутор наглашава да нера
зумевање Дарвинове теорије од његових следбеника доводи до ис
кривљења научникове мисли, она добија “најперверзније значење”
и у овом облику је широко распрострањена међу “простодушним
читаоцима”. Страхов је веровао да су Дарвинови следбеници про
кламовали механички поглед на природу, док се сам Дарвин тога
није придржавао, “већ је само покушао да чудесни распоред орга
низама сведе на случајну адаптацију” (стр. 810–811). Касније ће,
у грубим плановима за Браћу Карамазове, Достојевски упоредити
однос према Дарвиновом учењу и према Богу, сматрајући и једно
и друго предметом вере (видети: XV, 307).

Василиј Перов: Портерет Ф. М. Достојевског (1872)
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БОРБА НИХИЛИЗМА С ЧЕСТИТОШЋУ
(Сцена могуће комедије)
Лица.

ОФИЦИР, уистину у пензији, из Костроме, стар 40
година; помало дебео. С мачем и сопственим капита
лом. Жели да испуни законске обавезе и да се ожени.
Али, чуо је за нихилисте и, пре него што је одабрао
невесту, жели да их све истреби. У ту сврху је стигао у
главни град. Није много читао, нити јасно чуо. Он не
ма појма о фиктивном браку, што је судбина комада.
Уништава се претераном племенитошћу душе, иако
је приметно недуховит. Жесток. Запањен умом. Пред
било којом новом идејом, он стоји попут овна који је
видео нову капију; али, прозревши контрадикцију, у
тренутку се сав зацрвени попут ћурана и наљути се.
Генерално, глупа мешавина јагњетине и петла. Воли
слаткише. Изузетно љубазна особа.
НИХИЛИСТКИЊА, 22 године, ошишана. Особа која
путује. Слушала предавања; имала одговоре, изнела
ставове. Лукава и радознала. Фанатична. Она је брине
та, витка, није лошег изгледа и то зна. Подсећа на осу.
Воли горко. Пропагира било где, чак и на степеницама.

ЗАВЕСА СЕ ПОДИЖЕ
Галерија од цигала, стара и жута. Дванаест уситњених уских степеница. Официр, с мачем у руци, трчи уз степенице, виче и жели да истреби све нихилисте.
Нихилисткиња се полако спушта према њему. Њихови
погледи се сусрећу. Официр се чуди; зауставља се.

НИХИЛИСТКИЊА
Куда си наумио, официру?
ОФИЦИР
Настојим да ослободим Русију!

НИХИЛИСТКИЊА (Увијено)
Јеси ли давно, драги мој “командиру”,
Упао у ову стихију?
ОФИЦИР (Строго)
Откада си тако острижена?
НИХИЛИСТКИЊА (Трепавице су полузатворене)
Од тренутка када сам као жена
Спознала своје прве снове.
ОФИЦИР (Поново изненађен)
Служећи на селу све време,
Прихватио сам природне услове.
Нисам разумео те проблеме.
У пуку је био само један Носов,
Поручник, добио је Сина.2)
Каквог Сина? Следила је тишина.
Питаћу те колико је веран рус,
Колико је то по женском укусу?
НИХИЛИСТКИЊА
Чини ми се да ти ниси рус.
ОФИЦИР
Ја сам рус!!!
НИХИЛИСТКИЊА
Али ниси ме разумео.
Кажем да ниси рус, црвен,
Само у смислу да си још зелен.
ОФИЦИР
Твој каламбур ме смео.
2) У питању је часопис Сын отечества (Син отаџбине). Син отаџбине
био је политички, научни и књижевни часопис умерено-либерал
ног правца, излазио је у Санкт Петербургу 1856–1861. под уред
ништвом А. В. Старчевског.
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НИХИЛИСТКИЊА
Али ја ћу сада проћи мимо.
Замисли, опет смо у Костроми,
У фиктивном браку, враћаш се
И више у цркви не крстиш се,
Ускоро си почео са мном
Да шириш идеје светом...
ОФИЦИР (Онесвестио се од задовољства)
Како? С тобом сам у фиктивном браку!
НИХИЛИСТКИЊА
Шта хоћеш? Кострому, као пример, лудаку!
ОФИЦИР (Замишљено)
Фиктиван брак је позив на бој.
НИХИЛИСТКИЊА
Вараш се, официру, мој!
Али слушај даље: започели смо
И пропаганду и протест,
Пре свега, тренирали смо
Жабе са свих места.
ОФИЦИР (Брзо поцрвени. Никад није чуо за жабе)
Жабе? Слушај нихилисткињо:
Подсмеваш ми се ти ниско!
Гледај! Иако си “лепши пол”...
(Показује песницу)
НИХИЛИСТКИЊА
Какав си ти ментол!
ОФИЦИР (Држи прст на челу, у потпуној неверици)
У фиктивно-брачној соби
Врећа жаба – за смех света!
Да крекећу целог лета.
Зар то пакосно не било би?!

НИХИЛИСТКИЊА
(С четвероструким достојанством)
Док све жене из Костроме,
Кревете не поломе!
ОФИЦИР (Поново изненађен)
А! То!.. Али изрази се јасније
Да би било разумљивије...
(Невољно враћа мач у корице)
НИХИЛИСТКИЊА
За твој глупи бес
И недостатак ума,
Схвати, секли су жабе
И служили свима.
Здравије су него сир бри,
У кухињи који ври,
А да пре него што те погуби,
Ову идеју усади:
Одмах, овог лета, морамо
Породицу да уништавамо!
ОФИЦИР
Хм, хм! Чекај: имам тетке,
Ујаке и другу родбину,
Иако их познајем кратко,
Зар смем да им мењам судбину?
НИХИЛИСТКИЊА (Са свим жаром пропаганде,
због ког се осећа заводољно)
Стиди се! Непотребно бреме
На себе товариш!
Шта си чекао, губио време?
О чему мислиш?
Па, где видиш у природи
Породична угњетавања?
Постоји ли брак, погоди:
Између риба, птица и животиња?
Имају ли рођаке краве?
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Или – предрасудама служе?
Да ли гуске имендане славе?
Да ли тетку има јеж?3)

ОФИЦИР (Дефинитивно затечен)
Да, истина је, јеж тетку нема!
НИХИЛИСТКИЊА
Али ти, ти имаш проблема!
ОФИЦИР (У страшној борби са поштењем)
Дотичеш се нота осетљивих,
Прстима жена заводљивих
Нећу се лако предати! Глупости и лажи!!
Како гледаш на брак, кажи?
НИХИЛИСТКИЊА (Приближивши се у трену)
Научили сте нас ручном раду,
И плесу и седељкама,4)
И ретроградно, из нерада,
Да децу сваке године рађамо, -5)
Не верујем у све ово,
Што је вама Свето слово!6)
Верујете наукама природним,
Дарвину и њему сродним!
ОФИЦИР
Него коме? Брзо резимирај!
Купио је кућу, свој мали рај,
3) У овом стиху се осећа пародија Достојевског на прво објашњавање
Оњегина са Татјаном (Евгений Онегин, глава 4, стр. XIII–XVI).
4) Упоредити: “Све смо помало научили...” (Евгений Онегин, глава 1,
стр. V).
5) Г. Е. Благосветлов написао је 1869. у свом чланку “Шта ће нам же
не?”: “... ко би се, осим идиота, у наше време усудио да тврди да је
сва земаљска сврха жене рађати децу и бити у вечном и безуслов
ном послушању свом деспоту” (Дело, 1869. бр. 7. одсек П. С. 3).
6) Асоцијација на Пушкинову поему “Демон” (1823): “Није веровао
у љубав, слободу...”

Смео чланак написао.7)
Са задовољством сам прочитао
И разумео плод либерализма...
Чланци су исплативи за нихилизам!
У чланку који помиње брак
Станује сваког прогреса рак!
О нихилисткињо! Слушај: лажеш!
У фиктивни брак ме зовеш?
Да ли је закон о браку
У “фиктивном” боље заштићен?
Слободно ради ко шта хоће!

НИХИЛИСТКИЊА
О не, већ како хоће жена.
ОФИЦИР
А муж! Он је само бена?
Нисам тако настројен!..
НИХИЛИСТКИЊА
У фиктивном браку
Живимо утроје
ОФИЦИР
Као три пса! Зар тако?
Доста, нихилисткињо, слушај,
Не прилази ми, не искушавај!
Иначе ћу мач исукати
И цео у тeбе угурати!..
НИХИЛИСТКИЊА (Видевши да се ништа
не може учинити, стргне маску)
Аха! Чини се назадњак!
О, кметски Мара! Сељак!
7) У својим бележницама из 1876–1877. Достојевски се неколико пута
враћа на тему како је Благосветлов “за свој либерализам” купио
кућу у Санкт Петербургу, на углу Надеждинске и Мањежне. У
Официру и нихилисткињи, аутор је иронично повезао ову чињеницу
са чланком “Стамбени проблем на Западу и код нас”, објављеним
у Делу (1873, бр. 5, 7–8) и потписаним псеудонимом “Н. Н.”.
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Срећу у “легалном” видиш!
И снова се “нелегалних” стидиш!
Теби је стало само до круне, венца,
Естетичар, крпа, улизица!

ОФИЦИР
Јупитеру! Морам ли да је слушам!
НИХИЛИСТКИЊА
Иди, ручак те чека код куће!
Не, још мало ћу да те кушам –
Укусније је док је вруће:
Сада ће твојој законитој жени
Доћи пријатељ да преспава,
Хоћеш ли и тада, као мени,
Мачем бранити своја права!
Тупане! Нећеш поверовати;
Седећеш овде и уверавати
Себе да си само сањао,
Да није он на њој лежао!
А кад заспу – врата притворићеш
Да их не пробудиш, нећеш лећи,
Била ноћ или невреме, изаћи ћеш,
Маштајући о легитимној срећи
У двориште залутаћеш...
Кад се умориш, седи на столицу.
ОФИЦИР (Не својим гласом)
О нихилисткињо! Водите је у лудницу!
Нихилисткиња трчи и попут тигрице скаче по
степеницама трема кикоћући се. Тада је официр пожелео да је коначно избоде, али естетика је опет омела
посао: крилата грациозност скока и шармантни шарм
потпетице, која је изненада забљеснула испод хаљине,
одмах су га зауставили као стуб на месту, црвеног, попут оковратника.8)
8) Стајаћи црвени оковратник био је додатак униформи полицајаца.

На хоризонту се, као, појављује сенка Андреја
Крајевског.9)
Завеса пада

НАПОМЕНЕ:
Овај комад је настајао између 1864. и 1873. годи
не. Средином 1864. Достојевски је у свеску записао
наслов будућег дела, карактеризацију своје хероине –
“нихилисткиње” и изнео неке детаље. Два записа – ка
ламбур заснован на игри речи “Росс – рос” (Рус – ра
стао; због риме и значења, у преводу на српски послу
жили смо се игром: да није рус, тј. црвен, него је још
зелен, значи недовољно одрастао) и епизода означена
речима “Голенька ножка” (Гола нога) – биће развијени
у каснијим, детаљнијим развојима ове радње, који се
односе на прву половину 1864. и почетак 1865, а дру
га – на последње месеце 1873. године.
Покушај да се побуни против “родитељског ау
торитета” и “казни га публицитетом” слањем препи
ске у лист Волос (“Коса”; алузија на лист Голос/Глас
А. А. Крајевског / Андрей Александрович Краевский,
1810–1889, – руски издавач, уредник и новинар), који
је приписан хероини, комбинује са причом “Крокодил”,
у нацртима и у основном тексту који такође садржи
нападе на Глас и његовог издавача.
Прелиминарне скице за причу “Крокодил” указују
на то да је Достојевски намеравао да у причу укључи
стихове о официру и нихилисткињи. После ироничне
дефиниције појма “нихилизам”, чија се суштина, према
једнима, наводно састоји у “шишању женске косе”, а
по другима – “негирањем свега што постоји”, у плано
вима за “Крокодила” следи запис: “Добио сам стихове:
‘Официр и нихилисткиња’. – Слажу се са доктрином”
(V, 326). Могуће је да су у нацрту “Поглавља 3” (са оп
9) “Сенка Крајевског” је сатирични симбол “гласности” у њеном ли
бералном схватању. Тако Достојевски маестрално задаје ударац
неразумно надувеном ауторитету свог дугогодишњег идеолошког
противника.
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исом састанка пријатеља потчињеног чиновника са ње
говом супругом и њеног “хобија” са овим пријатељем),
под насловом “песме против нихилиста”, помишља
ло на исте “стихове”. Једно време се претпостављало
да ће се нихилисткиња у причи појавити као посебан
лик: она ће доћи у “Крокодил” да разговара са званич
ницима о питањима женске еманципације и питању
Бога.
Међу нацртима белешки за “Крокодил” налази
се и следеће: “Ако гуске немају тетке, онда би требало
да их имају, јер су тетке предрасуде” (V, 327). Значење
ове максиме постаје јасно када се упореди са одгова
рајућим песничким редовима Официра и нихилисткиње.
Попут “Крокодила”, фељтон “Официр и нихи
листкиња” уплетен је у полемику, коју су водили ча
сописи браће Достојевских Время (Време), а касније
Эпоха (Епоха), са разним друштвеним и књижевним
токовима руског новинарства тих година, укључујући
Современник (Савременик) и Руссское слово (Руска
реч).
Почетком наредне, 1865. године, у Епохи, Досто
јевски је намеравао да настави полемику коју је запо
чео на страницама часописа, али није довршио рад на
фељтону и убрзо је објављивање Епохе стало.
Достојевски се поново сетио своје идеје у другој
половини 1873. или почетком 1874. године, у време
свог учешћа у листу Гражданин (Грађанин). Тих годи
на, у вези са отварањем виших курсева за жене у Санкт
Петербургу и Москви, интересовање за женско питање
поново се повећало. Године 1866, под уредништвом
Г. Е. Благосветлова, почео је да излази часопис Дело,
настављајући традицију Руске речи, а такође попула
ришући радове о природним наукама и физиологији
Т. Х. Хакслија (Thomas Henry Huxley), Јакоба Моле
шота (Jacob Moleschott), Мишела Фарадаја (Michael
Faraday), Џона Тиндала (John Tyndall), Ајлин Баркер
(Eileen Barker) и других.

Познати публициста В. О. Португалов више пута
је, крајем 1860-их и почетком 1870-их, у Делу, писао о
Чарлсу Дарвину (Charles Darwin) и његовим учењима.
Часопис је често објављивао и “хронику женских
послова” – тему која је добила посебан развој у члан
цима Благосветлова “Шта ће нам жене?” (Дело, 1869.
бр. 7) и “Женски рад и његово награђивање” (Дело,
1870. бр. 2), у низу чланака С. С. Шашкова “Историјске
судбине жена” (Дело, 1869. бр. 9–12; 1871. бр. 1–4), у
делу А. П. Шчапова “Положај жена у Русији према
претпетровском погледу” (Дело, 1873. бр. 4, 6) итд.
Грађанин је ушао у полемику са демократским нови
нарством о овим питањима пре доласка Достојевског.
У чланцима В. В. Мешчерског (Грађанин, 1872. бр. 9,
10, 31) одбрањена је теза да је “жена позвана да буде
друга, неодвојива од мушкарца, половина особе, у не
раскидивом јединству с њим остварујући њену сврху
у друштву: да рађа и васпитава децу” (Грађанин, 1872,
4. децембар, бр. 31, стр. 449–450).
Став Достојевског, судећи према “Две белешке
уредника”, у бр. 27 Грађанина за 1873. годину, пред
говор за чланак Л. Ј. Кохнове и преписку “Наше сту
денткиње”, у бројевима 13 и 22 исте године, био је дру
гачији. Прва од ових бележака бар брани тезу према
којој ће “опште образовање жена унети нову, велику
интелектуалну и моралну снагу у судбину друштва и
човечанства” (Грађанин, 1873, 2. јун, број 27, с. 762).
Нова редакција фељтона – комада у стиховима,
Борба нихилизма с честитоћу (Официр и нихилисткиња), настала је средином 1873. и била је намењена
“Последњој страници” Грађанина, али се у њему није
појавила.
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Достојевски и његов сатирични
комад-фељтон у стиху

Д

ва велика јубилеја навршавају се ове године: 200
година од рођења и 140 година од смрти Фјодо
ра Михајловича Достојевског (Фёдор Михайло
вич Достоевский). Родио се у Москви, 11. новембра,
односно 30. октобра по старом календару, 1821. го
дине, а умро је у Санкт-Петербургу, 9. фебруара, од
носно 28. јануара по старом календару, 1881. Један од
најутицајнијих писаца руске књижевности, али и један
од најзначајнијих писаца уопште. Утемељитељ пси
холошког романа. Претеча егзистенцијализма. Иако
драматургију није сматрао својим стваралачким из
разом и са великим скептицизмом се односио према
драматизацијама његових дела за сцену, Достојевски
је волео позориште, ишао на премијере и дружио се
са глумцима. У његовој публицистици налазимо позо
ришне приказе. Јунаци његових романа често играју
неке сцене, представљају позориште.
Постојала је, према сопственом признању, једна
предрасуда: “Бјелински је говорио да драматург треба
да почне да пише са двадесет година. То ми се стално
врзмало по глави. Нисам се осмелио. Помишљао сам
да једну епизоду из Браће Карамазових преобратим у
драму” (Достојевски, према сећању Суворина, из 1881).
Ипак, не може се рећи да Достојевски “никада није пи

сао драме”. Он је започињао да их пише, али ни једну
није довршио, односно, тачније, ни једну није довео до
краја у форми у каквој је она била осмишљена.
У младости је Достојевски покушао да напише
историјску драму, такмичећи се са Шилером и Пуш
кином. У зрелим годинама започео је једну комедију
у Гогољевом духу. Касније се спремао да инсценира
Њеточку Незванову. Последње године живота наме
равао је да преобрати у драму једну од епизода Браће
Карамазових.
У причама и романима Достојевског налази се
мношто комичних и драматичних ситуација. Одуше
вивши се некаквом драматичном или комичном ситуа
цијом, Достојевски ју је постепено усложњавао. Основ
ни мотив рађао је контрамотив. Противречни односи
међу јунацима развијали су се у свим детаљима. Мо
нолози и дијалози личности нераскидиво су повезани
са ауторским карактеристикама и оценама. Припове
дање Достојевског обједињавало је драматичне и коми
чне елементе с епском свеобухватношћу, допуштајући
филозофско удубљивање у предмет и његову процену
с најважније тачке виђења, истовремено садржећи у
себи уметничку синтезу, главни и виши циљ писца.
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Према Достојевском, роман, у принципу, није пре
носив у драму, чак и ако је у његовим недрима снажно
драматично искуство. Зато није само “због предрасуда”
написао драму, или преобратио у драму неку од епи
зода из својих прозних дела. Његовим мислима било
је тесно у драми, оне су захтевале епску форму изра
за, као што је то роман или повест.
Мејерхољд је истицао да се у романима Достојев
ског налазе фрагменти ненаписаних трагедија. И поред
свих грешака његових инсценатора, имамо пуно право
да употребимо израз “театар Достојевског”, упоредо са
“театром Гогоља”, “театром Пушкина”, “театром До
стојевског” (В. Э. Мейерхольд).
Много је руских театролога покушало да истражи
како је то Достојевски постао најтеатралнији прозни
писац на свету, а да за живота није написао ни једну
драму. Како је он то постао “театралан” без театра, ван
позоришта свог времена. Да ли је и какву улогу имало
руско позориште његовог времена, у формирању њего
ве поетике, како је утицало на његово стваралаштво?
Као десетогодишњак, Достојевски је видео у мос
ковском позоришту Шилерове Разбојнике и то је пам
тио до краја живота. Почетком 1840-их Достојевски је
често посећивао Александровски театар. Године 1841,
дакле, као двадесетогодишњак, читао је својим прија
тељима одломке својих драмских покушаја Марија
Стјуарт (Мария Стюарт) и Борис Годунов. Прва је
била инспирисана истоименом Шилеровом драмом,
а друга истоименим Пушкиновим комадом. Године
1844. писао је брату да је завршио писање драме под
именом Јеврејин Јанкељ (Жид Янкель). Претпоставља
се да је инспирисана Гогољевим истоименим јунаком
из романа Тарас Буљба (Тарас Бульба). Није сачувана.
Његова кћи, Л. Ф. Достојевска (Л. Ф. Достоев
ская), посведочила је како је њен отац, по повратку из
Сибира, написао комедију Ујкин сан (Дядюшкин сон),
па је онда, на крају, вратио у роман.
У пишчевим белешкама, под датумом 23. новем
бар 1859. стоји: “План трагедије Фатум” и план коме

дије: “Спахиница баца у самицу ожењеног учитеља, зато
што је ожењен”. Ипак, те замисли нису реализоване.
Прва половина 1860-их је период када је Досто
јевски био у најближој вези са позориштем. Био је у
блиској вези са глумицом Александровског театра,
Александром И. Шуберт. Само неколико месеци по
његовом повратку у Санкт-Петербург, неколико пи
саца одлучило је да постави Гогољевог Ревизора, који
би се играо у корист Књижевног фонда. Уз Тургењева,
Њекрасова, Мајкова и друге, у представи је глумио и
сам Достојевски. Играо је улогу Шпекина. Била је то,
по његовом мишљењу, једна од најкомичнијих улога у
целом руском репертоару. Осим тога, Достојевски је на
сцени театра врло често читао одломке својих дела, у
корист Фонда. У априлу 1864. учествовао је на књижев
ном матинеу у Москви, прочитавши одломке из Мртвог дома. У часописима Време и Епоха, које је издавао
његов брат, а фактички уређивао Фјодор Михајлович,
позориште је заузимало важно место. Објављиване су
драме и позоришне критике. Достојевски је волео “те
атралност”, “ефектност”, неочекиване обрте ситуација
и заборавне крајеве чинова. Допадале су му се драме
А. К. Толстоја (А. К. Толстой) и А. Н. Островског (А.
Н. Островский).
У последњој деценији живота, Достојевски се
удаљио од позоришта. Иако је и даље повремено чи
тао своја дела у позоришту, размишљао о драматур
гији, дружио се са глумцима, одлазио на представе, то
није било ни близу претходној пажњи и интересовању
за позоришни живот.
Борба нихилизма с честитошћу замишљен је, али
необјављен комад-фељтон Фјодора Михајловича Досто
јевског. Сатирично песничко дело било је намењено
“Последњој страници”, политичко-књижевном додатку
часописа Грађанин Владимира Петровича Мешчерског
(Мещерский). Скице концепта први пут су објављене
19. фебруара 1931. у десетом броју Књижевних новина
(Литературная газета).
Иницијални нацрт идеје истраживачи дела Досто
јевског повезују са припремним материјалима за при
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чу “Крокодил”, из 1864. године, међу којима постоји
могући развој заплета: “Добио сам стихове Официр и
нихилисткиња” (Кийко, Е. И. “Подготовительные ма
териалы”, уз Сабрана дела Ф. М. Достојевског, Ленин
град 1972). Претпоставља се да су првобитно ови “сти
хови” требало да постану један од многих уметнутих
елемената приче. Поред ових “стихова”, у нацртима
је било и много других пародијских песничких мате
ријала (Кийко).
Већ 1864. идеја је била одвојена од приче, а на
слов Официр и нихилисткиња Достојевски је поме
нуо у својој бележници из 1864–1865. године. Рад је
замишљен за полемику са левичарском радикалном
штампом о “женском питању” (Ратников, К. В. “Борба
нигилизма с честностью”, у: Достоевский, Сочинения,
письма, документы, Санкт-Петербург, 2008).
Достојевски се тој идеји вратио тек средином
1873, радећи као уредник новина-часописа Грађанин.
Првобитна идеја “стихова” знатно је побољшана – поја
виле су се нове жанровске карактеристике и име је
промењено. Од овог тренутка идеја је постала позна
та као Борба нихилизма с честитошћу, са ауторским
поднасловом “сцена могуће комедије”. Као резултат
ревизије нацрта концепта, претворио се у готово дело
са свим атрибутима драмског текста. Прописане су де
таљне карактеристике свих ликова, израђене су скице
сценографије и написане детаљне ауторске примедбе.
Када је радио на идеји, Достојевски је користио
позната и доказана уметничка средства – “сатирично
промишљање и комично репродуковање идеолошких
аргумената” супротних страна. С једне стране је Ни
хилисткиња, “преревна” присталица еманципације,
а с друге Официр, мрачни провинцијски тврдоглави
противник женске независности. Писац критикује обе
стране одједном, што је било типично за “антинихи
листичку” књижевност тог доба, скептичан према обе
милитантне ретроградности, подсећајући на ликове
Салтикова-Шчедрина, и према спољашњим демон
стративним манифестацијама еманципације жена –
подрезане косе и природних наука (Битюгова, И. А.,

у: Ф. М. Достоевский, Полное собрание сочинений в
тридцати томах, Ленинград, 1976).
Достојевски експлицитно изражава неверицу у
незаинтересованост вођа нихилизма и посебно Г. Е.
Благосветлова. Комад одражава иронични савет из
“баладе са тенденцијом” А. К. Толстоја: “Тако да је ру
ска држава / Побегла из њиховог подухвата, / Обеси
те Станислава / Свe вође око врата! / Тада ће све ићи
глатко / И све ће доћи на своје место”.
“Сцена” је изграђена на пародичном принципу
који је Достојевски већ раније користио – сатирично
преиспитивање и комична репродукција идеолошких
аргумената преревних заговорница женске еманци
пације (изражене лукавим речима Нихилисткиње)
и фарсично разоткривање тврдоглавости противни
ка свих врста независности жене (позиција мрачног
провинцијалца, уз то још и пензионисаног официра).
Достојевски се својом уравнотеженом и међусобно ус
мереном критичком позицијом у потпуности уклопио
у општи контекст “антинихилистичке” књижевности.
У погледу композиције, књижевни истраживачи
су приметили првобитну комбинацију персонифика
ције противника, њихово директно именовање у тради
цији гогољевске драматургије (због чега се редакција
Грађанина, по свему судећи, није усудила да објави
Борбу нихилизма с честитошћу, како је претпоставио
Борис Константинович Ратников).
Иако недовршен, и овај комад може да посведочи
колико је дијалог важан елеменат поетике Достојевс
ког. Самосвест његових јунака је “потпуно дијалогизо
вана: у сваком моменту она је окренута споља, напето
обраћање себи, другом, трећем. Ово обраћање самом
себи и другима није због самог себе. У том смислу се
може рећи да човек код Достојевског није с у б ј е к т
о б р а ћ а њ а . О њему је немогуће говорити – може
му се само обраћати” (закључује Михаил Бахтин у Проблемима поетике Достојевског, 1979).
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Пише > Ениса Успенски

“Достојевски” Јурија Ракитина

Ј

уриј Ракитин (1882–1952) је последње године (1910)
свог ангажмана у Московском художественом те
атру био у прилици да изблиза прати стварање
представе по роману Достојевског Браћа Карамазови.
Но, без обзира на то што је ова представа проглаше
на најзначајнијим остварењем за тај период, што ће
касније бити названа и прекретницом у историји овог
позоришта (и позоришта уопште), што је одушевила
публику и бројна велика имена из света позоришне
уметности – Јуриј Ракитин није припадао групи “оду
шевљених”. Жељан нових позоришних форми, екс
перимента, чисте театралности, писао је из Москве у
Петербург Всеволоду Мејерхољду о томе како га Мос
ковски художествени театар гуши “психологизмом” и
“карамазовштином”. Ни сам Мејерхољд није подржао
Карамазове у режији Владимира Немирович-Данченка,
сматрајући да остварење “једноставно представља ин
сценацију фабуле романа, тачније само неких његових
глава” и да “таква прерада романа у драму није ништа
друго до светогрђе и то не само према Достојевском”
него и “према идеји истинске мистерије” (Всеволод

Мејерхољд, Вашарска шатра). Већ следеће (1911) годи
не Ракитин прелази (враћа се) у Петербург и започиње
редитељски рад у тамошњем Императорском театру,
али и на малим, алтернативним позоришним сцена
ма. Нема сумње да је био упознат са предавањем које
је, исте године, у Петербургу одржао Немирович-Дан
ченко поводом својих Карамазова, као и одјецима на то
предавање интелектуалне елите (међу њима су били и
водећи достојевисти, Вјачеслав Иванов и Дмитриј Ме
решковски) – одјецима који су прерасли у прави теа
тролошко-филозофски диспут. Ипак, Достојевски ће
се наћи у фокусу интересовања Јурија Ракитина тек у
емиграцији, у Краљевини Југославији. Његов први и
једини “Достојевски” био је Ујкин сан, премијерно из
веден у Народном позоришту, 5. маја 1930. Био је то
Ујкин сан у драматизацији немачког писца Карла Густа
ва Волмелера (Холмелера), који је први пут изведен у
Лајпцигу 1906, у режији Макса Рајнхарта.
Није необично што се Ракитин, као поборник те
атралности, заинтересовао управо за ово дело Досто
јевског, које по форми представља “драматизовани
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роман”. Заправо је према првобитној замисли писца
Ујкин сан требало да буде позоришни комад, али та
идеја није реализована, мада је дело сачувало неке
одлике театралности на коју упућују не само дијало
зи и дидаскалије него и композиција и “позоришно
изражајни” (Константин Мочуљски) расплет сижеа.
Према Мојсију Алтману, Достојевски се тих година
(1850–1860) интересовао за водвиљ и желео је да напи
ше “комедијицу”, у коју се, у ствари, претворио Ујкин
сан, “набрзину прерађен у новелу” (Константьин Мо
чуљски). Касније, сам Достојевски није много марио за
ово своје дело и није се потрудио да му “врати” драм
ску форму када му је то било понуђено. Ипак, Укјин
сан се међу првима нашао на сценама још осамдесе
тих година 19. века, а најзначајнију и најтрајнију по
зоришну адаптацију имао је у Московском художест
веном театру, премијерно изведену 1929, само годину
дана пре Београда.
Ракитина је Ујкин сан привукао трагикомичношћу
и карневализмом што се уклапа у позоришне жанро
ве гротеске и “трагичног балагана” у којима се опро
бао још у петербуршким експерименталним и малим
сценама. Ипак, критика је, као што се то најчешће с
Ракитином дешавало, била подељена, једни су, попут
аутора Политике Живојина Вукадиновића у гротески
видели претеривање (“претеривање треба ставити на
рачун редитељу који има склоност ка гротески”). С
друге стране Ранко Младеновић у Српском књижевном
гласнику даје високу оцену Ракитиновој режији. По ње
му, он се, схватајући комад Ујкин сан као “гротескни
кошмар”, надовезивао на Рајнхартова решења, реди
теља који је чудне ликове Достојевског “болно коми
чне и до контрадикције трагичне” “спасавао крајњом
гротеском”. Ракитину је пошло за руком да постепе
но, претварајући стварност у фикцију (сан), оствари
“сценску градацију”, што је “врло тешко могуће пого
дити при преобраћању Достојевскове прозе у драму”.
Међутим, “да није цела ствар режијски гротескно по
стављена, расплинула би се брзо штуравост глумачке

једноставности, публика би осетила монотонију између
текста и рампе” (Ранко Младеновић).
Ипак, Ракитин овај комад није сматрао погодним
за обележавање јубилеја Достојевског, тј. педесете го
дишњице његове смрти. У свом Дневнику жалио се на
то што се поводом тог догађаја игра водвиљски комад
Ујкин сан и то не у самом позоришту Мањеж већ ис
пред споменика (1. фебруар 1931). Желео је да уради
нешто много више за Достојевског који је сада, у еми
грацији, постао водећи носилац руске идеје.
Целокупна српска културна јавност обележила је
педесету годишњицу смрти великог писца низом мани
фестација, почев од бројних чланака и студија по но
винама и часописама, предавања, изложби и музичких
вечери, позоришних представа и филмских пројекција.
Што се тиче ових последњих, треба издвојити немачки
филм Убица Дмитриј Карамазов у режији руског еми
гранта Фјодора Оцепа, који се фебруарских дана 1931.
давао у београдским биоскопима и посебно представу
Злочин и казна Прашке трупе Московског художестве
ног театра. Представа се давала уочи јубилеја Досто
јевског (1929–1930), у њој је, поред познатих глумаца
Поликарпа Павлова и Вере Греч, у насловној улози
наступио филмска звезда Григориј Хмара, који је не
колико година пре тога (1924), одиграо ту исту улогу
у чувеном немом филму Раскољников, режисера Ро
берта Винеа, творца немачког филмског експресиони
зма. Поред Злочина и казне, домаћа публика имала је
прилику да гледа и друга остварења Московског худо
жественог театра настала по делима Достојевског, као
што су представа Тома (по новели Село Степанчиково)
и Браћа карамазови. Међутим, саму годишњицу Досто
јевског художественици су обележили 15. фебруара
1931. у Народном позоришту специјално за ту прилику
припремљеним сценама из романа Идиот.
Но, то није било први пут да се на домаћој сцени
игра овај роман Достојевског, који је већ био освојио
позоришта европских престоница Берлина, Рима, Па
риза, Лондона. За домаћу позоришну публику адапти
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рао га је познати преводилац с руског језика, писац и
критичар Миодраг Пешић. У његовој драматизацији
Идиота је Српско народно позориште премијерно из
вело на сцени у Осијеку, 7. фебруара 1929, и поново га
поставило у Новом Саду, 1932. Пешићева драматиза
ција Идиота играна је и на сцени Народног позоришта
Београд, у режији Тита Строција, 1937.
Ракитин је поводом јубилеја Достојевског учество
вао у заједничким свечаностима руских емигрантских
удружења, Музичког друштва и Савеза руских писаца,
који су на сам дан пишчеве смрти, 9. фебруара 1931,
одржали вече с пригодним програмом. Ракитин је за
ову прилику припремио сцену из романа Зли дуси “Код
капетана Лебјадкина” и “У селу Мокрое” из Браће Карамазова.
Ипак, већи изазов али и неостварена жеља за Ра
китина биће роман Идиот. Да ли на предлог Дирекције
Народног позоришта, или на сопствену иницијативу,
он је те 1931. намеравао и озбиљно се припремио да
режира ово дело. Схватао је то као “огроман задатак”
који треба да обави “што је могуће боље” и “што достој
није”. У томе је видео испуњење дуга према домовини
и свом оцу, који је “тако волео Достојевског”, који га
је читао “изнова и изнова” верујући “у Русију, у Бога,
у исправност Идеје Достојевског”. Та идеја је Ракити
ну била водиља, идеја да представи очишћење кроз
патњу, жртву ради Русије, ради Христоса. И призивао
је Господа и свог оца који је тамо у кући код Бога да
му помогну у раду.
О тим намерама и покушајима писао је у својим
Дневницима, у периоду од јануара до априла 1931. На
основу записа није једноставно одговорити на питање
шта га је спречило да пројекат приведе крају и веро
ватно је био у питању сплет више околности. Као прво
није му одговарала драматизација романа (по свему
судећи, она иста Пешићева), сматрао ју је неталенто
ваном, “огромном”, “тешком”, “рогобатном”, недо
вољно педантном, недовољно драмском. Сметале су
му неадекватно испремештане сцене, док су суштин
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ске и најзначајније ствари испуштене. Тако прерађен
комад збуњивао га је и умарао, није знао шта треба да
избаци а шта да остави.
Истовремено и сам помно чита роман. Диви му
се, записујући речи: “Генијално!”, “Очаравајуће!”. Ипак
признаје да га Достојевски “убија својом генијалношћу,
уништава и гуши”. Схвата да нема “драматичнијег”
писца од Достојевског, нема таквог мајстора сцене
као што је он. Али осећа велику бојазан како ће изаћи
на крај с текстом, како ће савладати невероватни ди
намизам радње, плаши га провалија психологије. Све
његове мисли су о Достојевском, он прераста у његов
“душевни неспокој”. Пита се како ће пренети на сцену
ту сталну душевну грозницу која мучи његове јунаке,
како ће гледаоца заразити њиховом врућицом. С ужа
сом мисли о читавој тој представи, како ће све испасти,
свестан је да је пред њим огроман, одговоран посао,
али да нема правих решења, да лута по читавом ко
маду, час скраћује, час “мизансценује”, ко ће и у којој
сцени шта радити, али на крају крајева не проналази
ништа ваљано (Јуриј Ракитин, Дневници).
Најзад, имао је тешкоће и у раду с глумцима.
На самом почетку поставља захтев Управи позоришта
(Радивоју Караџићу), да ће радити само под условом
да играју Раша Плаовић и Деса Дугалић. Поред њих,
познато је да су били ангажовани Божа Николић и До
брица Милутиновић. Изражава незадовољство што је
Миловановић, који је у Осијеку играо Иволгина, зау
зет и неће моћи да прихвати улогу тог лика до које је
Ракитину било нарочито стало. Жалио се на честа од
суствовања глумаца. У једној прилици без Раше Плао
вића није могао да режира, у другој је Божа Николић
био боластан, док је Добрица Милутиновић често одсу
тан зато што је болестан или пијан. Жалио се да глум

ци нису заинтересовани ни за дело, ни за писца. Глум
ци су ретко долазили на пробе. Понекад се дешавало
да нико не дође. А када је успевао да сакупи ансамбл,
осећао је код глумаца непријатељство и мржњу пре
ма Идиоту. Пробе је доживљавао као муку, моралну
и физичку, али је и признавао да глумци одустају од
игре зато што увиђају да комад неће успети.
Из Дневника сазнајемо да је током фебруара ус
пео да прође читалачке пробе и да је у марту почео ре
дитељске. Но, и даље је био у недоумици да ли да на
стави рад или не, јер се на Идиоту мора радити врло
озбиљно, Достојевски је сувише озбиљна ствар, он није
ни америчка ни француска фарса. Или ће припреме
бити ваљане, или их неће бити, не треба непотребно
губити време (Јуриј Ракитин, Дневник).
Коначно је, по први пут, био задовољан после
пробе 25. марта. Међутим, упркос томе нема записа
да су се пробе наставиле. Последње што је записао о
Идиоту биле су мисли о Кнезу Мишкину: “Мишкин,
какав је то тип у спољашњем и глумачком виду? До
бродушан, једноставан. Додуше, то је само прва слаба
боја, приближно до његове приче о смртној казни (3.
слика). После гога, он је већ неко, већ је човек усред
сређен на идеју. На коју идеју? На идеју бесконачне
доброте. Али како то пренети на сцену? То је врло ап
страктно. Само очима, које воде до бескрајне љубави у
срцу. Како остварити ту доброту? Не никако каракте
ром (јуродивошћу, наивношћу, чак нескривеном глу
пошћу), већ дубином: ‘Ја нешто поуздано знам’ (али
не уз помоћ лукавства и досетљивоси). Затим просто
душност. Та простодушност касније треба да се убрза.
Он, Мишкин, мора да убеди, тачније, он жели да убеди,
да стреми томе. Код њега то осећање средином комада
треба да пређе у дрхтај...” (Јуриј Ракити, Дневници).

МИЛЕТА РАДОВАНОВИЋ

Приредио > Александар Милосављевић

Милета
Радовановић
(1935–2021)
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Пише > Александар Милосављевић

Одлазак мудрог борца
(Сећања на Милету Радовановића 1935–2021)

М

илета Радовановић ме је позвао да на Стерији
ном позорју водим разговоре на Округлом столу
критике недуго пошто је у новосадском мага
зину Став објављен мој критички приказ Фестивала у
којем сам констатовао да је од тадашњег фестивалског
програма кудикамо занимљивије било финале фудбал
ског купа Југославије, одиграно у истом граду. Текст
се директору Стеријиног позорја није могао допасти,
тим пре што поменуту констатацију нисам оставио
без аргумената, али му се, касније сам сазнао, допао
енергичан став дрчног критичара и хроничара нашег
театарског живота. Доцније, када смо се присећали
почетака наше сарадње и наших друговања, рекао ми
је да је желео да том енергијом и таквом провокатив
ношћу продрмам већ помало устајалу атмосферу раз
говора о фестивалским представама.
Нема сумње да је у оно доба, дакле почетком де
ведесетих година прошлог века, такав какав је био –
понајпре мудар, искусан и стрпљив – Милета увелико
био свестан свега што очекује институцију на чијем је
челу био, а што се имало догодити у бурним година
ма драматичних друштвенополитичких превирања и
распада државе, па је благовремено спремао Позорје

за предстојеће ударе и оно што га очекује. И не само
што ме је увео у Позорје него ме је, заједно са Јова
ном Христићем, тадашњим председником Уметничког
већа Позорја, неколико година касније охрабривао да
анимирам још младих театролога и критичара чије ће
дискусије провоцирати још жешће расправе на Окру
глим столовима, да не одустанем од смелих селектор
ских идеја, па ни од довођења на фестивал национал
ног позоришта, пре свега заснованог на драмском ли
терарном предлошку, представа без текста, представа
за децу или пројеката за које су и Милета и Вава врло
добро знали да ће усталасати већи део наше театар
ске јавности.
Удари на Позорје уследили су пре но што сам по
стао селектор Фестивала. Таман како је Милета и очеки
вао. Наиме, многи су бацили око на Фестивал чији је
покровитељ за живота био Јосип Броз, на институцију
која је озбиљну репутацију градила на позицијама пр
воразредне државне манифестације и репрезентанта
националне културе и театарског центра (неформалног
института, што је била Милетина жеља) који је развијао
Документарни центар, стекао углед статусом, посебно
оним на међунароном плану, и постао најзначајнији
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издавач театролошке литературе те промотер домаће
драме и афирматор националног позоришта.
У то време нам се догађао један од оних код нас та
ко честих периода свеопште диференцијације, друштве
ног ресетовања и прегруписавања на свим плановима,
па и у редовима разноразних мангупа (из свачијих ре
дова) који су Стеријино позорје видели као потенцијал
ни плен. Ваљало га је, дакле, некако освојити, по сваку
цену се у њега инфилтрирати и, напокон, преузети, а
Фестивал и Институцију претворити у простор којим
ће они “газдовати”. Тако би на Фестивалу искључиво
учестовали “њихови”, издавачки центар публиковао би
само “њихова” издања, у међународном центру више
не би било места за “странце” и све који нису “њихо
ви” – ма ко да су ти “њихови”, а ко год били сви остали.
И све је то тада лепо чекало на тацни – већ формира
но, разрађено, угледно, са завидним буџетом, згодном
адресом у епицентру Новог Сада... Све са украсном
машницом, као богомдани поклон. Једини проблем
био је у томе што се такав план није допадао Милети
Радовановићу.
Мада ми детаље није причао, знам да су многи
с њим тада разговарали и покушавали да преговарају.
Није ишло! Не знам шта су му нудили. Није му напа
мет падало! Било је тада и притисака које није било
могуће прикрити већ и зато што су напади били сасвим
отворени, јавни, путем медија. Захтевало се и пред
лагало свашта – од темељне реорганизације Позорја,
промене фестивалске концепције и унутрашње струк
туре Стеријиног позорја, до пресељења у другу зграду,
па и “повратка” Позорја у своју постојбину – Вршац,
где, узгред, Позорје никада није било.
Аргумената, барем разумних, углавном није би
ло, најчешће и најгласније су помињани бомбастични
појмови попут “спас националне културе” и “заштита
националних интереса”, али онај главни – нова држа
ва подразумева и нове околности, па и у сфери култу
ре и њене институционалне инфраструктуре, захтева
другачије Стеријино позорје – није био (јавно) изгово
рен. Милета је све то стрпљиво подносио, одговарао

Ивана Стефановић, Милета Радовановић и Љубомир Симовић, фото: Б. Лучић

би само када је то баш било неопходно, није му пада
ло на памет да одустане од театра као суштине којом
треба да се баве и Институција и Фестивал, али и од
међународне сарадње, нити се одрицао пријатеља,
оних домаћих као и из иностранства, и даље су га за
нимали одјеци домаће драме и националног театра у
иностранству, подстицао је радикалне селекторске по
тезе и истрајно бранио аутономију селектора (не само
када сам ја обављао ту функцију), али исто тако није
избегавао дискусије. Напротив, он их је организовао.
Тако је усред свеопште галаме о судбини Сте
ријиног позорја, у Матици српској уприличио три
бину која се бавила будућношћу Фестивала. Када ми
је рекао кога све планира да позове на скуп, био сам
запањен: па ту је барем половина јавно декларисаних
противника – не само њега лично него и сваке разум
не фестивалске концепције, а међу онима којима је
упутио позивно писмо било је и заговорника укидања
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Милета Радовановић и Дејан Мијач, фото: Б. Лучић

Фестивала. Напротив, одговорио ми је, важно је да на
скуп дође што више људи, без обзира на то како мисле
и за шта се залажу! Важно је чути што више различитих
ставова, па ћемо на једном месту чути све разноврсне
идеје и предлоге! И, штавише, сва излагања ће бити
публикована – да остане забележено шта је ко мислио.
И чули смо уистину све и свашта, али и конструк
тивне предлоге; понешто од онога што је том приликом
речено Милета је применио постепено трансформи
шући Позорје, прилагођавајући институцију и фестивал
новом времену, али не и новим политичким приликама.
Није се, наравно, напад на Позорје догодио само
90-их година минулог столећа. Дешавало се то и ра
није, а и доцније, но тада је било баш гадно. И опасно.
Стеријино позорје је преживело, а Радовановић је, од
ласком у пензију, својим наследницима оставио ста
билну и ваљано позиционирану, угледну институцију.

Јован Христић, Божидар Ковачек и Милета Радовановић, фото: Б. Лучић

Уосталом, Милета као да није ни отишао у пензију. У
Позорју је, наиме, и даље био присутан – физички, јер
је долазио на све стеријанске програме и, наравно, на
Фестивал, али и духовно, јер је сваком од његових на
следника на месту директора Позорја вазда било на
уму питање: шта би Милета урадио у овој ситуацији?
Сам им није нудио решења, али би своје мишљење увек
рекао када би био упитан. И као управник СНП-а мо
гао сам да рачунам на његове савете. Није морао то да
ми каже, а ја сам његову неизговорену понуду прихва
тио и често користио. Када сад помислим на Милету
сетим се Његоша и његовог игумана Стефана: “Ја сам
проша сито и решето / овај грдни свијет испитао, [...]
Све што бива и што може бити, / мени ништа није не
познато; / што год дође ја сам му наредан”.
Ови стихови могли би да се односе и на мог до
брог пријатеља Милету Радовановића.

173 >

Пише > Мирослав Мики Радоњић

Сећање на
Милету Радовановића

К

ада сам, сада већ давне 1995. године упознао Ми
лету Радовановића, он је пуну деценију успешно
руководио Стеријиним позорјем. Тада сам мало
тога знао о позоришту и повремени сусрети и разгово
ри са Милетом били су за мене више него драгоцени.
Његово искуство, рационалност, стрпљење и несумњи
ви ауторитет у театарским, али и у ширим друштвеним
круговима, били су надалеко препознатљиви и призна
ти. У осамнаест година колико је био на челу Позорја,
скупило се много тога, од распада државе у којој је
институција настала и развијала се, преко трагичних
догађаја деведесетих година двадесетог века, до поле
мика о судбини Стеријиног позорја чији се наглашени
југословенски карактер, нажалост, испоставио као ба
ласт који је у пламену грађанског рата претио да пот
пуно поништи и разори целокупну историју и племе
нити смисао наших позоришних игара. Уз несебичну
помоћ и залагање неколико културних и театарских
посленика успео је у наизглед немогућој мисији очу
вања Позорја. Након “револуционарних”дешавања у
октобру 2000. године, о чему се у јавности мало зна,
јер Милета је увек бивао дискретан, једна од “побед
ничких” странака планирала је да репрезентативни

Милета Радовановић, фото: Б. Лучић
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простор Стеријиног позорја претвори у свој “штаб”.
И опет је Милета осујетио ову вулгарну бесмислицу и
заштитио углед и интегритет институције. Нигде неће
те наћи писани траг о тим дешавањима и вероватно ће
временом све да се претвори у урбану легенду, али на
сву срећу и даље су живи малобројни сведоци и актери
једне неукусне трагикомедије. Три године након тога,
Милета ће отићи у више него заслужену пензију, међу
тим остаће и даље увелико присутан и добродошао у
Позорју. Без обзира да ли је био на функцији председ

ника Управног одбора куће или као члан Клуба стерија
наца, његово знање, одмереност и неострашћеност до
приносили су даљем развоју, афирмацији и промоцији
темељних принципа и мисије Стеријиног позорја. Тру
дио се да буде ненаметљив и да, уважавајући другачије
мишљење, укаже на чињенице и суштину проблема са
којима смо се суочавали у понекад бурним и непријат
ним ситуацијама. Наиме, увек је истицао да Позорје
није само један од бројних позоришних фестивала,
него важан друштвени догађај кроз чије се програме
преламају уметнички, политички, идеолошки, соци
олошки и други аспекти живота, заједнице и времена
у којима егзистирамо. Без мистификације, најчешће
у опуштеним разговорима уз кафу, на једноставан и
непосредан начин развејавао је моје недоумице, за
питаности, фрустрације и неспокој у вези са органи
зацијом фестивала, селекцијом представа, одабиром
жирија, али и свим другим делатностима Позорја,
од издаваштва, документационоистраживачког рада,
копродукција представа, конкурса за најбољи домаћи
савремени текст до међународне сарадње. Признајем
да га нисам сваки пут послушао и најчешће сам се
убрзо кајао због тога. Његови добронамерни савети и
огромно животно и професионално искуство сигурно
су утицали да и сам почнем рационалније да сагле
давам ствари, појаве и људе у свом окружењу. Не же
лим да овај кратак запис о Милети поприми комемо
ративни тон. Знам да ни он то не би волео. Поједине
детаље из наших не тако честих сусрета задржаћу за
себе, не стога што би могли некога да компромитују
или, не дај боже увреде, већ зато што их доживљавам
као разговоре два пријатеља, који заслужују да остану
међу њима. То што могу да кажем да сам Милету Ра
довановића доживљавао као пријатеља јесте једна од
највећих драгоцености коју носим у себи.

175 >

Приредила > Исидора Поповић

Из документације...

“И

мало је Позорје више успешних и плодних
година. Било је година посебног сјаја, блеска,
гламура, свечарских расположења и обасјања
(...) Било је, међутим, и година обележених кризама,
сумњама, застајањем и посртањем пред притисцима,
уценама и претњама, од оних клановских, регионал
них, националних, до политичких и идеолошких (...)
Чинило ми се уочи и током 36. и 37. фестива
ла (1991. и 1992. године) да ће Позорје, уколико тада
преживи недаће и ударе који су га снашли, живети ве
чито. У времену сецесије и распада дотадашње држа
ве, сваковрсне деструкције и ратног пожара, тешке и
понижавајуће међународне изолације и блокаде нове
југословенске државе, материјалног сиромашења и
културне гетоизације, напречац су се осипали, распа
дали и нестајали бројни и угледни стручни, уметнич
ки или представнички органи Позорја, а истовреме
но разграђивани су или опасно редуковани програми
Позорја (...)
Да је тада прихваћено одлагање (проглашен мо
раторијум, како су то неки говорили и предлагали),
чекање да се прилике разбистре и наступе повољније
околности, питање је шта би од Позорја и његових раз

новрсних програма и делатности опстало (...) Биле су
то, могло би се рећи, године и прилике када је Позорје
опстајало и опстало, преживело и одржало се на нога
ма, упркос свему.”
(Сцена, XXXI, 1–2, 1995, 5)
“Не могу да прећутим, напротив – рећи ћу с не
скривеном горчином да артикулисане критике и пред
логе, нове идеје и виђења, прати подоста неодговор
них, малициозних, чак увредљивих квалификација По
зорја. Говори се и пише да се Позорје затворило, да се
забарикадирало, да му програми смрде митоманијом;
политикантски се сугерира и конструише лош однос
према Црногорцима и националним мањинама; попут
еха се на то надовезују гласови из неких средина ра
није Југославије да оно понижава њихове националне
културе, при чему се иде до невероватне тврдње да је
Стеријине награде једном приликом уручивао капетан
Драган; предлаже се разграђивање, растурање, укидање
и онда без икаквих хипотека започињање нечега новог,
јер све досадашње је превазиђено и плесниво, чак ко
румпирано, посебно селекција и награђивање (...) но
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сиоци различитих, опречних опција и решења доказују
их и надгорњавају се ружењем Позорја.”
(Сцена, XXXVIII, 1, 2002, 64)
“Да ли је могуће реформисати Фестивал, ши
рити његову базу, подићи квалитет и ниво, учинити
га изазовнијим, занимљивијим и узбудљивијим и за
свет позоришта и за публику, а истовремено задржа
ти домаћу драму као окосницу и основну вредност
програма? Верујем не само да је то могуће већ и да
би запостављање домаће драматургије била и велика
грешка и недопустиво превиђање потреба које управо
намећу нове прилике и изазови, без обзира што неки

веома угледни позоришни ствараоци мисле да је бит
ка за домаћу драму или добијена или бесмислена и
да Позорје уместо драме сву пажњу треба да посвети
режији и глуми.”
(Анкета о СП, Златна греда, 9–10/2002)
“У позоријанским променама и изазовима које
оне носе, сметњи, саплитања и неспоразума понајпре
може бити у сујетама, суревњивостима, нетолеранцији,
разорном странчарењу и политикантству оних који те
промене треба да трасирају и изведу (...)”
(Анкета о СП, Златна греда, 9–10/2002)

КЊИГЕ
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Пише > Игор Бурић

Род, пол и број

Наташа Делач Кончаревић
ЖЕНСКА ДРАМА И (МУШКО) ДРУШТВО
Стеријино позорје, Нови Сад 2020.

К

ад се говори о положају жене у савременом (срп
ском) друштву кроз драме савремених (српских)
ауторки, лако је закључити две готово супрот
стављене позиције. Док се у друштву још увек опте
рећеном патријархалним наслеђем и обичајносним
нормама не назире крај доминацији мушкараца, у по
зориштима је већ дуго скоро тешко и пронаћи пред
ставу рађену по тексту који је написао припадник “ја
чег пола”. То не значи да драматичарке пишу неким
другим језиком, означавајући свет позорнице својим.
Напротив!
Да ствар буде још “компликованија”, у студији
Женска драма и (мушко) друштво Наташе Делач Конча
ревић још на почетку је констатована немогућност
изједначавања фикције и стварног света. Из више разло
га, не само феминистичко-антрополошких и социолош
ких, као теоријских смерница за театролошку анализу
драма Милене Марковић, Маје Пелевић и Миње Бога
вац. Зато се ауторка студије коју је издало Стерији
но позорје својски потрудила и успела да образложи
статус који женски ликови у њиховим драмама заузи
мају у женској визији (мушког) друштва, укључујући
и употребу језика.
“Циљ истраживања је да укаже на промену стату
са женских ликова који се могу тумачити као потенци
јални симптом промене статуса жене у друштву”, од
“жена – мајки” и “жена – грешница” до женских ли
кова стављених у контекст медијских објеката, пише
Наташа Делач Кончаревић, наводећи да ће предмет
анализе бити драме Павиљони или Куда идем, одакле
долазим и шта има за вечеру, Бог нас погледао или Шине, Брод за лутке Милене Марковић, Деца у формалину, Лер, Поморанџина кора Маје Пелевић, Тџ или Прва
тројка, Драги тата, Црвена, секс и последице Милене
Богавац. Ауторка у овим драмама анализира мушке
и женске ликове и њихове односе, а и поднасловом –
“Статус жене у друштву и уметности на примеру драма
Милене Марковић, Маје Пелевић и Милене Богавац”
– указује на правац свог рада, докторске дисертације
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коју је одбранила 2017. на Факултету драмских умет
ности у Београду.
Изразито стручном анализом наведених драмских
текства, са бројним референцама на актанцијални мо
дел Ан Иберсфелд, као веома важан за одређивање ду
бинских структура драме, затим и на психолингвистиче
и социолингвистичке теорије, као и на феминистичке,
Наташа Делач Кончаревић истражује последичне везе
између карактеризације женских ликова и регистрова
них женских идентитета у комадима, с посебним освр
том на језик којим се служе и који се односи на њих.
Како у краткој белешци на корицама књиге при
мећује драматичар, драматург и професор Небојша
Ромчевић, ауторка је у анализираним драмама пре
познала “константе социолошке природе које постоје
као датост, независно од ауторских поетика”.
“Главна константа, референца чак, јесте друштво
обликовано по жељама и фрустрацијама мушкараца
чији се идентитет и сам растворио у бескрајном низу
стереотипа и клишеа, који се, парадоксално, одража
вају посредством стереотипа о женама. У потрази за
теоријским оквиром, ауторка студије креће од феми
нистичке антропологије и теорија женског идентите
та. То се показало као прави методолошки избор јер
се анализирају наметнути или индуковани идентите
ти/ представе/функције који се јављају у фокусира

ним драмама али и у ванестетском дискурсу”, наводи
Ромчевић.
Из ширег друштвеног угла, па и оног потенцијал
не читалачке публике, можда и најзанимљивији аспект
тиче се констатације Наташе Делач Кончаревић да
Милена Марковић, Маја Пелевић и Милена Богавац у
својим драмама тенденциозно користе уметност, у циљу
подизања свести о феминистичким проблемима, “те
да у своју уметност интегришу феминистичка питања
као тематске осе, одлике, мотиве и кључне проблеме
ликова, али и као средства за постизање искључиво
драматуршких и естетских циљева”. Ову тезу прати и
запажање да њихове драме некад имају јасно одређе
но време догађања радње, а некад и не. Узбудљивост
овог дискурса добија нову раван у поглављу пред крај
књиге, “Перспектива драмских ауторки”, кроз реализа
цију низа полуструктурираних интервјуа са заступље
ним ауторкама. У њима се види да оне и немају баш
увек најјасније испрофилисан став о феминизму као
идеологији властитих драма, колико о њиховој уни
верзалној, уметничкој вредности.
Враћајући се на почетак приче и укорењеност
позиције у којој “мушко” и “женско” представљају две
категорије, али све више и полове једне димензије, он
да би се бар са филозофским правом упитали – може
ли драма имати род? А друштво?
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Страх од постојања

ФЕСТИВАЛ СТУДЕНТСКОГ ПОЗОРИШТА.
НОВИ ПОЗОРИШНИ ПОТЕНЦИЈАЛ
Збирка драмских текстова
Академија уметности Нови Сад, 2020.

З

бирку драмских текстова коју објављује Академија
уметности Нови Сад чине четири рада младих
студената и студенткиња из Загреба, Новог Сада,
Бирмингема, Сарајева и Београда, поређаних управо
овим редом, чије су представе изведене на Фестивалу
студентског позоришта Нови позоришни потенцијал.
Важно је истаћи да је збирка објављена двојезично
– на српском и енглеском језику, што је похвално и
обећавајуће.
Пројекат је значајан јер окупља студенте акаде
мија драмских уметности из различитих средина, што
омогућава укрштања њихових различитих искустава.
На првом месту од оваквог зборника очекујемо да пону
ди увид у домете потенцијала аутора, али и одговор на
питање шта сада и овде занима младе, шта је предмет
њихове пажње и како изражавају своја размишљања и
осећања, да ли у њиховим делима наслућујемо најаве
нових израза и форми и, напокон, какав је њихов од
нос према стварности и свету у којем живимо.
Нема сумње да су оваква очекивања претерана
с обзиром на формат једног зборника, нужно ограни
ченог обима, но с обзиром на то да је реч о комадима
који су прошли селекцију аутора зборника, ипак није
нереално очекивати барем неки од одговора на поме
нута питања.
На тематском плану, међутим, овде публикова
не драме не нуде неочекивана решења, осим, можда,
комада Спрезање, бајка о ентропији Роксен Корда са
бирмингемске Академије, која истражује најситније
делове реалности. Гавни јунаци овог необичног кома
да су Ентропија, Гравитација, Електрон, Протон, По
зитрон... и други ентитети као саставни и, наравно,
најситнији делови реалности. За разумевање текста
посвећеног односу између елктрона, протона и оста
лих делова атома, као и простору у којем они постоје
и функционишу, није неопходно завидно познавање
атомске физике, мада не може да шкоди. Дакле, глав
ни актери су – ако смо одгонетнули тајну – електрон и
протон, који се боре не само за међусобно уважавање
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и мир него покушавају и да се супротставе ентропији,
црној рупи и осталим алама и нечистим силама које
владају светом. Једно од питања које важи за све об
лике постојања и све делове стварности, па и оне нај
ситније, јесте како осмислити ово “бесмислено бити
сање у патњи”.
Наслов драме Петре Плеше Једна половина напи
сан је бројевима, а комад је посвећен двојици прија
теља и њиховој борби за самоспознају, за признање
особа из најближег окружења, дакле бави се породич
ним односима и потребом актера да остваре блискост;
уједно драма сведочи о једном нараштају и страхо
вима од непознатог њених припадника. Најтачнији
опис садржаја комада – како је често случај – сакривен
је у поруци коју дело жели да сачува. Такав је случај и
у овој драми. Њена тајна крије се у реплици једног од
јунака који вели: “боме имају шта видјети – два педе
ра који се свађају око тога јесу ли довољно добри пе
дери. Два мушкарца који се не могу договорити шта
значи бити прави мушкарац”. Ова реплика у исти мах
сублимира међусобне односе два пријатеља, као и оно
са чиме они морају да се суочавају.
Зборник није заобишао тему везану за ратове
у бившој Југославији, а у драми “са пјевањем и пла
кањем” На граници Емине Ковачевић ова тема изра
жена је кроз однос двоје младих – Ње и Њега, тако се
зову – који путују ка Европи, тачније на позоришни
фестивал. Осим међусобне посвећености, њихове иг
ре остварене језиком поезије, двоје путника долазе
на помисао да искористе прилику и оставе ово овде и
сада, далеко за собом. Међутим, ни тада не могу без
онога што су махом слушали од својих родитеља. Иако

решени да раскину са оним што их окружује и гуши,
њих двоје не успевају да напусте домовину ослобођену
ратних траума, премда рат не памте. Резултат је дра
ма дубоко уроњена у поетски метар који му диктира
основни ритам.
Комад Пад Авале је драматизациија познатог ро
мана Биљане Јовановић Пада Авала, у којој Мина Пе
трић до крајњих граница заоштрава односе лекара и
њихових пацијената, могуће и немогуће злоупотребе,
тражећи најбоље решење и излаз у пријатељству. Но,
показаће се да тај излаз није лак. Тим пре зато што је
реч о психијатријском случају, а то је терен на којем
су границе између реалности и уобразиље танке, а
управо њих у свом делу списатељица вешто користи.
Типчан генерацијски комад у овој збирци јесте
Никад нисам. Милица Радојчић пише о групи ђака
– разуме се лоших – окупљених, усред августовских
врућина, на припремном часу за полагање поправног
испита из српског језика, а у некој блоковској школи
која тешко да зна за боље дане и у регуларним окол
ностима. Овај текст је хиперреалистична рефлексија
стварности данашњег Београда, инспирисана или мож
да под утицајем актуелних серија сличног тематског
опредељења.
Након читања драма из овог зборника поставља
се питање шта смо сазнали о погледу на свет младих
аутора и ауторки, као и да ли је увид читаоца стечен
на репрезентативном узорку драмских стваралаца?
Можда ово наше неплодно време не може ни да по
роди јачу тему од безначајности егзистенције и стаха
од постојања као ни убедљивију форму од оне на коју
смо увелико навикли.
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ПИСАЦ И ЊЕГОВО ПОЗОРИШТЕ

Александра Бошковска
ГОРАН ВО ДРАМСКИ (Горан у Драмском)
Драмски театар Скопље, Скопље 2020.

П

остоје драмски писци који својим опусом не
сумњиво заслужују монографије, зборнике струч
них радова, театролошких есеја и најразноврсније
друге књиге и публикације које ће осветлити њихове
драмске поступке, литерарне проседее, осветлити поје

дине фазе њиховог стваралаштва, бавити се темама
и мотивима у њиховим делима, анализирати њихове
драмске јунаке... Но, један од нужних предуслова за
настанак ма каквих анализа су тачни пописи сценских
извођења дела ових писаца и прецизно утврђивање и
презентовање фактографије која ће понудити преци
зан материјал за будућа проучавања. Нарочито је то
значајно у театрологији која је неретко принуђена да
материјале за своја истраживања сакупља по позо
ришним архивима али и да их реконструише на осно
ву критика, театарских хроника, избледелих афиша и
сећања на оно што је некада била позоришна чаролија.
Управо један од таквих предуслова, али и много више
од тога, нуди књига Александре Бошковске, а тиче се
Горана Стефановског.
Наслов Горан у Драмском није последица евен
туалне, неумесне приватизације коју једно позориште
успоставља према опусу међународно славног писца,
аутора тридесет драмских дела, сценских либрета и јед
ночинки, него је утемељен на чињеници да су у скоп
ском Драмском театру изведене премијере четрнаест
дела Стефановског, од којих осам праизведби, што зна
чи да су везе изеђу драматичара и овог позоришта би
ле и те како значајне и чврсте. О дубини тих релација,
подсећа нас ауторка књиге, сведоче и многе чињенице
из живота Горана Стефановског. Већ самим рођењем,
породично и пореклом евидентно судбински везан за
театар, Стефановски се није супротстављао усуду и за
пису у генима него је уписао драматургију, али је своје
релације према позоришту потврдио и комадима које
је писао, на пример драмом Јане Задрогаз.
Па ако је већ тако, ако је Горан уистину био – а
свакако да јесте – прворазредна позоришна личност,
зашто се тако чврсто, толиким бројем премијера и пра
извођења својих комада, везао баш за Драмски театар?
Одговор на ово питање нуди Александра Бошковска
већ и само набрајајући имена редитеља, представни
ка разних генерација, који су на сцени овог позоришта
постављали комаде Стефановског, а на том списку су
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Љубиша Георгијевски, Паоло Мађели, Димитар Стан
ковски, Александар Поповски, Љупчо Георгијевски,
Дејан Дамјановски, али пре свих – Слободан Унковски.
Управо ће он у Драмском театру режирати чак седам
Горанових драма.
Нема сумње да је Стефановски један од најбољих
и најзначајнијих драматичара не само у релацијама
македонског театарског живота него и Балкана, али
и много ширих простора, па отуда не чуди што су се
најбољи и најуспешнији редитељи трудили да његова
дела оживе на позорници, но за Горанове комаде били
су и те како заинтересовани и други театри – у Скопљу,
баш као и у другим театарским срединама. Отуда се
следеће питање везано за судбину драма Горана Сте
фановског само по себи логично намеће: зашто су по
најбољи редитељи, који су могли да бирају где ће да
раде, постављали дела овог писца управо у Драмском
театру?
На ово пак питање ауторка књиге одговара ин
директно наводећи глумачке поделе свих инсцена
ција драма Стефановског у Драмском театру, а на
тим списковима су имена најзначајнијих глумачких
имена скопског и македонског позоришта али и не
кадашње Југославије, па и ширег региона. И док није
проблем набројати имена редитеља, овде би исувише
велики простор заузело навођење свих глумица и глу
маца Драмског театра који су у периоду који обухвата
ова књига, дакле од безмало четири деценије (између
1974. и 2013), тумачили улоге у сценским поставкама
драма Јане Задрогаз, Дивље месо, Тетовиране душе, Кула вавилонска, Чернодрински се враћа кући, Демонот од
Дебар Маало, Пламени језици, Лет у месту, Жив чоек
/ Evеrymen, Сега му е мајката, Дупло дно, Hi-Fi, уз на
помену да су неки од ових комада у Драмском театру
имали неколико сценских верзија.
Одличан писац је, дакле, привлачио одличне реди
теље, а ови су тражили најбоље глумце и – тако је круг
бивао затворан, а веза између Горана Стефановског и
скопског Драмског театра се током пишчеве каријере

учвршћивала и богатила значајним представама. О
њима као о резултату срећног споја сведочи и попис
фестивала на којима су ове представе учествовале, као
и награда које су њихови аутори и актери добијали.
Осим имена ауторских тимова, пописа свих ак
тера и техничких екипа, Бошковска бележи и датуме
премијера, број одиграних реприза, наводи годину
до које је свака продукција била на репертоару, пре
зентује плакате и фотографије из представа, цитира
фрагменте из критика, разуме се и оних насталих на
кон гостовања, а које на свој начин сведоче о писцу,
његовом делу, режијама, учесницима, продукцијама
и, напокон, о Драмском театру, али вешто пласира и
карактеристичне цитате из самих драмских текстова.
Уз све наведене податке, ауторка мудро, уз фак
тографију о свакој премијерно изведеној представи,
бележи и хронологију најмаркантнијих догађаја који
су у Македонији, региону, Европи и свету обележили
ту годину, те на тај начин дискретно сугерише шири
временски, политички, културолошки и друштвени
контекст, препуштајући читаоцима књиге и будућим
истраживачима да увиде све потенцијалне везе које се
успостављају између конкретне драме, њене инсцена
ције и широког спектра околности у којима је Театар
ставио одређену драму на свој репертоар.
Горан у Драмском Александре Бошковске је дра
гоцено сведочанство о плодној и успешној сарадњи
великог писца и значајног позоришта, о уметничким
дометима те сарадње, али ова књига у исти мах је и хва
ле вредан модел како се ваља односити према башти
ни коју за собом оставља театарска уметност за коју
исувише често велимо да је ефемерна. Нама никакве
сумње да ће ово дело бити значајна референца у пред
стојећим театролошким истраживањима која се тичу
Стефановског, редитеља који су на сцену поставља
ли његове комаде и Драмског театра. Уједно, надај
мо се, књига ће бити и подстицај за настанак сличних
дела.
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Сабрана дела
дубровачког комедиографа

Марин Држић
(приредила Злата Бојовић)
Издавачки центар Матице српске
Нови Сад 2020.

У

својој едицији “Десет векова српске књижевности”,
Издавачки центар Матице српске недавно је обја
вио књигу Марин Држић (Нови Сад, 2020). Студију
о славном дубровачком комедиографу приредила је
академик Злата Бојовић. Дугогодишњи истраживачки
рад на пољу ренесансе и барока, ауторка овај пут за
окружује представљањем Држићевих драмских дела.
Епоха ренесансе у Дубровнику, чији је најзначајнији
представник био дум Марин, може се пратити већ од
треће деценије 15. века.
Књижевно стваралаштво овог периода дубровачке
књижевности чине три целине. Активност прве гене
рације писца обухвата деловање Шишка Менчетића и
Џора Држића. Доминирала је поезија, а аутори су били
песници петраркисти који су писали искључиво на на
родном језику. У другом периоду јавља се велики број
писаца који се у значајној мери разликују. Најзначај
нији од њих – Мавро Ветрановић, Никола Наљешко
вић и Марин Држић, били су пре свега драмски писци.
У њиховим делима заступљени су сви важни драм
ски жанрови (еклога, пасторала, побожна драма, коме
дија, трагедија, фарса). Од шездесетих година 16. века,
епоха дубровачке ренесансе улази у трећи, завршни
период. Неки од аутора дуже бораве ван своје среди
не и пишу на италијанском језику (Славко Бобаљевић,
Михо Моналди, Франо Лукаревић, Лука Соркочевић).
Поред поезије, настају научни, поетички, естетички и
други трактати (Никола Гучетић, Динко Рањина).
Књига Злате Бојовић, посвећена стваралаштву
Марина Држића, састоји се од осам поглавља, у којима
ауторка даје свеобухватно тумачење личности и дела
ренесансног комедиографа. У драмској књижевности
и позоришном животу Дубровачке републике, најзна
чајније место припадало је Држићу. Од низа ствара
лаца који су уз хуманистички рад изводили и античке
драме, преко оних који су деловање остваривали и у
драми и у поезији, једино је Држић био првенствено
и готово само драмски писац.
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Од позних деценија 19. века када се чешће
објављују Држићева дела, јавља се интересовање
за детаље из његовог живота. Биографија која се
постепено васпостављала, полако се богатила и
ширила проналаском неког новог документа. Ос
ветљавањем делова Држићевог живота (открићем
завереничких писама, истраживањем периода који
је провео у Сијени и др.) и понеком новом поје
диношћу, и даље је умногоме остајала непотпуна.
И поред недостатка поузданих података о пиш
чевом животу, његовој стваралачкој појави припало
је високо место у књижевности тог времена и у ис
торији књижевности. Све што се о Држићу посте
пено откривало, сједињавано је са његовим књи
жевним делом у слику о одличном комедиографу
и правом представнику ренесансног Дубровника.
Својом стварном снагом Држићево дело наткри
лило је сва питања и недоумице, од биографских
до књижевних.
Ауторка истиче да, иако је Држић према судо
вима савременика добио посебно место већ у свом
времену, о њему нема ни пузданих основних пода
така. Није позната ни тачна година његовог рођења.
Нема ни вести о Држићевом школовању, као и вре
мену које је проводио ван Дубровника. Извори нам
не пружају детаље о његовом боравку у Турској и
Бечу, у пратњи и у служби аустријског грофа Кри
стофа фон Рогендорфа.
Оскудна знања постоје и када је реч о Држиће
вом боравку у Венецији, у којој је провео пет по
следњих година. Нејасни су, чак и загонетни пода
ци о његовој смрти у Млецима. Нешто поузданије
информације имамо када су у питању Држићеве
студије у Сијени и његово учешће у културном жи
воту овог града. Занимљиво је да нема извора који
сведоче о његовим путовањима у Рим, где је сме
стио радњу своје најважније комедије Дундо Мароје.
Иако је Држићева биографија великим делом
склапана од крхотина и ретких поузданих подата

Антун Аугустинчић: Скица за споменик Марина Држића (1963)
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ка, зна се да је рођен у Дубровнику око 1508. Такође
је познато да је преминуо 1567. у Венецији, где је и са
храњен у цркви Сан Ђовани е Паоло. Пишчев живот се
може пратити тек од његове осамнаесте године. Зна
чајнији документи о Држићу говоре да је био клерик
и да је изабран за једног од двојице управитеља дубро
вачке цркве Свих Светих.
Познато је и да је изабран за привременог оргуља
ша Дубровачке катедрале, што посредно сведочи да је
у међувремену стекао озбиљна музичка знања. Избор
града у коме ће студирати била је Сијена, што је би
ло неуобичајено за младе Дубровчане. Средину у коју
је отишао 1539, пратио је епитет богатог позоришног
центра у коме су се дешавали “спектакли”, али и водио
распусни живот. У Сијени је студирао право. Биран је
за управника студентског дома и вицеректора, али га
је највише занимало позориште.
Ауторка истиче да је у овом тосканском граду
упознао важне личности ондашњег позоришта, писце,
носиоце поетичких идеја нове ерудитне комедије, ус
тројство “спектакла” и улогу позоришних дружина у
животу театра. У Сијени се сусрео и са организованим
заједничким деловањем писаца и позоришта, с новим
драмским врстама којих у дубровачкој књижевној тра
дицији до тада није било, са за њега новим начинима
драмског представљања живота на сцени.
Студије је прекинуо крајем 1542. и вратио се у
свој Дубровник. Посредно се зна да је важио за “позна
тог забављача”, као и да су му ти квалитети, уз знање
језика, омогућили службу код поменутог грофа Ро
гендорфа. Забележено је да је током 1545–46. Држић
пратио аустријског племића на његовим путовањима
најпре као собар, а затим као тумач. Од 1548–59. лич
на биографија потпуно се повлачи пред књижевном.
Тај период испуњен је само писањем драма и ангажо
вањем на извођењу позоришних комада.
Када говори о Држићевом драмском опусу, ау
торка помиње да је током поменуте деценије написао
свих дванаест познатих дела – Тирену, Помета, Новелу

од Станца, Венеру и Адона, Дунда Мароја, Пјерина, Џуха Крпету, Скупа, Плакира, Манду, Аркулина и Хекубу.
Већину драма урадио је по поруџбини за свадбена ве
сеља, а оне које нису имале ту намену прилагодио је
захтевима тренутка.
Окупио је око себе неколико глумачких дружина
аматера и покренуо читав позоришни живот у Дубров
нику. Према речима ауторке, оваква театарска експан
зија више се није поновила иако је од почетка 19. века
било великих и значајних драмских подухвата. Држићев
опус био је богат и разноврстан. Једини је дубровачки
аутор који се опробао у већини тада популарних драм
ских жанрова (еклога, фарса, комедија, трагедија), од
којих је неке увео у дубровачку књижевност.
Премда није био покретач, Држић је творац прве
развијене еклоге – пасторале. Аутор је прве фарсе са
типичним мотивом “сељака у граду” (Новела од Станца). Први је и једини дубровачки аутор најважније ре
несансне драмске врсте – такозване ерудитне (учене)
комедије, писане у прози. Још у једној ствари показао
је смисао за ново. Наиме, први је урадио препев једне
античке трагедије, која ће се као специфичан жанр ус
талити у дубровачкој књижевности до краја 16. века.
Држић је саставио три еклоге, две у стиху, док су
у трећој били измешани стихови и проза. Највише је
овом драмском врстом био обузет на почетку рада, ка
да су настале Тирена и Венера и Адон. Касније, када је
изгледало да је ову врсту сасвим занемарио, написао
је још једну еклогу (Плакир и вила). Наведеним кома
дом који је на моменте деловао као прелазна форма
ка прозној комедији, завршено је Држићево бављење
овом драмском врстом.
Као што ауторка наводи, наредни иновативни ис
корак најављен је састављањем прве дубровачке фар
се са темом “сељака у граду”. Реч је о делу Новела од
Станца, које је представљено на сцени у оквиру једне
свадбе. Задржавајући хумор као основни тон, Држић је
посегао за новим мотивом у књижевности Дубровника.
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Огледао се у сусрету и сукобу два у много чему супрот
на света – села и града, и две животне филозофије.
И поред доприноса развоју еклога и новина које
одликују Новелу од Станца, Држић је најзначајније
домете направио као аутор комедија. У Дубровнику
је античка комедија рано била позната. Први сусрет с
новом ренесансном плаутовском комедијом догодио
се када је 1548. изведена Држићева комедија Помет.
Доцније је написао још шест комедија које су сачуване
у непотпуним рукописима (Дундо Мароје, Скуп, Манде, Аркулин, Пјерин, Џухо Крпета).
Као што је своје радио по угледу на тада чувене
нове еклоге “сијенског типа”, тако је и за ерудитску ко
медију узоре нашао у савременом сијенском театру. И
поетику овог жанра и његову функцију Држић је подре
дио начелу да комедија буде слика живота оних који је
гледају и да, на посредан начин, под маском спектакла
и “великог смеха” буде коректор друштвеног морала.
Велики корак приближавања животу у комедији било
је увођење говорног језика на сцену.
У многим од њих, посебно у Дунду Мароју, струк
тура се држала на античким и новим типизираним ли
ковима које су поетике одавно биле дефинисале (отац
– старац тврдица, син – расипник, паметни слуга – ин
тригант који спретно води радњу често у служби госпо

дара мање интелигенције, приглупи слуга – паразит).
Полазећи од типова који су били унапред одређени
Држић је у њих уносио појединости које су их прибли
жавале гледаоцима, услед чега се постепено брисала
граница између позоришта и живота.
Трагедија Хекуба, истовремено и препев и прера
да античке трагедије, последње је Држићево дело. Из
неких разлога он се после успешног стваралачког пе
риода од једне деценије у којој се појављивао са новим
еклогама или комедијама, одлучио да представи нешто
сасвим друго. Два пута је покушао да добије дозволу
за извођење, али оба пута трагедија је била забрањена.
Претпоставља се да је аутор унео неке измене, будући
да је Хекуба приказана 1559. године.
Овом драгоценом књигом професорка Бојовић
представила нам је мање познате детаље из пишчеве
биографије, као и целокупно Држићево драмско дело.
И у његовом стваралаштву, као и у оскудним подаци
ма из животописа, стичемо верну слику ренесансног
човека, духа Дубровника, као и епоху виђену очима
даровитог писца и великог мајстора позоришта. По
себност ове студије је и што су нека од дела први пут
изашла у нашем издању, као и што је целокупан Др
жићев опус први пут објављен на ћирилици.

НОВA ДРАМA

МИЛИЦА
АМИЏИЋ
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МИЛИЦА АМИЏИЋ

Р

ођена 1994. у Новом Саду. Након заврше
них студија компаративне књижевности
на Филозофском факултету у Новом Са
ду, мастер студије завршава на Катедри за
драматургију Факултета драмских уметности
Београд. Од 2019. до 2020. била је уредница
портала “Хоћу у позориште”. Објављивала је
театролошке текстове на сајту Агора Култур
ног центра Новог Сада. Бави се критиком и
сценаријем стрипа. Објављивала је поезију
и кратке приче. Од 2020. полазница филм
ског курса Femix.edu програма. Тренутно је
у фази развијања сценарија за драмску серију
Доле под менторством Маје Пелевић, сцена
рија за документарни филм The axis of Venus
у режији Милице Чубриловић, као и развоја
идеје за краткометражни филм Странац. Ау
торка је више драма.
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Милица Амиџић

Ф 1001
или Процепи
Целовечерњи комад

ЛИЦА
МАРИНА
ДОКТОР
СУЗАНА
ЈОВАНА
КОЛОС
ДВАНАЕСТ АПОСТОЛА од којих се издваја
ПЕТАР
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Марија Магдалена, Сузана и Јоана су три жене које
су биле укључене у групу Христових ученика на путу
кроз Галилеју; највероватније су биле имућне и као
патрони новчано су подржавале Христово мисионарство. Иако је помен о њима у канонским јеванђељима
скроман, њихово постојање и учинак у ширењу Христове речи понајвише бележе неканонски гностички
списи, који су служили као подсетник да су Христове ученике чиниле и жене заједно са мушкарцима.
Pistis sophia је гностички спис који је најбоље преживео зуб историје и чини га низ дијалога у којима
Христ одговара на питања својих ученика. Од шездесет четири питања, тридесет девет поставила је
жена на коју се реферише као на Марију Магдалену.
Маријина питања побуђују неодобравање од стране
апостола, међутим, сам Христ прокламује Марију
као “комплетност комплетности, пуноћа пуноће”.
Pistis sophia на некин начин представља женско божанство, феминину мудрост хришћанства која је
равноправна са мушким панданом у гностичкој космо
гонији.
Догматско хришћанство одржава тврдњу да је Бог
један и пориче постојање других богова.
Савремени човек је постао Бог. Људи има седам хиљада осамсто билиона. Сваки човек је пали човек у
суштини своје несавршене природе. Ако је “палост”
знак неморалности, ако је сваки човек пао и узвишен
истовремено, у недостатку фиксног морала, да ли је
“палост” лоша ствар, или само друга половина људске природе која тежи божанској комплетности.
Тако добијамо неканонска јеванђеља.
Прича која следи је борба три жене против догме.
Борба за глас истине, да је пала природа само дру-

га половина узвишености. Узвишеност се налази у
стремљењу ка висинама, ма који облик да поприми. Узвишеност је лична пројекција, субјективно
појмљење Божанског. Због тога Колос мудро ћути и
бива све оно што његови апостоли пожеле од њега.
Жене у јеванђељу ретко када су добијале глас. Када
би се њихов глас чуо, биле су спаљиване и вешане, најчешће проглашаване лудима и неморалнима.
Ово је прича једне луде жене у стремљењу ка томе да
појми своје лудило.
Да ли је неканонско јеванђеље патолошко лудило или
артифицијелно лудило створено од стране догматизованог друштва, које скрива истински здрав разум?
Сцене између Марине и Доктора, писане у стиху,
требало би да имају опскурну атмосферу ноар филмова, наглашени емотивни набој уз нагле прекиде
такве атмосфере када се прелази на прозаични говор.
Марина и Доктор налазе се у мотелу. Посткоитална интимност, онолико колико усамљени средовечни
тип пун лове и девојка којој је потребно било шта
што би могло да јој пружи сигурност у несигурном
свету могу да буду.
Марина, Сузана и Јована блеје. Траже тајну живота
јер им је досадно. Да им није досадно, то би било последње што би им пало на памет.
Колос фигурира по сцени када она то захтева али
ништа не говори.
Сцена журке одвија се у купатилу са ишараним огледалом у углу сцене, јака психоделична неонска светла,
разбацане јефтине пластичне чаше и под исполиван
пићем – све је између халуцинације и кућног рејва.
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ШЕХЕРЕЗАДА
Натпис: ПУТ ДО ПАКЛА ПОПЛОЧАН ЈЕ
ХИЉАДУИЈЕДНОМ НОЋИ
МАРИНА:
Давати давати давати
Док не цркнеш давати
Некад ми фали дрвеће
Ја баш волим цвеће
Руже баш волим
Једе ми се сладолед
Једе ми се сладолед у ружама
И јагоде са шлагом и циметом
Ја сам цимет-девојка
ДОКТОР:
Хајде да узмемо неки добар ауто
Нећемо отићи далеко
Ја све плаћам
МАРИНА:
Ја бих да гајим козе и ћурке
Негде у јужној Македонији близу Грчке
Рекла ми је другарица да у Грчкој козе успевају
Маштам о томе да направим специјалитет
Само мој специјалитет
Ћурећу шунку
Питу с кајмаком од козјег млека
ДОКТОР:
Нећемо отићи далеко
Ја све плаћам
пођи за мном
Како ћеш сама
Кад ме увек држиш за руку
Кад треба да заспиш

МАРИНА:
Седамнаест ми је година
Глава ми је матора
Као камен
ДОКТОР:
Ако би пошла са мном
Одвео бих те
Ако нећеш са мном
Приклаћу те
МАРИНА:
Мука ми је од солитера
Сиви су као облак
око моје главе
Мука ми је од давања
Мука ми је од ауспуха
Мука ми је од тога
да имам све
Све бесплатно
Што сам лепа
Лепа ли сам докторе
Излечи ме докторе од
Златних наруквица
Свилених марама
Ја сам чисто злато
Са седамнаест сам научила
Радости давања
И после тогаДОКТОР:
Куплерај је јефтин
Што се сама дајеш
То је најскупље
то што си мртва у очима
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МАРИНА:
И мене пали то што сам мртва у очима
Пали ме толико да ћу да се нагутам таблета
Да се зазидам у димњак
Да гурнем главу у рерну
Чим се ти дигнеш са моје постељине
То сам већ двапут урадила
Много сам лепа кад умирем
Свако цвеће које се убере
Убрано је јер је било лепо
Па га ставе у воду
У лепу кристалну вазу
Ја се тако уздам
У милост странаца
што ме уберу
ДОКТОР:
Што ми више дајеш
Ја ти мање дајем
Реци ми
Је л сам ти довољан
Је л се само са мном виђаш
Је л имаш још некога
Са ким ћеш да гајиш козе
Да правиш пите од козјег кајмака
И ћуреће шунке
Је л имаш још некога
Јеси ли само моја
Ако ниси само моја
Ја ћу да те прикољем
Хоћу да знам све
Празнина ти је у очима
Ту мора да стаје
или много прича
Или једна велика

МАРИНА:
И шта
Опет су те све одјебале
Па се мени враћаш
ДОКТОР:
Жена је варљива
Зато волим девојчице
Намиришем их ко крв
Лечим их тако што им
Отмем невиност
Тако их претворим у жене
МАРИНА:
Оне су срећније када схвате
Да могу да једу јабуке
Или просто кажу нешто неприкладно
Те што знају да кажу нешто
Су оне које девојчицама дају
Да загризу јабуку
То су одрасле жене
А тебе пали што сам мала
Тако ли је докторе
ДОКТОР:
И то је моја мука
Што не могу да поседујем
Ништа ништа ништа
МАРИНА:
Уморна сам
Хоћу да спавам
Иди кући
Доктор жели да задави Марину која се не опире.
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МАРИНА:
Давати давати давати
Док не цркнеш давати
И после ми остаје
Празнина и прича
Ако ме не удавиш
Испричаћу ти је
Ја се уздам у милост странаца
Тако живим
Пусти је. Устаје са кревета и претура по Марининим стварима. У ташни налази кутију пилула и набија их Марини у уста.

ДОКТОР: Који пут се јебемо већ Марина.
МАРИНА: Седми.
ДОКТОР: Хоћеш ли сада бити комплетна кaо што си би
ла пре него што си побегла.
МАРИНА: Пусти ме дегенерику матори.
ДОКТОР: Манична депресија како да не. Ти си разма
жено мало говно.
МАРИНА: Могу да се вратим кући кад год пожелим.
Унесе се Доктору у лице
Знам да су те и све после ње превариле. Је л се то
лико плашиш самоће. Јединац.
Цео свет је на твојим раменима.
Јеси ли то стварно урадио или се само тако прича.
Добро знаш да могу да се вратим кад год хоћу.
То што се сада јебем с тобом је јер сам сјебана.
Марина бризне у плач. Доктор је загрли и љуља да је
утеши. Марина наставља кроз јецаје.
Немој ме убити молим те.
Знаш како ми је било пре тебе.
Немам никога сада.
Само тебе.

Све ћу да ти испричам.
Доктор проспе таблете из кутије на кревет.

ДОКТОР:
Ако ми се не свиди
Све ћеш ово
Једну по једну
Да прогуташ
На моје очи
Волим да гледам
Лепе девојке
Како умиру

НИШТА ЛЕПШЕ ОД НОВЧАНИЦЕ
Марина, Сузана и Јована блеје. Марина је видно лабилнија и много брже мења расположења и експресије.
Сутон је, лето. Седе једна крај друге. Носе сунчане
наочаре иако пада мрак. Цевче на сламку неко блаже
алкохолно пиће.
МАРИНА: Колико јебено волим лето стално бих гола
шетала да није непристојно.
СУЗАНА и ЈОВАНА (Углас): Исто.
МАРИНА: Једном ми се десило да је дунуо ветар нека
олуја се спремала ветар носи све јеботе ја сам по
мислила да ће однети и мене.
СУЗАНА: Кaо Мери Попинс.
МАРИНА: Oлуја се наоштрила ја сам тада била напољу
био можда неки јун шта ли баш онако спарина гу
ши те пред кишу тежак ваздух хоћеш да се онесве
стиш унервозим се одмах чим помислим на такво
време небо онако мрачно облаци се помрачили ко
пуни фекалија а ја пудер на лице све ми се отапа
од спарине шминка се размазала ко акварел и то
само од спарине.
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ЈОВАНА: Метеоропата.
МАРИНА: Јесам бога ми метеоропата слушај даље чим
дође облак мени се помрачи пред очима падне ми
притисак манта ми се плаче ми се јеботе као да сам
синхронизована са weather 2 umbrella.
СУЗАНА: Скрећеш са теме опет шта је са ветром како
смо уопште дошлe до овога једном заврши причу
кад је започнеш.
МАРИНА: А да јеботе осећала сам се ко Мерилин Мон
ро онако дунуо ветар ја у хаљини знаш како лепа
била она моја пругаста морнарска ето тако дунуо
ветар подигао ми хаљину пред људима замало било
ме екстра блам а мало сам се осећала и секси због
тога. Застане на секунд као да има епифанију. јебо
те ја сам дроца јесам ја дроца озбиљно шта мислиш
о томе Сузо ајде ти си глас разума ја сам метеоро
пата. Ја сам као Мери Попинс можда ми ветар по
дигне сукњу али доносим срећу.
ЈОВАНА: Комунизам доноси срећу и живот нема смисла.
Мами ме онај лик што разноси црвене памфлете.
Мислим да је он комуниста и да студира нешто на
филозофском, можда социологију. Због њега бих
уписала филозофски.
СУЗАНА: Не него ти не радиш ништа сем што плевиш
башту и читаш излапеле књиге. Мада и мене бо
ли пичка реално да ме мука није натерала не бих
ни уписивала факултет ишла бих да радим одмах.
ЈОВАНА: Патим од велтшмерца. Ништа нема смисла.
Понекад ни рад нема смисла.
СУЗАНА: Протресе Јовану за рамена. Пробуди се и сабе
ри се таква су времена да се нема времена за вел
тшмерц. Времена има само за рад и студирање да
ти родитељи ураме диплому да се показују фами
лији на окупљањима. Покаже на Марину. ако будеш
осетљива бићеш ко ова ова живи у филму.
МАРИНА: Увређено. Него молим те како је то тебе МУКА
натерала да се одлучиш на факултет уместо да ра
диш зар не би требало да је обратно. Уосталом зашто

уопште разговарамо о овоме распуст је све што тре
ба да радимо јесте да крадемо богу дане.
СУЗАНА: Можда теби. Ја имам план да се преквалифи
кујем. Кренула сам на припреме за пријемни већ сад.
МАРИНА: Мени су моји рекли као да ово моје није богзна
шта перспективно да не кажем не да није практично
него потпуно бескорисно али ја сам била у фазону
да се водим срцем. Не бих могла да радим нешто
што ме не вози.
СУЗАНА: Мора се мислити унапред. Такав је систем мо
раш добре стратегије да правиш унапред да не би
себе затекла у тридесетој како те муж туче а тебе
пас нема за шта да уједе да одеш од њега. И замисли
још дете. Шта би ти идиоткињо идиотска радила са
дететом у тридесетој кад си сама себи дете
МАРИНА: Снисходљиво. Сиротињски комплекс.
СУЗАНА: Молим.
МАРИНА: Ништа ништа. Него знате шта. Води ми се љу
бав. Вече је прелепо. Волим да се присећам својих
љубавника. Не поименце само осећаја које сам
имала са њима. Имам једно омиљено сећање он
да када сам била са Нагласи гадљиво. оним говедом
оним смећаром одвратним… Нагло пребаци у занесено. Сећам се једне сцене ми смо лежали у креве
ту слушали смо неку моју музику а знаш да је он
слушао тако те ретро ствари типа Лед Цепелин и ЗЗ
Топ и баш је било лепо напољу неки залазак сунца
наранџасто небо баш је било лепо
ЈОВАНА: Јесте се јебали.
МАРИНА: Нисмо.
СУЗАНА: Али што она има љубавнике.
МАРИНА: А што ти имаш преквалификацију. Јеботе...
искулирај. Лето је лепе смо и досадно нам је и прак
тично ништа нам сем тога и не треба у овом тренутку.
ЈОВАНА: Био је прочитао цео Капитал. Једини мушка
рац са којим сам могла да причам.
МАРИНА: Вама двема обема треба Исус. Озбиљна сам.
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СУЗАНА: Нама требају паре.
ЈОВАНА: Мени треба социјализам.
СУЗАНА: Океј да резимирамо све три смо сироте мале
богаташице с тим што се ово сироте више односи
на наш ментални склоп.
МАРИНА: Драматично. Poor little rich girl звучи нека
ко узвишено. Нагло клоне. Јебено ми је досадно. Дај
ми нову флашу.
Отвара нову флашу тако што кључем скида метални чеп. Мучи се. Цикне и посече се на метал. Махинално обрише крваву руку о одећу.
Фак! Сјебала сам хаљину аааа па дебилка дебилна
зар на бело.
СУЗАНА: Је л те боли.
МАРИНА: Дај ми нешто да обришем.
Сузана и Јована копају по ташни. Празне садржај
ташне. Нико нема ништа.
МАРИНА: Ма дај ми било шта.
Јована јој да новчаницу. Марина стави новчаницу на
посекотину. Подиже је са посекотине да види колико
је искрварило. Новчаница је крвава. Марина је студиозно посматра. Јовани видно није право што се ово
догађа али – шта да јој ради. Марина има примат.
Сузана је узима за руку да прегледа посекотину.
СУЗАНА: Лим је то кад одеш кући дезинфикуј да се не
инфицира није наивно. Притом јеси ли ти нормал
на. Прљавом новчаницом на рану.
МАРИНА: Крвави новац.
ЈОВАНА: Опуштено моји ће ми ионако дати џепарац за
наредну недељу прекосутра. Видиш Марина то сад
што си рекла је метафора. Крвави раднички динар.
МАРИНА: Јована смараш са тим. И даље фокусирано
посматра новчаницу. Ово је јебено прелепо. Крва
ви новац. Ово је јебена есенција света. Крвавино
вацкрвавиновацкрвавиновац.

СУЗАНА: Знаш Марина ти си стварно једно искварено
мало смеће.
МАРИНА: И ја волим тебе. Загрли је.
ЈОВАНА: Ја искрено мислим да је овај свет смеће.
СУЗАНА: Зато што си ушушкана имаш времена да ми
слиш да је свет смеће. Вас две за све имате времена.
ЈОВАНА: Уместо што само једемо говна могле смо да се
бавимо добротворним радом.
МАРИНА: То што ја постојим је добротворни рад. Је
сам ли лепа.
СУЗАНА: Јеси не смарај.
МАРИНА: Добро зато што лепим људима иду паре ми
слим то нисам ја измислила то је законитост овог
Система мислим да сам благословена мислим да
сам толико јебено благословена јебена Афродита
али оно мислим досадно ми је мислим фали ми уз
буђења нека журка или коктел мада мислим да је
журка боља јер тамо смем да се усвињим од алко
хола буду и они прелепи клошари који су оно благо
речено распад система али ја на то откидам волим
тако те типове који ће ми рећи хеј види колико си
сјебана обожавам такве рибе а ја се мислим у себи
деди спаси ме од света спаси ме од ове досаде бићу
добра девојчица али лоша само за тебе или обратно
онако како ти желиш ја желим да ти дам све да ти
дам себе онда би он мени рекао добро девојко теби
треба Исус а ја бих му рекла али ти си моја рели
гија душо ти знаш тај смисао живота.
СУЗАНА: Шта ми радимо уопште.
ЈОВАНА: Чекамо Годоа.
МАРИНА: Да. Знате шта. Казаћу мојима да нећу на фа
култет. Нећу ни да радим. Мени је овако предивно.
Све што ми треба је небо боје индига и кул истето
вирани тип у старкама да ме воли али онако да бу
де сјебан тип а ја његова Бони. Бони и Клајд трип.
СУЗАНА: Марина молим те.
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МАРИНА: Драмска пауза. Знате ли који је најлакши на
чин за стицање новца. Сви сањају о послу са фле
ксибилним временом.
СУЗАНА: Ајде.
Сонг: HUNDRED DOLLAR BILL – LANA DEL REY
Пева МАРИНА
РЕФ. Hundred dollar bill, hundred dollar bill
Nothing more gorgeous than a hundred dollar bill
Nothing more gorgeous than a hundred dollar bill
‘Cause cash comes quick when looks can (kill)
J. is a romantic roller coaster
He don‘t do anything he supposed to
I like ‚em tough and mean
Jim is the worst that I‘ve ever seen
I am the trailer park darling
He is the one-time come-back king
He knows that I be looking to die
He says baby pay respect to the high
Колос и дванаест апостола улазе на сцену. Апостоли певају рефрен углас са Марином. Марина плеше
занесено и пада Колосу у наручје. Сузана и Јована се
придружују ликовима и настају оргије.
Hundred dollar bill, hundred dollar bill
Nothing more gorgeous than a hundred dollar bill
Nothing more gorgeous than a hundred dollar bill
‘Cause cash comes quick when looks can (kill)

СУЗАНА: Ово је потпуно погрешно Марина.
МАРИНА: Немам друге моји су ми ограничили приступ
наследству а мени се живи.
СУЗАНА: То је баш срање.
ЈОВАНА: Теби то легитимно припада. Све то је твоје ма
да је према мојим схватањима исто тако легитимно

да га добијаш на кашичицу због равномерне распо
деле добара. Ако ме разумеш. Идеолошки.
СУЗАНА: Јеси ли била на гробљу скоро.
МАРИНА: Не.
ЈОВАНА: Је л на плочи стоји звезда или крст.
МАРИНА: На татином крст на мамином звезда.

КРАЉИЦА ПОДЗЕМЉА
Марина је сама на сцени осветљена.
МАРИНА: Ја сам Марина. Имам двадесет две године.
Родитељи су ми били буржуји. Онако добростојећи.
Ја сам добила име Марина од море – па вода – Ја
припадам води и њој ћу се вратити. Ја сам и сирена
ја сам Персефона краљица подземља. Ја сам јавно
саблажњавала исто тако јавно се и кајала. Тако бар
кажу моје другарице. Ја сам свака од вас помало.
Волим термин љубавници. Много је поетичнији од
“ликови са којима сам се јебала” зато што ја то ра
дим са емоцијама. Емоције су као вода. Непредви
диве усталасане. Као и ја. Љубав је као вода. Испи
сана реч “хабиби” на арапском представља удах и
издах попут таласа. Имала сам пуно љубавника и
само једну љубав.
Ово што вам сада причам су делови неканонског
јеванђеља које су исписале моје другарице након
што смо напустиле Колоса и апостоле. Или пре
цизније када је Колос напустио нас. Колос је више
волео мене него њих.
Но да не ширим причу као што имам обичај уоста
лом у мојој природи је не само да постављам питања
на које мој љубљени увек има спреман одговор но
и да приповедам. Управо ширим причу. Извините.
То је делимично и мамац којим ћу вас навести да
ме слушате.
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Да ли вам је напето. Да ли сте напети. Да ли знате
на које је начине Христ антипсихотик.
Јер Колос је мој деди кинк мој модерни Христ. Џизус
факинг Крајст суперстар. Да није овог “суперстар”
не бих га ни погледала.
Константно генеришемо нове Богове.
Мрак.
Сцена се осветљава и открива журку у току – Сузана и Јована кокетирају около, поливају себе и друге
флашама алкохола. Колос се између њих провлачи
као утвара. Долази до Марине и привија је к себи.

МАРИНА: Ја сам вам проститутка доброг срца. Има ме
милион у канонским списима. Увек нам је нешто
опраштано. Верујем и да су о Рахави мајци изгубље
ној у вековима уназад њене другарице писале. На
ша врста је исцелитељска и спасавајућа. Мале курве
невине душе запосете демонима.
А ко је те демоне створио.
Па да направим један теоријски увод обично се ду
шевна обољења везују за демонску поседнутост.
Душевно оболеле је лако искористити и обликова
ти по своме јер што је срце мекше то је подложније
обликовању и гњечењу у зависности од онога ко об
ликује. Добро срце је природно меко.
Ви видите да сам лабилна. Што моје житије чини
додатно мекшим. Ви га обликујте по свом нахођењу.
Ја вам причам по сећању. Јебено сам депресивна и
то изобличава перцепцију реалности у потпуности.
Немојте мешати доброту са душевним обољењима.
Такво схватање имају само они који обликују овај
свет по себи. А опасно је играти се Бога. Штетите
свету. Штетитештетитештетите.
Дакле овако је ишло наше јеванђеље мене и мојих
пријатељица које за сада једине знају да се виђам са
Доктором викендом када му жена одлази на усра
не бранчеве са својим другарицама док се он јебе

са малом фуфом која изгледа толико бебасто да не
може ни да јој претпостави године.
Будући да је Колос отишао нека о њему пишу ње
гових дванаест. О мени ће писати моје две. Обоје
смо подједнако важни.
И ово је једини пут да ћу вам се обратити. Док не
завршим. И не вазнесем се у небо.

ПИЛУЛЕ
Поднаслов/натпис: ПУТ ДО РАЈА ПОПЛОЧАН ЈЕ
ФАРМАКОЛОГИЈОМ
МАРИНА:
Лепа ли сам докторе
Моја је лепота грандиозна и молска
јер без молског нема
оне запаљиве меланхолије
која вас узбуђује
докторе
Дајте ми моје пилуле
ДОКТОР:
Плеши за мене
Тако ћеш зарадити
Своју таблету
Релаксација се
мила моја
заслужује
МАРИНА:
Нисам ли већ заслужила докторе
Ја плешем за тебе
сваку другу ноћ
Није ли почетак приче моје
заслужио већ једну
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малену
розе
пилулу

ДОКТОР:
Ово ми се допада
Мислим да те чак и волим
онако како бог
воли своју децу
Испуњавам своју
сврху
Твоје духовно блаженство
зависи од мене
ако ти не дам пилулу
ти ћеш поново бити
запосета демонима
Ја имам моћ
да те очистим
али мораш то
заслужити
МАРИНА:
Већ сам прошла
кроз ово
ништа ми ново није
докторе ви имате
обрнути фут фетиш
могу ли да вам
оперем ноге
да ли ће то бити
довољно
ДОКТОР:
Плеши за мене
ласцивно
Моја жена је чиста

МАРИНА:
Жао ми је ваше жене
докторе
Мој је очај Ф дијагноза
А њен ваша микродржава
Свака жена воли фашисту
ДОКТОР:
Ти си прљава зато те и волим
Лекови које ти дајем су прљави
Заједничко је што се
прљаве ствари
увек конзумирају троше
када си ти видела
да се нешто чисто
користи често
МАРИНА:
Не да ти жена докторе
Ја не користим своју душу
са тобом докторе
зато она и јесте чиста
Пре употребе
детаљно проучити упутство
О индикацијама
мерама опреза
и нежељеним реакцијама на лек
посаветујте се
са лекаром или фармацеутом
ДОКТОР:
Депресија је сјајна
где нема ђавола
не разликује се светло божје
ако бих те убедио
да сам ја бог
да ли би ми наплатила
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МАРИНА:
Неуроза је женски монопол
Питајте своју жену докторе
Да ли она пије лекове докторе
Да ли она на вас влажи докторе
Да ли јој се укруте брадавице
Да ли остави кћерку када вас види
Докторе
Да ли би трпела тортуру у глави
због вас докторе
Да ли вас трпи или воли докторе
Да ли јој се радије јебе са двадесет година
млађим типом
Докторе
Ви сте је таквом створили докторе
То што вам она не да
То што радије носи
беле тениске хаљине
и учи арапски језик
и учи да гризе језик
сваки пут када спази
отисак мојих зуба
на твом врату докторе
то докторе значи
да вам је жена
подједнако неуротична
само што је она део вашег монопола
а ја сам део свог
а вама је сасвим логично
досадно да конзумирате
нешто што већ имате
то је болест твог режима
потрошност
Жалим твоју ћерку

ДОКТОР:
Теби је некада
Исто тако досадно било
Твоја болест је што ти
вечито треба Исус
Исуси се мењају са временом
Јесам ли ја твој Исус
Марина од мора
Колико ти година имаш заправо
МАРИНА:
Седамнаест
и глава ми је тешка
као камен
дај ми моје пилуле докторе
ДОКТОР:
Плеши за мене
И добићеш их
Марина сензуално плеше у Докторовом крилу. Спушта
му се низ ноге и истеже леђа попут мачке. Доктор је
стопалом мази по глави и потом грубо одгурне тако
да падне.

МАРИНА:
Дај ми пилуле
Оне су као
појас за спасавање
мене држе на површини
да не пропаднем
у најдубље ровове
океана моје душе
док очувавају ту моју
молску лепоту
коју ти волиш
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Марина више пута покуша да се маши кутије таблета које доктор држи у руци, он је сваки пут ногом
одгурне тако да она падне. Она на крају одустаје и
лежи плачући.

ДОКТОР: Ми ово више не смемо да радимо Марина.
МАРИНА: Знам и баш ме брига. Дуг уздах као да се гуши.
Мислим да те волим.
ДОКТОР: Не заноси се тиме.
МАРИНА: Дај ми лекове.
ДОКТОР: Извини ми се прво. Не узимај ми жену и ћер
ку у уста.
МАРИНА: Извини.
ДОКТОР: И шта сад.
МАРИНА: Стварно ћу ти сад рећи шта је било.
ДОКТОР: И тај те је јебо а.
Марина погнуте главе, крива, ћути.
И тај те је јебо. А. И тај те је јебо. Ти мораш научити да
престанеш да идеализујеш људе. Мука ми је од овога
и тебе и твојих измишљених траума ево ти измрви
јебене таблете у чај па иди гаји козе у јужној Маке
донији прави сир шта већ хоћеш ми смо завршили.
МАРИНА: Волим те.
ДОКТОР: Ти не знаш да волиш.
МАРИНА: Знам и превише. Све сам ти дала молим те не
мој ти мене сада уцењујеш јер не знаш целу причу
молим те дај ми пилуле све ћу ти рећи ка
ДОКТОР: Требало је да те оставим на улици.
МАРИНА: Дај ми лекове. Последњи пут ти говорим сле
дећи пут ћу вриштати.
Доктор коначно попусти. Марина му их отме из
руке, наспе у руку и прогута. Седе неко време у тишини. Марина покуша да устане са пода и довуче се
до кревета – удови су јој лабави, седативно дејство
лекова делује. Доктор јој помогне да легне у кревет.
Мумлајући. Не желим више да живим у граду. Пођи
са мном у јужну Македонију. Остави је. Она тебе не

воли. Пођи са мном. Живећемо једноставан живот
гајити козе правити пите од козјег кајмака. Хтела
сам да одем сама али не могу без тебе.

ДОКТОР: Не могу да је оставим.
МАРИНА: Шта ће рећи свет што се јебеш са седамнаесто
годишњакињом.
ДОКТОР: То је другачије ти ниси дете.
МАРИНА: Физички јесам. А ти си перверзњак.
ДОКТОР: Ти видиш механизме света. Ти си другачија.
МАРИНА: Не бих могла да их видим да нисам овако
усрана у глави а за то си крив ти и теби слични и
цео овај свет. Пауза. Ти ниси ништа бољи од других.
И Колос је био такав.
ДОКТОР: Престани да га спомињеш рекао сам ти да
ми смета.
МАРИНА: Ти знаш да те она вара. Врло добро.
ДОКТОР: Расплаче се. Знам.
МАРИНА: Блажено + дрогирано од лекова. Ја сам у рају.

РАХАВИН АПОКРИФ
Марина, Сузана и Јована лежерно леже пушећи наргиле и наливајући се пићем. Апостоли разбијају околину док оне говоре Јеванђеље. Када Марина проговори, они се склањају. По сцени су разбацане пластичне
чаше и флаше пића.

СУЗАНА: И господ рече Рави начини кулу по узору на
Вавилонску двоспратну где ће живети жене које во
ле земаљске сласти где грешнице неће бити греш
нице нити хедонизам бласфемија где ће дух бити
могуће достићи за смртнога живота.
ЈОВАНА: И одведе је првосвештеници свих грешница
Лилити те јој се Рахава поклони и рече Ја свој блуд
узимам као безгрешан јер сласти земаљске исто су
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начин за достизање духа светога. Господ јој рече
Лилита је равна Адаму што га створих а створих и
Лилиту. Адам се наљути и прокле Лилиту али и Го
спод и Лилита и Рава не узеше га за озбиљно.

МАРИНА: Рава послуша Господа и сагради кулу дво
спратну. Господ је прогласи за великог архитекту и
упита Раву говорећи Дадох ти лењире своје јер ти
поклоних знање о невидљивим силама које граде
оно што је права законитост по којој сам саградио
свет. Господ даде Рахави интуицију.
СУЗАНА: Изгради се Црвени дистрикт у сред града Је
рихона. Живљаше Рахава у блуду тела слободног
у сласти и изроди поколење кћери које населише
дистрикт.
ЈОВАНА: Живљаше Рава са кћерима својим у једакости
са Адамовим синовима од којих су добри уживали
у сластима једнако са кћерима Рахавиним а лоши
хтедоше да сруше кулу Рахавину.
МАРИНА: Господ Рахави поклони и вечну младост која
се и на кћери њене пренесе у далека поколења те оне
у сусрет смрти иђаше изгледајући као вечно младе
девојке које тек постадоше жене. Тако господ и Ли
лита изродише род курви доброг срца.
СУЗАНА: Род Рахавин имаше потпуну контролу у својој
неконтроли и због такве слободе да смртни живот
искористе поклоњене од самог Господа оне бејаху
извор зависти неслободних Адамових синова који
уживаше Равину кулу а хтедоше да је сруше.
Они сведочаху против кћери Рахавиних и оптужи
ше их за неморал.
ЈОВАНА: Господ намери да створи једнако поколење где
би синови Адамови и Кћери Лилитине уживали смрт
ност док не достигну апсолутно знање господово.
Где би јабуке биле дељене равномерно са дрва знања.
И Ева сестра Лилитина намери се на јабуку јер јој
беше природно дата знатижеља.

Ева постаде свесна своје путености Адама удари
сујета јер покушаваше да досегне Господову логику
али не успеваше јер интуиција његова беше слабија
од Евине.
Ева заборави на своју сестру Лилиту која претход
но беше избачена те се осети срамотно јер јој Адам
беше завидан на интуицији те је прекореваше.
Тако се роди први грех по човеку. Сујета која беше
последица немогућности Адамове да поседује знање
које Ева има.
МАРИНА: Поколењима касније цивилизација еволуира
ше те живот Кћери Рахавиних беше утврђен као
најстарији занат на свету.
Негде у лимбу црвених фењера куле двоспратнице
где у приземљу у воденој пари пушише се нарги
ле и опијум и шмрчаху се прахови од којих људско
поколење на кратко време има утисак да је равно
великом архитекти.
Негде у лимбу између људских концепта грехова ту
живљаше Марина од Мора која родитеља немаше
али имаше наследство путеност вивидне фантазије
и жељу да досегне потпуно јединство своје интуи
ције са Господом.
СУЗАНА: Поколењима касније између брака младе де
војке и старијег човека између жеље за образовањем
и услуга шугар бејби како би се то школовање испла
тило Господ новог доба благослови Сузану и њене
амбиције и даде јој јаку вољу. Сузана срете Мари
ну и различите вредности утврдише пријатељство
две Равине кћери.
ЈОВАНА: Поколењима касније између капиталистичке
културе конзумеризма и родитеља експлоатисаних
на радном месту Господ новог доба благослови Јо
вану и њено младалачко незадовољство системом
и даде јој истовремено клетву и благослов љубав
ника Марксисту а који побеже те остави рупу у Јо
ванином револуционарски настројеном срцу. Тако
Јована разви потребу да ту рупу попуни остацима
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идеологије али јој беше тешко да прихвати да тео
рија тешко да може да залечи љубавну рану. Јова
на срете Сузану и Марину које делише осећање бе
смисла света што потребује да се залечи.

МАРИНА: Сузанино и Јованино стремљење беше здраво
и честа појава новог доба где вредности посташе ре
лативне. Јака воља Сузанина и љубавни бол Јованин
беху сасвим разумно и јасно гориво за постизање
смисла пак у Маринином случају то не беше тако.
Рођаци Маринини узеше Марину под старање своје.
Како су пролазиле летње вечери Марина бејавши
млада и бесна поче ноћима да се скита са разним
синовима Адамовим.
СУЗАНА: Марина беше добродушна у свом срцу пак бе
сна на читав људски свет који се непрекидно мења
реши да свој живот води онако како је видела у сен
тименталним филмским остварењима страствено
интензивно и пожудно како је усађено у код Кће
ри Рахавиних. А кад одлучи да на себе узме жиг
најстаријег заната на свету она пркосећи конвен
цији и узевши у обзир непотребност финансијске
надокнаде јер је већ била богата Марина одлучи
да све ради самовољно и без надокнаде. И кад се
наврши свако вече Марина се враћала кући у сви
тање старатељима.
На видео биму натписи:
НИМФОМАНИЈА
ЗЛОУПОТРЕБА СУПСТАНЦИ
СМАЊЕНА ПОТРЕБА ЗА СНОМ
ОСЕЋАЈ ИЗРАЗИТЕ ВАЖНОСТИ
ЛОШЕ РАСУЂИВАЊЕ
“Седам смртних грехова” Хијеронимуса Боша приказује се на видео биму. Док пева црта линију праха
на столу испред себе.

СОНГ: СЕДАМ –
Маринин глас се удваја и добија демонски призвук
Ја сам своја богиња
Рахава је моја мати
Ја сам своја богиња
Рахава је моја мати
Господ је мој отац
Ја сам пала из раја
У вештачке рајеве
Ја сам своја богиња
Спавала сам са хиљаду и једним човеком
Познајем хиљаду и једну причу
Причам хиљаду и један грех
Као да је врлина
Љубим седам демона
као да су анђели
А која је разлика
Између њих
Ушмркава црту. Колос улази на сцену. Сузана и Јована излазе. Колос и Марина се заљубљено гледају и
деле наргилу. Колос је помилује по образу.

МАРИНА: Удвојеним гласом који осцилује. Видела сам
мушкарце како се убијају под црвеним неонским
светлима видела сам гомилу крви и песница кр
вавих лица и ја сам упадала између песница и крв
ми је липтала низ лице видела сам дебеле гмазове
како се растачу по канабеима док им Кћери Раха
вине пуше и јашу их видела сам апатичне богата
ше ко и ја што сам њихова апатија води порекло из
обиља видела сам оргије учествовала сам у оргија
ма то је оркестар прелепе људске голотиње готово
ренесансна слика екстазе видела сам завист и сама
сам је осетила када је нека Кћер Рахавина лепша од
мене не подносим када је неко лепши од мене јер
мени све припада и мени све треба да припада јер
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сам напуштена и светски поредак треба да ми надо
мести оно што се некада налазило у овом кратеру у
мојој души а највише волим огледало моја најбоља
пријатељица живи у огледалу и њој једино верујем
уздам се у милост странаца зарад екстатичних ис
кустава. Не интересује ме ништа сем саме себе а
тако је једино и исправно тако нам свет говори јер
свет је једино и искључиво у нама самима ја сам
свет ја сам свет кад имам брда белог ретко спавам
јер сам ултимативно будна у овом свету не смеш
бити поспан него увек будан и на опрезу увек сам
на опрезу јер мислим да ме прогоне желе да ми от
му наследство ја једино што заправо чекам јесте то
моје наследство и мислим да ћу га продати и упла
тити себи пут око света треба доживети овај свет ја
волим када сам стално у покрету нова узбуђења а
проклето ми је досадно и Рахавин бордел је једи
но место где има иоле живота у овом проклетом
граду чист еротизам да та зграда је дом еротике на
два спрата о боже мисли су ми пребрзе мислим да
ће ми глава пући љубави лудим молим те спаси ме
они ће доћи по мене они желе мој новац они желе
да ме спрече да добијем наследство о боже лудим
лудим пулсира ми слепоочница мислим да ћу има
ти мождани удар хоћеш ли да имаш секс са мном
молим те потребно ми је сада јер је оргазам најбли
же уздизању душе што сам искусила не смем ни да
кажем мојима кући шта радим дословце би ме је
бено убили а не желим да умрем желим да живим
желим да моја душа постане једно са екстазом да
једино што тражим је екстаза ааааа не могу више
додирни ме додирни ме.
Колос је љуби. Егзорцизам. Марина вришти, потом
пада изнурена са софе. Седам пута устаје и пада у
агонији.
На видео биму одбројава седам пута.
Мрак.

СИТНИ САТИ
Апостоли, Сузана и Јована улазе. Неонска светла,
музика – журка је у јеку. Јована се француски љуби
с једним од Апостола, Петар склања Колоса од Марине, Сузана одвлачи Марину у угао. Мрак. Сузана
и Јована трезне Марину код купатила. Марина има
избезумљен поглед и згрчено седи.

СУЗАНА: Одвуци је до wc-а повраћаће опет сто посто.
ЈОВАНА: Мени је мука седам вотки сам попила ајој ба
цићу пеглу по каучу испеглаћу се по овом лику
поред. Повраћа по апостолу који је згађено одгурне,
Јована брише уста руком. Јебем ти ексере и леви
чарске журке и јефтину ацетонску вотку.
СУЗАНА: Марина. Марина се отима Сузанином стиску.
Јебем те ја крени са нама мораш се вратити кући.
МАРИНА: Нећу кући.
СУЗАНА: Колосу. Кретенчино видиш да је одваљена.
МАРИНА: Плеше ми се.
Сузана је повлачи за руку и води у тоалет. Умива је
над лавабоом. Марина се огледа у ишараном огледалу.
На видео биму је крупни план њеног лица у огледалу.
Гледа у себе мрачно и детерминисано. Поврати у лавабо. Музика трешти. Седне у каду и плаче док је
Сузана грли.
СУЗАНА: Зовем твоје да те покупе.
МАРИНА: Не идем ја кући идем са њим он зна тајну жи
вота. Јак баш врло јак имам осећај када сам близу
њега да све може да буде у реду да више нисам за
посета демонима да се све враћа у нормалу да сам
здрава као пре. Рида. Ја видим ствари чујем неке
далеке вековима удаљене приче и морам да их ис
причам. Бљуцне.
СУЗАНА: Тајна живота је да легнеш да спаваш не мо
жеш спавати у овом свињцу.
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МАРИНА: Мусава од повраћке. Јеси ли ти јебено икада
искусила шта је СТВАРНОСТ ван јебених припрема
за факултет. Ја јесам УПРАВО. Одгурне је слабашно.
Идем сада са њим и никада се нећу вратити кући
вас две можете са мном али ја идем покупићу паре
од наследсва јер су моје и имаћу довољно да живим
на путу. Сузана покушава да је спречи док се отима.
Светло је напрасно уперено на Колоса. Светост. Сузана и Јована бивају опчињене и пуштају Марину да
падне свом тежином. Сузана и Јована прилазе Колосу и мазе му лице.
МАРИНА: Вришти. Пустите ме код њега.
СУЗАНА: О боже ово је предивно.
ЈОВАНА: Како је леп о боже како је леп.
Марина пузи и хвата Колоса за ноге и рида. Сузана
и Јована преко њеног рамена поливају вино преко Колосових стопала. Марина узима полупразну флашу
вина, полива по Колосовим ногама и својом косом му
трља ноге.
МАРИНА: Коса ми је дуга улепшава ми лице а сада је
посвећујем стопалима твојим које су ходиле по
светој земљи.
СУЗАНА: Он јесте. Он јесте као да сам независна као да
постојим независно од тога да подајем своје тело и
морал зарад базичне ствари као што је образовање.
Он јесте као да сам независна као да могу сама себи
да платим школу. Он јесте као да имам диплому као
да носим плакету као трофеј. Он је моја диплома.
Он је знање над знањем.
ЈОВАНА: Он заиста јесте. Он је једнакост он је смрт ка
питализма. Он је ултимативни социјализам. Осећам
једнакост из његовог бића. Када би сви веровали у
првобитну хришћанску заједницу. Ја видим већ у
будућност када је он присутан видим јединство чо
века са човеком и живот у доброти и комуни. Же
лим да пођем са њим.

МАРИНА: Одлазим са њим заувек. Бићу добро. Бићу до
бро. Он је као да су они ту. Као да није тачно да их
нема. Ја се никада нећу вратити кући. Мој дом је
пут. Пођите са мном.
Апостоли престају да уништавају све око себе и прилазе сцени. Колос пружа руку Марини и она устаје.
Сугерише им да пођу.
МАРИНА: Никада се нећу вратити кући. Јер ја сам кући.
Овде и сада.
Отрчи Колосу у наручје и исповраћа се по њему.
Не знам више шта је стварност али осећам као ствар
ност.

СОНГ: ПЈЕСМА НАД ПЈЕСМАМА
АПОСТОЛИ
Да ме хоће пољубити пољупцем уста својих! Јер је
твоја љубав боља од вина.
Мирисом су твоја уља прекрасна; име ти је уље ра
злито; зато те љубе дјевојке.
Вуци ме, за тобом ћемо трчати; уведе ме цар у ложни
цу своју; радоваћемо се и веселићемо се тобом,
спомињаћемо љубав твоју више него вино; прави
љубе те. Црна сам, али лијепа, кћери Јерусалимске,
као шатори Кидарски, као завјеси Соломунови. Не
гледајте ме што сам црна, јер ме је сунце опалило;
синови матере моје расрдивши се на ме поставише
ме да чувам винограде, и не чувах својега виногра
да, који ја имам.
Кажи ми ти, којега љуби душа моја, гдје пасеш, гдје
пландујеш? Јер зашто бих лутала међу стадима дру
гова твојих?
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ДОКСА ХАБИБИ
Глува Ноћ. Марина и Колос седе на песку. У позадини
се чује шум мора. Романтичарска атмосфера. Етерично.
На видео биму слика Норман Роквел - Слобода религије
МАРИНА: Увек сам сањала знаш о јужној Македонији.
Знаш да и ми дроце имамо снове. Једног дана сањам
да се примирим. Сада још увек имам исувише зна
тижеље и виталности да истражим свет. А када се
уморим желим да правим кајмак од козјег млека и
пите са кајмаком. То кад се примирим. Сада само
желим да сам са тобом.
Ти си осетио да сам ја као вода дубока и нестална
а ти си мој Хабиби удах и издах таласа ми смо син
хронизовани. Не занима ме љубомора јер ти правиш
плиму у мојој души а то је оно што ми је потребно
да бих била комплетна.
Комплетна сам док рађам хиљаду и једну причу а
моја сврха је да их причам и преносим да би оне
биле пренесене и твоја реч расплодна. Ако си ти
Христ ја сам Марија Магдалена. Ако си ти Шах ја
сам Шехерезада ако си ти Јосиф ја сам Рахиља.
Одакле си дошао. Са Блиског истока. Ниси ли ти
Исусов предак. Или Мухамедов. Или Јешуин. Они
су мртви за овај свет који се храни дегенерисаним
облицима њихових изворних идеја. Ти знаш да је
овај свет дегенерисан. Људи без смисла корачају
по светој земљи. Када видим како зраци сунца про
стрељују облаке у правој линији сетим се да Бог по
стоји.
А ја сам твоја месечина ја сам одсјај твога сунца.

НАТПИС: Бог је систем односа у којем се крећу све ствари
и добијају своје биће и свој смисао Г. В. Хегел

Одакле год да си дошао ти си ЕПИСТЕМЕ ти си ис
тинско знање ти си ДОКСА ти си слава слава теби
љубави моја.
И ходаћу уз тебе заувек. Свака моја реченица пи
тање је на које ти имаш одговор. Ја сам рођена да
приповедам твоју реч ти си хиљаду и једна прича
у мојој души а ја сам једно велико питање о твом
животу.
А смисао свега јесте поставити право питање док
се одговори налазе у просторима између знакова
питања и последњег слова.
Ти и ја смо хор свих постојећих садашњих тренута
ка. А само у скупу садашњих тренутака налази се
вечност.
Ова месечина овај одсјај сунца ово море волим све
што ме повезује са овом егзистенцијом.

Ф 1001
Натпис: ПУТ ДО СРЦА ПОПЛОЧАН ЈЕ КОСТИМА
Флешбек: Мотел. Терапеутска сесија.

ДОКТОР:
Не једе не спава
Једе превише
Апатија
Кататонија
Умањен либидо
Тешка траума
Идеолошка неопредељеност
Месијанске визије
Појачан либидо
Ексцесивно идеализовање
Фашистичких личности
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Електрин комплекс
Склоност ка мрачним темама
Изразита способност прилагођавања
Дакле типични пример
Хистерије

МАРИНА:
И потпуна једнакост
Захтева централни фокус
ДОКТОР:
Делузије
ирационалне идеје
склоност ка социјализму
Склоност ка неморалу
Пардон грешка
Траумом очишћен
Морални компас
МАРИНА:
Преосетљивост чеоног режња
Преосетљивост на промене времена
Склоност ка депресивном расположењу
Визије спаситеља
Трудноћа
Свети плод
ДОКТОР:
Дијагноза Ф 1001
Терапија Социополитичка лоботомија
Капсула секса двапут недељно
У зависности од доступности
Фармаколога
Једна таблета дисперзивног новца
ујутру и увече
Трудите се да уносите у себе

много рационалног
Једну ампулу егоизма на осам сати
Једну капсулу
Дуплих стандарда по потреби
Уколико исувише будеш узнемирена
и будеш имала
потребу да причаш
неканонске библијске приповести
Унеси дупло више
актуелне политичке модификације
То је најбољи антипсихотик

МАРИНА:
Имала сам петнаест
Глава ми је већ тада била
тешка као камен
Сироче сам докторе
Богато сироче
Ни оца ни мати немам
Желим да дајем
док ми ништа не остане
сем сопствених костију
а све што сам икада желела
јесте да коначно
чујем ехо
сопствених костију
у туђем срцу
У туђој идеологији
У мом срцу хаос обитава
ДОКТОР:
Неке од лекова
имам овде
Можемо одмах
започети терапију
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МАРИНА: Зар ниси ожењен.
ДОКТОР: Па
МАРИНА: Нећу то да радим.
ДОКТОР: Приметио сам како ме гледаш.
МАРИНА: Шта ако сам трудна са њим.
ДОКТОР: Абортус.
МАРИНА: Не пада ми на памет. То је његово дете иако
је отишао то је једино што би ми остало од њега.
ДОКТОР: Не желим да видим то копиле. Бирај између
мене и њега. Ти си клинка шта ће ти дете направи
ла си га са обичним пробисветом. Ти си мазохиста.
МАРИНА: Љубоморан си јер нећу да ти дам.
Крај флешбека. Доктор раскопчава шлиц. Прибија
Марину на ивицу кревета. Дословно – опште. Без
икакве нежности. Марина се не опире. Доктор свршава.
МАРИНА: Ти волиш мале девојчице зар не. Зар ти не
маш ћерку.
ДОКТОР: Осећам се празно.
МАРИНА: Тако сам га упознала. Било је то на први по
глед. Водили смо љубав уз ЗЗ Топ. Blue Jean blues.
Мој живот је један велики блуз. Да ли ти волиш ЗЗ
Топ. Недостаје ми тај живот на путу баш је било она
ко БОХО као хипици смо били. Мислим практично
и јесмо били хипици. Нико ме није контролисао.
Болело ме је уво узела сам наследство јебено сам
и заслужила да живим. Живот је јебени филм само
када имаш квалитетну машту. И ако си способан да
естетизујеш стварност. Знаш шта волим исто The
Velvet underground. Оно била сам навикла да се на
ливам алкохолом и мрчем и ексери и спид којешта.
Angel’s dust све док Колоса нисам упознала а онда
смо прешли на доп. Мада сам се увек плашила игле
али веруј ми THE DRILL THE TRILL неупоредиво је.
Као хиљаду и један оргазам. Мозак ми је вероватно
спржен ајде то је ако играмо на карту рационалног

али стварно имам визије прича и моја сврха на овој
планети је да их испричам све.

ДОКТОР: Једном давно смо моја жена и ја вртели пло
че Velvet Underground-a.
МАРИНА: Шта твоја ћерка воли.
ДОКТОР: Не знам хитове. Све певачице што лепи по
зидовима су као пресликане младолике. То је тач
но болест овог друштва што воли да јебе децу. Што
више изгледа као дете већа је вероватноћа да ће је
јебати неки средовечни комад сланине.
МАРИНА: Ти и не познајеш своју ћерку.
ДОКТОР: После порођаја се отуђила од мене. Једини
тренуци када се осећам као да сам жив су по Мо
телима. Желим да имам нешто. Да будем сигуран.
Не желим да делим ништа и никога.
МАРИНА: Твоја дијагноза је хронична криза средњих
година.
ДОКТОР: Готови смо за данас. Круцијално у терапији
је да имаш свест да су све то будалаштине и прои
звод твоје хиперактивне маште. Посети гинеколога.
Ако си трудна твоје дете је нормално. Не постоји
никакав месија. Кључно је у психотерапији да се
научиш новим обрасцима понашања и да елими
нишемо токсичне фиксације према нарцисоидним
личностима.
МАРИНА: Јеси ли ти нарцисоидна личност.
ДОКТОР: Ја сам тужна личност.
МАРИНА: Ја сам нарцисоидна и тужна личност истовре
мено. Мислим да је то есенција лепоте.
Прилази доктору и француски га љуби. Плаче му на
рамену.
Јецајући. Спаси ме од себе. Недостаје ми он. Недо
стајеш ми ти.
ДОКТОР: Почео сам да вежбам због тебе.
МАРИНА: Нећеш ме имати никада.
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ДОКТОР: Не можеш ни тако мимо света живети. Све
могу да ти пружим само реци да си моја.
МАРИНА: Не дам да ме сажваће систем моји родитељи
нису због тога умрли говно маторо капиталистичко.
ДОКТОР: Ма ко зна чије је то дете курво ко зна са ким
си ти све била.
МАРИНА:
Free love
Слободно тржиште
до мог срца
долази се
путем поплочаним
костима

PISTIS SOPHIA
Гарсоњера. Три душека на поду са неуредним постељинама. Сузана, Јована и Апостоли након ходочашћа
налазе склониште. Седе и леже посвуда по стану
стондирани. Колос је у средини. Славе га. Припремају хероин.
СУЗАНА: Уморна сам. Уморна од стремљења ка кратким
задовољствима сујете. Постижи. Стреми. Постижи.
Амбиција је ђавољи накот света. Постижи. Стреми.
Постижи. Буди самосталан. Буди велики. Буди већи
од других. Буди богатији од других. Како се обога
тити. Како имати што више. Оствари се. Ако се не
оствариш у очима света ти си ништа. Има толико
тога више од тога. Оствари се млад. Сат откуцава.
Сети се смрти. Биолошки сат откуцава. Окоти се.
Не могу да стигнем да се окотим. Сат за остварење
откуцава. Изабери хоћеш ли бити мајка или оства
рена жена. Најбоље оба. Онда кажу још си млада.
Најбоље је да се оствариш млада. Да будеш успе
шна жена и млада мајка. Коме је још допадљиво да
има мајку која је баба. Замисли твоје дете. Мајку

неће виђати. На родитељским састанцима дола
зићеш као баба у лављу пећину младих остварених
мајки. Притом још домаћица. Данас нико не воли
домаћице. Мораш бити допадљива. Успешна жена
и мајка. Мени је прече да будем успешна. Нахрани
сујету. Буди допадљива. Стреми ка томе да будеш
допадљива. Једино чему човек стреми је да буде
допадљив. Желела сам привилегије успеха. Вре
ме тече. Оствари се млада. Нико те не пита јеси ли
уморна. Јеси ли усамљена. Питају те само да ли се
остварујеш. Сат откуцава. Ти си сама и амбицио
зна. Шта ће ти више од тога. Пауза. Ти заустављаш
време. Моје амбиције дајем теби. Када се време за
устави ти ћеш их уништити. Остаће само чисто по
верење. Јер једино чему истински треба стремити
јесте чистота. Ништавило. Безвредне вредности се
анулирају. Остајеш само ти проповедник слободе.
АПОСТОЛИ: Слава теби боже.
ЈОВАНА: Усамљена сам. Једнакост је лаж. Уцрвљала иде
ологија. Прочитала сам толико капиталних књига.
Све оне говоре исто. Сви идеали су празни напос
летку. Пишала сам крв. И то је лаж. Дупетом ни
сам мрднула. Књиге су сувопарна логика. Истински
идеали леже ван логике. Ти си тај идеал. Уредити
свет према логосу. Логос старог Бога зомбија без
интелигенције човек је лоше прекопирао. Платон
је говорио о трећем ступњу идеје. Копија копије. У
сржи је логос света устајао. Смрди на распадање.
Када су идеали у распаду човек постаје себичан. Ја
сам причала у празно залагала се за једнакост. Но
торна неистина. То не постоји. Бог је мртав и ми
смо га убили. Лаж. Бог је жива идеја и као таква и
она сама трули. Живимо на граници старог и новог
доба. Смена идеала је неминовна као и годишња до
ба. Када сам тебе упознала осетила сам да је сти
гло пролеће. Осетила сам нови живот. Видела сам
пупољке наде и нових надања у бољи свет. Пауза.
Дајем ти све родитељи су ми богати. Смрт капита
лизму. Смрт социјализму. Живело епикурејство.
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Смрт епикурејству. Идеали су привид.У свету без
идеала једина слобода је немати ништа.

АПОСТОЛИ: Слава теби боже.
МАРИНА: Ја сам давно остала без идеала. Живела сам
како сам живела. Чезнула сам за далеким предели
ма где ће се окупити нови богови. Нови богови који
су само моји богови које сам ја створила. Волим те
волим те више од свега што сам икада осетила и
искусила у животу. Нисам пуно времена проживе
ла проживела сам вечности. У зиму свог живота ја
сам чезнула за Баалом. Ја сам била Краљица Шеба
Билквис богиња љубави она која својом вагином
усисава љубавнике назад на место одакле су изашли
на овај свет трулежи. Била сам срећна не бих гово
рила неистину. Водила сам љубав са хиљаду муш
караца и жена живела растапала по опијумским
пушаоницама веровала само у сопствену вагину
и њену моћ. Највећа моћ је у самом себи. Једном
када осетите љубав према самом себи независно
од другога постајете натчовек. Наджена сам ја, у
потпуној контроли над сопственим радњама. Пауза. Ја волим тебе онако како се воли идеал беском
промисно несебично и божански само зато што ти
тражиш више од онога колико имам и колико мо
гу да ти дам. Ти си већи од мене ти си мој пандан
ти си мој Бог у свету Богова које сама поништила.
Ти си мој успон и мој пад. Дајем ти све што имам.
АПОСТОЛИ: Слава теби боже.
Док Марина говори, Петар прави гримасе. Устаје и
бреца се на Марину.
ПЕТАР: Господе не гледај ове жене ми их поднети не
можемо. Упадају нам у реч и не допуштају нам да
говоримо јер оне говоре све време.
Марина је сталожена. Уверена у своју моћ. Петрова љубомора није нешто што је видела по први пут.
Шприц са хероином оставља по страни и прекрсти
руке према бесном Петру.

МАРИНА: Господе чула сам једну причу. Један човек
имађаше дрво које никако да роди у свом виногра
ду. Он рече свом помоћнику. Пријатељу три године
чекам да воће роди и не нађох нити једно на њему.
Одсеци га чему да заузима плодну земљу. Но по
моћник му рече. Буди стрпљив сачекај још годину
док га окопам и ако роди тада остави га. Ако не ро
ди одсеци га. То је чисто решење.
ПЕТАР: Господе ове жене тврде да су покајнице а нису.
Њихова прошлост пуна је разних богова.
МАРИНА: Не стидим се своје прошлости.
ПЕТАР: Господе допушташ једној курви да говори ис
тине светла.
МАРИНА: Господ ти одговорити неће јер види мудрост
моју.
АПОСТОЛИ: Слава теби боже. Слава теби Марина јер од
свих жена ти си благословена јер бићеш пуноћа пу
ноће комплетност комплетности.
МАРИНА: Господе плашим се Петра јер он ми прети и
мрзи наш род. Сретала сам такве мушкарце много
пута за живота они су окужени сујетом. Често сам
се од љубавника враћала крвавог лица и са модри
цама по телу. Док сам била млада девојка нисам
знала због чега због чега један говори да те воли
а држи те под стакленим звоном он ће се напоји
ти твојим соковима и исцедити те. Они ће ти рећи
да си нежан цвет а убраће те и изгазити као коров
јер имају страх од потпуне жене која влада собом
осећају се угрожено. Имала сам једног који ми је го
ворио да сам нимфоманка грозио ме се моје пожу
де и сласти са којом сам водила љубав. Био је веома
велик верник и врло добро сам га проценила он је
био један од оних који мисле да се само чедна же
на може волети али и он и ја смо врло добро знали
да су такве фригидне те је било сасвим логично да
га може узбудити само таква каква сам ја упрља
на и распојасана. Једном ме је ухватио да мастур
бирам и казнио ме. Таквима је немогуће да једна
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жена буде потпуна јер њој фали мушкарац такав
као он снажан и непопустљив. Ти мораш да будеш
чедна. Да родиш чедна. Мртви идеали су криви за
то јер иако добро познајем мушкарце велика ми је
мистерија читав тај њихов комплекс који је ство
рило хришћанство о чедним женама.
Ја само желим да знаш Господе ја се нисам покаја
ла. Ја осетим твоју светлост јер си ти тај који је ме
не обасјао не допунио.
Тишина. Петар је побеђен.
Проверава залихе за пут.
ПЕТАР: Нестаје нам новца.
СУЗАНА: Дале смо све што смо имале.
ПЕТАР: Потребно нам је више од тога ако планирамо
да преживимо седмицу.
ЈОВАНА: Зар нисмо поделили равномерно.
ПЕТАР: Потрошено је. За наредну седмицу нећемо има
ти довољно.
СУЗАНА: Хране имамо довољно.
ПЕТАР: Немамо. Потребно нам је још новца.
СУЗАНА: Ја бих ишла да зарадим. Не смем више да узи
мам од родитеља.
ПЕТАР: Не долази у обзир. Жене не требају да раде.
МАРИНА: Докле ти планираш да нас малтретираш.
ПЕТАР: Док не научите где вам је место. То што се кре
шеш са Колосом не значи да си уватила бога за муда.
МАРИНА: Има да ме поштујеш јасно.
ПЕТАР: Ниједна река неће опрати твоју прошлост. Ко
лос је био превише добар према теби.
МАРИНА: Љубоморан си што му више ниси омиљени
ученик.
СУЗАНА: Да није било нас да вас финансирамо умрли
бисте од глади или просјачили. Ако то није пони
жавајуће ја не знам шта је. Спусти се на земљу. Ту
смо и не идемо нигде.

ПЕТАР: Дакле онај ко има новац има и моћ. Прелепо.
ЈОВАНА: Уопште се не ради о томе.
ПЕТАР: Него о чему.
ЈОВАНА: Ја сам од мојих родитеља узела како би ти
ждрао.
МАРИНА: Ајде доста сад. Петру. Ја не мрдам нигде
бићу уз њега увек и или ћеш ме трпети или можеш
да цркнеш.
Марина, Јована и Сузана седају у круг око Колоса.
Греју хероин у кашици. Боду се редом. Марина прва
падне у стонд.
МАРИНА: Волим живот. Волим га више од себе.
СУЗАНА: То мора да је капитална љубав онда.
МАРИНА: Права.
СУЗАНА: То је доп.
МАРИНА: Сузана јел ти мислиш да сам ја курва.
СУЗАНА: Па јеси мало промискуитетна то је чињеница.
МАРИНА: Али ја сам се сад заљубила.
СУЗАНА: Знам да јеси.
МАРИНА: И дала бих му све. Дала бих му да ме јебе. Уз
ЗЗ Топ. Можда и Пинк Флојд. Пева. Money….
ЈОВАНА: Па зар се нисте већ јебали.
МАРИНА: Желела сам да остане платонски јер је пре
лепо. Имам осећај да би се покварило када бисмо
се креснули.
СУЗАНА: Зашто се плашиш тога.
МАРИНА: Јер је он Бог. Он је више од секса.
ЈОВАНА: Ти си заправо та која жели свеца а јебе се са
дрипцима.
МАРИНА: Завежи. Пауза. Чезнем.
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УВОД
Терапеутска сесија. Марина и Доктор се срећу први
пут.
ДОКТОР: Изволи. Седи.
МАРИНА: Хвала.
ДОКТОР: Дакле.
МАРИНА: Дакле.
ДОКТОР: Одакле да почнемо.
МАРИНА: Претпостављам од почетка.
ДОКТОР: Паметно.
МАРИНА: Ја нисам патолошки лажов.
ДОКТОР: Твоји рођаци тврде супротно.
МАРИНА: Једино што могу да кажем је да ми је тешко
пала смрт родитеља.
ДОКТОР: То је нормално. Свако се носи са губитком на
себи својствен начин.
МАРИНА: Али нисам лажов. Они су ме прогласили лу
дом. Ја нисам луда.
ДОКТОР: Ја овде од информација имам да су ти роди
тељи били комунисти.
МАРИНА: Мама да.
ДОКТОР: А отац.
МАРИНА: Он није био загрејан за политику. Био је пра
вославни хришћанин.
ДОКТОР: Хм.
МАРИНА: Какве то везе има уопште.
ДОКТОР: Ти си загрејана за политику.
МАРИНА: Јебе ми се за политику.
ДОКТОР: Обично конфликтне личности потичу из по
дељених породица. Испитујем да ли постоји шанса
да су ти се родитељи сучељавали идеолошки и тиме
ти створили конфузију. Дешава се.
МАРИНА: Ја нисам луда.

ДОКТОР: Свако је луд. Идентификација са прошлошћу
је патологија сама по себи. Мени се чини да је те
би потребан конкретан смер у животу. Додуше то је
карактеристично за твоје године. Губитак може да
произведе такав јаз у души па се дешава да се онај
који пати од каквог обољења идентификује са лич
ношћу изгубљеног како би надоместио празнину.
МАРИНА: Докторе јел ви јебете своју жену.
Доктор је збуњен.
ДОКТОР: Ово је неприкладно.
МАРИНА: И ја мислим да је неприкладно што родбина
жели да ме прогласи неурачунљивом како ми не би
припало наследство.
ДОКТОР: А да ли имаш момка.
МАРИНА: Имам и момка и девојку.
ДОКТОР: Бисексуална.
МАРИНА: Сви ме желе.
ДОКТОР: Кажи ми због чега мислиш да родбина жели
да те прогласи лудом.
МАРИНА: Хоће да ми отму паре да ли сте ви ретарди
рани или шта. Имам седамнест година имам право
да располажем својом имовином коју сам законски
наследила а њима је то трн у оку јер ми је мама би
ла комуњара. Кад је она умрла све се распало наша
шира породица је као бивша социјалистичка држа
ва. Тата је био незаинтересован. Обесио се после
мамине смрти.
ДОКТОР: Да ли ти је отац боловао од неких душевних
поремећаја.
МАРИНА: Био је осетљив и интровертан само.
ДОКТОР: Мени се чини да си ти још нешто наследила
од њега сем имовине.
МАРИНА: Слушајте у реду имам промене расположења
али сам свесна свега што говорим и радим.
ДОКТОР: Јеси ли сигурна да ти је отац био само осетљив.
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МАРИНА: Био је под контролом имао терапију и то.
Функционисали смо. Мама је била брижна и води
ла рачуна о њему. Била је доста стабилнија од целе
фамилије заједно.
ДОКТОР: Од чега ти је мајка умрла.
МАРИНА: Инфаркт. Исто у фамилији имамо брдо срчаних
болесника. Сви су дегенерисани на себи својствен
начин. Нема здравих код нас у породици. Или су
умно поремећени или имају неки урођен физич
ки дефект.
ДОКТОР: Ближимо се одговору на твој проблем.
МАРИНА: Докторе ви ми нисте одговорили јебете ли
своју жену.
ДОКТОР: Ја сам срећно ожењен човек.
МАРИНА: Је л бисте јебали мене.
ДОКТОР: Марина молим те да будемо професионални.
МАРИНА: Како можемо да будемо професионални ако
покушавате да продрете у дубине моје поремеће
не психе.
ДОКТОР: Лепа си.
МАРИНА: Хвала знам да јесам.
ДОКТОР: Све прелепе површине скривају ужасне дубине.
МАРИНА: Жив пример.
ДОКТОР: Ипак имаш свест да ниси у реду.
МАРИНА: Имам свест да нисам у реду. Искрено да вам
кажем докторе нисам овде дошла да ћаскам. Живот
је поезија онда када постоје нестабилности у перцеп
цији. Нико се још није нагледао лепоте гледајући у
сиву прозаичну стварност. Дајте ми папир напиши
те здрава али емотивно нестабилна. То није лудило.
ДОКТОР: Мислиш ли да ти треба терапија. Говориш ми
многе контрадикторне ствари.
МАРИНА: Желела бих да вас креснем. Волим старије
мушкарце.
ДОКТОР: Директна си.

МАРИНА: Увек.
ДОКТОР: Ти не знаш шта желиш.
МАРИНА: Глас ми је рекао да вас заволим Докторе.
ДОКТОР: Да ли ти је рекао још нешто.
МАРИНА: Да вас заволим и да се убијем.
ДОКТОР: Због чега.
МАРИНА: Јер сам декинтирана. Немам паре.
ДОКТОР: Да ли заиста желиш да се убијеш.
МАРИНА: Не ја јако волим себе.
ДОКТОР: Волиш ли свог дечка.
МАРИНА: Њега волим више од себе једино.
ДОКТОР: Да ли он тебе воли.
МАРИНА: Воли ме више од других засигурно.
ДОКТОР: Да ли конзумираш неке дроге.
МАРИНА: Аха хероин.
ДОКТОР: Да ли ти и твој дечко конзумирате дроге заједно.
МАРИНА: Ми сви живимо заједно у једном стану на пе
том спрату солитера без лифта. Нико не зна да смо
се уселили. Обили смо тај стан и сад нас петнаесторо
живи у њему. Срећни смо. Његови пријатељи који
живе са нама су љубоморни на мене што сам мом
дечку миљеница али ме боли пичка за то. Он воли
само мене и ја волим њега.
ДОКТОР: Да ли конзумирате дрогу заједно.
МАРИНА: Да тада видимо бога у нама.
ДОКТОР: Ти мораш пронаћи смисао у нечему здра
вијем по тебе.
МАРИНА: Ништа није природније него жеља за богом
сексом и новцем.
ДОКТОР: На чега би трошила тај новац.
МАРИНА: Да њему обезбедим живот. Он је луталица.
Он је као ја.
ДОКТОР: Да ли је он стално уз тебе.
МАРИНА: Некад се плашим да ће ме напустити.
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ДОКТОР: Зашто то мислиш.
МАРИНА: Јер је нестваран.
ДОКТОР: Како то мислиш.
МАРИНА: Јер је он Бог. А ниједно људско биће није Бо
га задржало у себи дуже од тренутка.
Марина устаје са софе и прилази Доктору. Мази га
нежно по лицу. Спусти му пољубац и једном руком
му мази међуножје. Доктор је скамењен али након
дужег пољупца прихвата Марину у наручје, немоћан
да се одупре. Марина му раскопчава кошуљу. Седа
му у крило и симулира сексуални однос. Скида своју
мајицу и брусхалтер.
МАРИНА: Није тако лоше.
ДОКТОР: Није.
Доктор се препушта.

DANCE MACABRE
БОГ ЈЕ МРТАВ
На видео биму графике Ханса Холбајна о плесу смрти. Апостоли залеђени у положајима који одговарају
положајима смрти на графикама.
Стан, скровиште. Прљави, разбацани душеци, наркомански брлог. Два апостола леже непомично на
душецима, непосредно након што су узели фикс.
Колоса нема.
СУЗАНА: Стан нам је комплетно усран. Мислила сам
данас да променим постељину међутим забора
вила сам на чињеницу да немамо постељину. Није
лако са три жене и тринаест мушкараца у педесет
квадрата. Мислила сам да очистим и намештај али
имамо једну софу и једну фотељу коју су покупили
поред контејнера. И онда је улетела рација. Мислим
као да смо ми бог зна колико штетни по друштво
јер реално када рационално погледам Колос је у

некаквом Хипи трипу мислим живимо у некој ва
ријанти комуне само што се пуцамо допом. Јован и
Павле су полумртви на растуреном душеку спавају
по тринаест сати. Кататонични су али њима је тако
добро. Колос уосталом тврди да у његовом царству
је и поента да живимо онако како је сваком понао
соб добро. Слободно. Све делимо. Доп такође. Ма
рина се примирила од како га је упознала. Сваки дан
нас подсећа да се везала за Аполона лично. Толико
је леп. Увек ми дође да је питам видиш ли ти ишта
сем те лепоте код њега да ли је то љубав или страст.
Она каже љубав. Шта је љубав. Ја нисам никада била
заљубљена. Колос да је леп јесте објективно гледа
но. Дуга коса негована брада бадемасте очи и пуне
усне. Јесте Аполон. Има некакав неизрециви вајб
онакав какав се виђа код истински самоуверених
људи. Има ту харизму.
Него рација. Неко нас је одрукао. Мислим чиње
ница јесте да илегално живимо у нечијем празном
стану и радимо илегалне ствари али заиста нисмо
штетни по околину. Колосова филозофија јесте ис
тинска филозофија слободе љубави и лепоте. Нема
мо никакве материјалне користи јер нико од нас не
пиша крв радећи. Ја сам желела да радим међутим
Петар се изразито противио томе он је мало конзер
вативан али није лош човек. Неко нас је одрукао.
И сада глава змије прети да буде одсечена. Нас пет
наест Колосових ученика плешемо са смрћу слобо
де. Идеја је та која нас је држала заједно. Мирис ве
читог пролећа на петом спрату без лифта прети да
нас суочи са стварношћу бајатих мириса непрања
и запушености онда ако наша слобода умре а оста
не нам дезоријентисаност.
ЈОВАНА: Упали су мирно. Без насиља. Чудно за пандуре.
Полиција фашистичког режима некако увек улази
мирно самоуверено у свој ауторитет. Комунисти су
ти који су упадали насилно. Ово је било лако као
улазак на посед који им већ законски припада. Поку
цали су на врата. Сви смо били присутни сем Петра
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који је био на послу. Једини је он радио. Мислим ја
сам се противила томе јер су онда у питању дупли
стандарди. И Сузана и ја смо потрошиле сав новац
који смо измолиле од својих срећом па смо имућне
али хтеле смо да радимо и издржавамо читав стан
међутим ништа од тога. Једине ми нисмо биле у
тој мери на допу да смо биле неспособне за живот.
Наиме када су пандури ушли тражили су легити
мације. Није било шта да се скрива сви су били по
луголи и скоро нафиксани да им је ситуација била
јасна од старта. Јован и Павле су им одмах предали
штекове усрали су се ко грлице. Кукавице. Прво су
хтели да нас хапсе. Онда је Марина исхистерисала.
Понудила им је хиљаду евра. Постала је суманута
толико да јој истински ништа није важније од Ко
лоса. Ионако је то наследство исукала на кашичи
цу и дала им је све што је имала. Међутим исход је
био обрнут. Ухапсили су Колоса а нас остале оста
вили ту где јесмо. Под изговором да овај пут про
лазимо а Колос је као главни па га воде у притвор.
До даљњег.
Петар и Марина су били на саслушању. Обоје су их
пустили као сведоке. Колоса хоће да суде за велеиз
дајство. Не само за посед дрога то је као мање бит
но. Него за лажно пророштво. То је нешто најгоре
у овом систему. Дијаметрално супротна идеологија
званичној. Ми се дрогирамо религијски. Живимо
у будућности када је фиксање начин да се уздиг
не свест и буде ближе Богу. Међутим сада бог је на
земљи и зове се систем.
Убиће га. Распеће га као Исуса. Овај систем воли
театралност и помпезност и шоу. Хтели су да то бу
де симболично.
Колос је заправо тотално небитна личност можете
мислити вођа култа од петнаест људи. У медијма то
чак неће бити ни у хроници. Него забава.
Замислите. Распет вођа групе наркомана. Забавно
зар не. Биће заборављен за три дана.

ПЕТАР: Сведочили смо. Нисмо лагали. Марина је реа
говала исувише емотивно. Ја сам био трезвен. По
кушали су да нас принуде да потпишемо изјаву у
којој се Колос терети за проповедање левичарских
идеја. Мислио сам се какве левичарске идеје ово
сада нису ни десничарске идеје. Технократија није
чак ни званично забранила спиритуалност. Богови
су долазили и одлазили. Него се проповедање било
чега третира као удар на здрав разум. А разум је тај
који влада. Јадни јадни човек без бога. Разум је та
кав привид. Човек који се игра Бога и забрањује да
верује у било шта друго осим у себе самог.
Рекли смо односно ја сам рекао док је Марина мо
лила и кумила да га пусте да смо самовољно присту
пили групи и да нисмо ништа друго до група циме
ра. Питали су нас како то да петнаест цимера има
једног главног. Рекли смо да се тако наместило.
Мислим будимо реални Колос јесте харизматичан
тип са добрим идејама. Наш лични избор јесте што
смо у те идеје поверовали. Тако нам је живот имао
смисао иако смо се распадали.
Марина је попила електрошок због плакања и сми
рила се.
Ја сам се у себи помирио са тим да ће га линчовати.
Међутим десило се следеће.
МАРИНА: Хтели су да га распну. Хтели су да направе
представу од линча.
Десило се то да је он побегао.
Нико не зна како. Једноставно је нестао. У ћелији
у којој је био нашао се неки други тип. Средовечни
неки тип.
Када смо излазили са саслушања провели су нас
кроз притвор како бисмо видели Колоса мислећи да
ће нас тако омекшати. Међутим у ћелији где је он
требало да буде нашао се тај лик. Паничио је. Пла
као је и тврдио да има жену и дете и да је поштен
човек који нема идеју како се нашао у затвору.
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Колоса нигде није било.
Једноставно је нестао.
Онда су и њега одвели на саслушање.
Ми смо били ту такође.
Рекао је да је последње чега се сећа да је био у црк
ви. Из куртоазије нарвно. Није он верник нипошто.
Овако као јер цени уметност. Воли графике из пет
наестог века које приказују плес смрти. Мисли да су
оне дивна алегорија друштва у ком живимо. Пан
дури су га питали да ли то значи да је он јеретик.
Рекао је да није. Само поштовалац филозофије. И
страх од смрти се труди да посматра са психоло
шког аспекта. То је било у реду.
Онда се загледао у свој одраз у витражу.
Видео је другог себе изломљеног у мозаику.
Како седи у празној ћелији.
И од тог тренутка као да га је електрицитет пресе
као на пола.
И више се ничега не сећа.
Доживео је шок нејасно изазван сликом у одразу.
Пробудио се ту.
Има осећај празнине. Као да је половична личност.
Петру и мени је наравно било јасно.
Колос је негде са друге стране тог витража.
Како. Не знамо.
Само смо веровали да негде лута без свих нас до
вољан сам себи без страха од смрти и помпезног
распећа.
Бог није био мртав. Само је негде лутао тражећи
нову цивилизацију у коју ће се усадити.

ПРОЦЕП
Осветљава се Доктор у углу сцене. Седи у фотељи.
Слуша Марину. Записује.

МАРИНА:
И тако сам ја остала
и без свог вољеног Докторе.
ДОКТОР:
То је све
МАРИНА:
Од тада
како сте рекли
немам смер у животу.
ДОКТОР:
Дакле
била си везана за њега.
МАРИНА:
Да.
ДОКТОР:
Да ли ти се то и раније дешавало.
МАРИНА:
Да се патолошки везујем
Не само сам сањарила
Он је био испуњење
Мојих сањарења
Доктор уздише. Гута сузе. Стави надланицу за очи
и заплаче.
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ДОКТОР:
Волим те
Марина
Ти си испуњење
мојих сањарења.
МАРИНА:
Осећаш се празно
Зар не
Не испуњава те
Брак
Желео би
да си слободан
Плашиш се смрти
Мислиш да те то
што си богат
штити од смрти
плашиш се слободе
желиш да си слободан
плашиш се смрти
а већ си мртав
ДОКТОР:
Да. Да
МАРИНА:
И желео би
да ти се подам
Цела
Не само телесно
ДОКТОР:
Да
МАРИНА:
То
Није могуће

ДОКТОР:
Осећам се половично
Већ годинама
Изгубио сам себе
И онда сам тебе
срео
МАРИНА:
Гле
Каква игра случаја
Да ли ви
Докторе
Верујете у случај
Ја сам случајно
само јунакиња
једног
необичног јеванђеља
ја нисам целовита
ја сам милион фрагмената
свих љубави
сваког вођења љуабави
свих религија које сам
искусила
и зато је Докторе
Љубав са мном
за тебе
религијско искуство
ја те надопуњујем
зар не Докторе
остао си негде
иза витража
оставио си свој
разум
иза витража
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ДОКТОР:
Ни данас
Не разумем
како
нити зашто
МАРИНА:
Ни не треба
Мораш веровати
Да је то за
највеће добро.
Доктор пада Марини на колена. Апостоли формирају
плес смрти. Нагињу се над Марином и Доктором.

МАРИНА:
Уморна сам докторе
Од града
Од јурњаве
Од бетона
од давања себе
странцима
изгубила сам се докторе
нашла себе поново
изгубила сам свест докторе
нашла себе у
одразу витража
нашла себе у
додирима мушкараца
који могу да ми
буду очеви
мој отац је докторе
био нежан човек
Колос рекли би
Бог је нежан
само се ми
у непрегледним

шумама солитера
палимо на
грубу љубав
јер не знамо
за боље
када Бог плеше
плес малих
блиских смрти
ти и ја смо једнаки
докторе
половични људи
а негде
у процепима
где витраж
не пропушта светлост
налазе се
наше друге половине.
Бог је
Докторе
Ништа друго
До ми
потпуни.
Сада ми дај
јебене пилуле
Докторе.
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ЈУЖНА МАКЕДОНИЈА
Марина путује. Сама. По пустињи. Ка бољем свету.
Од Колоса је остала само фатаморгана. Да ли је он
икада био ишта више.

МАРИНА:
Абортирала сам бога
Сада ходим сама
тражим мирне ливаде
јелисејска поља
Ходам право
ка јужној Македонији
Да гајим козе
и правим пите
од козјег сира
Абортирала сам бога
Застала сам у процепу
између две стварности
Превише интензивно
осећам нестварност
Повремено упаднем у процеп
Тако ходам
и наједном
свет се прекине на тренутак
Као да све постане нестварно
Као да сам ово све
већ једном видела
Као да ми се десило у прошлом животу
Доктор каже
да је то анксиозни напад
каже да се то зове
дереализација
Мени су ти моменти
подједнако страшни и пријатни
У њима се осећам

ближе јужној Македонији
Као да путујем кроз време
Доктор каже да се и њему то дешава
он каже да он као да није он
у затвору
Као да је остао у процепу
Ја сам му рекла
да га је вероватно
његова божанска половина
напустила
и отишла у пустињу
да се исцели од
јурњаве
бетона
зграда
пацијената
здравих пацијената
суманутих пацијената
тужних пацијената
генијалних пацијената
лепих пацијената
Ја га помало и мрзим
али он је најближе сигурности
коју сам осетила од како
ме је Колос напустио
гле
гле
сенка прилази
То је Колос. Сенка се пружа по сцени и светло се стишава.
Стигла сам
стигла
колико сам пресрећна
стигла сам у
Јужну Македонију
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острва мира ме
чекају
само на мене чекају
планински обронци
наша колиба
наши потомци
сада смо
безбрижни лаки и нежни
Растужи ли нас какав бледи лик
што га изгубисмо једно вече
знамо да негде неки поток
уместо њега румено тече
Она лута... бескрајно лута... чини се да ће заувек кружити по обронцима планина које јој стоје на путу
до утопије.
Јужна Македонија је нити далеко нити близу. Она
се заправо налази у процепу где половине нестају, и
остављају половичне људе.
У јужној Македонији живе све половине абортираних
богова.
Сваки пут
када сам стремила
богу
Процеп се отворио
за пут до јужне Македоније.
Морала сам хранити козе
требало је савити питу
требало је обрати кајмак
уморна сам од пута
Где су моје пилуле.
Доктор је ту. Марина се буди из хипнозе на кревету
у изнајмљеној соби у хотелу Љубави. Гола је и у први
мах јој није јасно шта је стварност а шта сан. Доктор је тужан. Ништа ново. То је она врста љубави,
телесне више него духовне, која оставља празнину у

срцу. Две усамљене половине када се сретну тешко да
могу да досегну било који виши ниво сентимената.
ДОКТОР: Оставићу жену. Волим те и морам бити са
тобом.
Марина се хвата за доњи веш и облачи брусхалтер.
МАРИНА: Одјеби са тим. Рекла сам ти да је ово између
нас само привремено.
ДОКТОР: Докле. Ти ниси свесна колико се плашим да
ћу те изгубити.
МАРИНА: Слушај ја знам каква сам врло добро неста
билна сам јесам и стално ми треба неко узбуђење
јер у супротном падам у депресију мислим јеботе
ти ниси нормалан колико пута сам ти рекла да сам
покушала трипут да се убијем а зашто зато што се
неко тако закачио за мене као ти што си. Ја треба
да избегавам људе у потпуности.
ДОКТОР: Где су твоје пријатељце.
МАРИНА: Кућама. Удате.
ДОКТОР: Тако младе.
МАРИНА: Једна гура каријеру друга живи у идеалима.
ДОКТОР: А ти.
МАРИНА: Ја се јебем са својим психијатром.
ДОКТОР: Који пут.
МАРИНА: Осми.
Доктор насрне на њу. Прибије је уз кревет и држи је
тако неко време.
Ни не помишљај на то.
ДОКТОР: Имаш ли још нешто да ми испричаш.
МАРИНА: Немам више нити једну причу. Хиљаду и један
стих сам ти отпевала. Немам више прича за тебе.
ДОКТОР: Заљубио сам се у тебе.
МАРИНА: Можда и ја у тебе помало. Али недовољно.
ДОКТОР: Ти ме вараш са њим. Он је јебено нестао а
ти си и даље фиксирана за њега. Ти си болесна. Ти
имаш болесну опседнутост.
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МАРИНА: Он је у јужној Македонији.
ДОКТОР: Ја желим да те оженим.
МАРИНА: Имам седамнаест година
глава ми је тешка
ко камен.
Тишина. Мучно је. Сенка Колоса се шири по сцени све
док их не обухвати и прогута у мраку.

СОНГ: ЈУЖНА МАКЕДОНИЈА
Изводи: МАРИНА.
Сцена је у потпуном мраку, само је она осветљена
стробом. Иза ње се види комешање апостола. Сузана и Јована је прихватају са леве и десне стране
Тамо где су корали црвени
тамо где наранџасти балон
цури са неба
тамо где таласи
ударају о песак
где су емоције усталасане
као пун месец
као моје име
као Хабиби
драги пољуби ме
он и ја
тамо где је пакао
утопија
тамо је Јужна Македонија
тамо су сви
абортирани богови
тамо су нерођене жене
абортиране речи
од нерођених речи

од свих моралности
које би оне
у паклу урадиле
сунце крвари
као што би оне
крвариле
Марина гута пилуле и светла се гасе.
Пакао је овде са мном са тобом.
Абортирани
Христ
Једини зна
Шта ће бити
Сада ме узми
Тако ћеш ме и убити.
Марина се предаје.

АПОСТОЛИ:
Слава теби боже.

LIFELESS LIFELESS
Марина, Сузана и Јована блеје. Траже тајну живота
јер им је досадно. Лето се ближи крају. Сутон је. Носе сунчане наочаре.
МАРИНА: Знате шта сам сконтала.
ЈОВАНА: Шта.
МАРИНА: Ја припадам свету.
СУЗАНА: Некоме мораш да припадаш.
ЈОВАНА: Припадање је капиталистички концепт.
МАРИНА: Не припадам никоме. Припадам свету. Сада
када ме је обухватила празнина.
СУЗАНА: Је л се још јебеш са шринком.
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МАРИНА: Повремено.
СУЗАНА: Је л пијеш лекове још.
МАРИНА: Повремено.
ЈОВАНА: А је л још виђаш… ствари?
МАРИНА: Какве ствари.
ЈОВАНА: Па знаш… Бога и то.
МАРИНА: Једно ми није повремено него константа.
СУЗАНА: Шта.
МАРИНА: Празнина. Зјапећа празнина у мом срцу.
СУЗАНА: Јебо те Марина све икад се врти око тебе.
ЈОВАНА: Да.
МАРИНА: Он је мртав озбиљан решио да напусти жену
због мене. Жена га вара и он то зна. Сад јој се као
свети јер је са мном.
СУЗАНА: Па шта си ти мислила да урадиш.
МАРИНА: Боли ме пичка. Тренутно задовољство. Од по
четка сам му подилазила да би ми дао терапију без
много приче. Пола тога што сам му трабуњала та
мо није истина. Мислим није мени ни требао разго
вор. Само лекови. Дрма ме анксиозност имам она
ко осећај надолазећег ужаса да ће се нешто лоше
десити. А за то ни не треба да причам много. То је
неуротички проблем а то је настало као последица
стреса кад ми се тата убио. Јеби га јесам полупана
али нисам потпуно шенула.
ЈОВАНА: Дакле ти си све радила из забаве а он се закачио.
МАРИНА: Имам неког демона у глави дефинитивно.
Али сам у пријатељским односима са њим. Мислим
и шта је демон који курац. Демон је ако се питају
моралисти. Ја сам слободна.
ЈОВАНА: То си делимично у праву ако си женско и ако
си слободна одмах си проклета.
МАРИНА: Што се Колоса тиче….

LIFE
Мрак.
Није крај.
Светло.
Доктор прислања клин за лоботомију на Маринино
чело.
Туп ударац.
Мрак.
Кроз мрак на екрану севају Маринине тупе очи као
да се електирицитет пали и гаси, као да нестаје
струје.
Натпис
НЕЗНАЊЕ ЈЕ СЛОБОДА.
Светло.
Маринин поглед се разбистрава и вади клин из чела.
МАРИНА: Ја се и даље сећам. Процеп је зјапио отворен
као портал. После саслушања мене су прогласили
исувише неуравнотеженом да сведочим док им је
Колосов нестанак из ћелије био необјашњив. Како
се овај лик створио ту уместо њега. Да ли је он на
неки начин његов двојник. Какве везе имају Бог и
Психијатар. Обојица имају увид и утицај на обли
ковање људске душе. Обојица те разумеју. Ако си
довољно интелигентна пре или касније схватићеш
да се и једним и другим може манипулисати.
Колос је нестао. Чини се заувек.
Након што су Петра и мене пустили саму сам себе
изгнала из комуне јер ми останак у групи где се гло
рификује самоуништење зарад достизања узвише
не свести без Колоса није претерано имала смисла.
Мој Бог нестао је у процепу времена и простора.
Законима физике то је тешко готово немогуће обја
снити. Појмљиво је једино као физички и душевни
осећај празнине. Након тог дана у душама свих нас
осећало се одсуство.
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Јован и ја одлучили смо да кренемо на ходочашће
у јужну Македонију будући да нам је заједнички
интуитивни компас показивао да је срце процепа
тамо. Да ћемо Колоса наћи тамо.
Половични људи какви смо били путовали смо
кроз шуме и пустиње брдовитих балканских пла
нина упућени ка само једној тачки. Успут смо сре
тали сељаке градове смо избегавали јер су њихо
ве душе биле искварене као наше што су биле пре
него што смо спознали да су наши греси заправо
вид просветљења. Логиком се водећи требало је да
просветљујемо људе у градовима али ја сам ипак
слушала Јована који је био приклоњенији скруше
нијем начину живота. Отуд моја чежња за јужном
Македонијом. Ближе смо процепу и мирном живо
ту без таласања.
На пола пута схватила сам да је таласање једнако
животу самом по себи.
Свака турбуленција у мојој души била је једна сте
пеница ка вазнесењу. Портали процепа отварали
су се у свакој највишој тачки тих таласа у успону и
паду тада сам видела Колоса у сваком од тих мо
мената.

КРАЈ

Напустила сам Јована и наставила сама кроз пуста
ре. Имала сам привиђење. Пре него што сам оти
шла молила сам Доктора да пође са мном јер сам
се осећала нестабилно. Али није ми ни требао. Он
је само још једна изгубљена душа којој сам више
потребна ја него он мени.
Имала сам визије. То јесу биле фатаморгане. Али
сам осећала да се ближим највећем од свих проце
па. У том процепу поново ћу наћи Колоса.
Стигла сам у јужну Македонију.
Једне ноћи процеп је дошао сам од себе ка мени.
И онда
Видела сам ствари
Живље него икада
И тада ми се јавило да
Ја јесам. Ја јесам. Ја јесам.
Ја сам краљица подземља
Видела сам и осетила ствари
Са ове и оне стране
И вазнела се у живот.
Сама.
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Пише > Жељко Јовановић
Драматуршка белешка / Милица Амиџић, “Ф1001 или Процепи”

Склони паду

П

оштујући обичај представљања победничких тек
стова на Конкурсу Стеријиног позорја за савреме
ни драмски текст, у овом броју објављујемо драму
Милице Амиџић Ф 1001 или Процепи. Имајући у виду
да је реч о могућем наговештају будућих праваца пи
сања младе драматичарке, можда ова драма нуди један
од оних који нове генерације препознају и намећу као
своје интересовање и преокупацију. Жири је одабрао
комад посвећен не само трима јунакињама – Марији,
Сузани и Јоани, “женама које су пратиле Христа на ње
говом путу кроз Галилеју”, него и питањима из пролога
комада која се тичу одбаченог, непознатог и сугерише
се – неоправдано непризнат део људске природе. Овде
је дакле реч о “палости” као негацији онога што јесте.
У филозофији се негативно одређење углав
ном користи као оправдање за недостатак позитивног
одређења. Оно, наиме, или има улогу да се у недостат
ку моћи одређења шта нешто јесте, прибегава решењу
изналажења дефиниције кроз дистанцирање од онога
шта оно што ваља одредити није. То, логично, може

бити бесконачан низ свега онога што нешто није, јер
сваки пут када није, оно ипак нешто јесте.
Ауторка драме и лауреаткиња награде Конкурса
Стеријиног позорја у представљању свог погледа, или
властите верзије драматичности постојања и егзистен
ције, полази од “палости” као негације догматске ис
тине хришћанства. Нешто као начин постојања после
пада и однос према правоверности. Зато је тема ове
белешеке шта драма у ствари јесте и на шта се односи.
Ова драма је монолошка, дијалошка и наративна
структура подељена на три паралелна тока, од којих у
првом пратимо егзистенцијално незадовољство јуна
киња драме и њихову потрагу за смислом и борбом за
реализацију.
Други сегмент прати једну од три јунакиње из
двојену њеним посебним односом према животу и
жељи за сазнањем. Истовремно, реч је и о њеном од
носу са својим лекаром који је најпре лечи и помаже,
потом постаје њен љубавник, заштитник и решење ра
зних психичких процепа из којих се она “вади” на овај
или онај начин.
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Трећи сегмент којим се бесмисао свакодневице
јунакиња комада повезује са библијским мотивима, са
Лилитиним кћерима и другим мотивима, јесте део у
коме се говори о односу једне од њих са Колосом, ју
наком необичног имена, христоликим чудаком који
предстваља њен спас, решење и излаз, идеал, узор,
жељу… и још много тога. Његово остварење и пад у
једноставност и прозаичну егзистенцију постигнут је
упадом полиције у заједничку “гајбу”, где сви јунаци
убризгавају хероин у своје вене; полиција ће га једно
ставно ухапсити због скитње и уживања дроге.
Главни јунаци комада названог према одређеној
дијагнози, јесу три обичне девојке и њихова потрага за
смислом. Међутим, у дешифровању овог необичног на
слова појављује се одређена интрига. Будући да наведе
на шифра у наслову у реалности не постоји, сасвим је
могуће да се ауторка “игра” и са овом чињеницом. Но,
с обзиром на ток радње и збивања у драми, комад би
могао да се зове Ф 101 те да лако буде означен ствар

ном шифром која се односи на “душевне поремећаје
и поремећаје понашања узроковане алкохолом – зло
употреба”, мада је могуће да је реч и о нечему другом.
У комаду Ф 1001 или Процепи у основи реч је о
слици света реализованој кроз библијске мотиве њи
ховом негацијом или довођењем у сумњу посредством
савремених јунака. Осим три модерне девојке ослоње
не на далеку прошлост, у нарацију су укључени њихо
ви пријатељи, левичари и следбеници традиције, јуна
ци склони паду и палости из које траже на само излаз
него и признање.
Имајући у виду чињеницу да је овај комад одабран
из корпуса великог броја текстова пристиглих на кон
курс, може се без великих претензија констатовати да
је домаћа драма у потрази за ослонцем ван драмске
традиције, кад је реч о тематском одређењу, као и да
представља део истраживачког поступка унутар пре
овлађујуће форме актуелног изражавања.

Р

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

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

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

ТЕХНИЧКА УПУТСТВА ЗА ФОТОГРАФИЈЕ
• Резолуција фајла: 300 dpi или више у разме
ри 1:1 у односу на очекивани формат репро
дукције
• Минимална ширина (висина) фотографије у
оквиру текстова: 10 cm са резолуцијом 300 dpi
• Фотографија за насловну страну: висина нај
мање 22 cm са пропорционалном ширином,
резолуција 300 dpi
• Врста фајлова: TIF, PSD и JPG (без компресије)
• Логотипи, знакови и сличне графике дати и у
векторским форматима (Ai, CDR, PDF, EPS...),
а због универзалне компатибилности најпожељ
није је да фајлови буду у PDF формату
• Колорни модел:
колор фотографије: 24 bit Color
црно беле фотографије: 8 bit Grayscale
• Назив фајла треба да има елементе из леген
де фотографије (на пример: bitef1.jpg, bitef2.
jpg...), а не апстрактни низови слова, бројева или
скраћенице (пожељно је да називи фајлова буду
исписани латиничним словима без дијакритич
ких знакова због накнадне компатибилности у
коришћењу фајла у различитим програмима).
• У случају да се материјал скенира (са штам
пане основе), приликом скенирања укључити
”дескрининг” филтер, уз поштовање претход
них упутстава.
• Потребно је приложити одговарајуће податке
о извору ликовног прилога (име аутора/фото
графа).

CIP – Каталогизација у публикацији
Библиотека Матице српске, Нови Сад
792
Сцена: часопис за позоришну уметност / главни и
одговорни уредник Милош Латиновић. – Год. 1, бр. 1 (1965)–.
Нови Сад: Стеријино позорје, 1965–. – илустр.; 22 цм
Тромесечно
ISSN 0036‑5734 = Сцена (Нови Сад)
COBISS.SR‑ID 319245

