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Н а радост – јесењу позоришну сезону обележа-
вају театарски фестивали. Након многобројних 
одлагања и отказивања током прошле године, у 

првим месецима нове позоришне сезоне 2021/22. у 
фокусу су биле значајне манифестације за позоришни 
живот у Србији, попут дуплог издања 54/55. Битефа, 
Фестивала игре, следили су Дани Зорана Радмиловића 
у Зајечару, Борини дани у Врању, Фестивал класике – 
Вршачка позоришна јесен, Југословенски позоришни 
фестивал – без превода у Ужицу, те увек занимљив и 
интересантан Дезире у Суботици. Фестивали су одр-
жавани уз стриктно поштовање свих мера заштите од 
коронавируса, изузетан ангажман организатора и ен-
тузијазам гостију и извођача. Рубрика Фестивали у 
новом броју Сцене је обимна и заслужује најаву јер 
“повратак” фестивала у одређеном смислу најављује 
нормализацију позоришног живота, наравно под новим 
условима и околностима. Сале су пуне (до броја који 
је прописан), а посебно интересовање је и за пратеће 
програме – промоције књига и сусрете са ауторима, 

што сугерише да је публика посебно мотивисана да 
што дуже буде у контакту с позориштем и уметницима.

Читалачкој пажњи препоручујем драмске блоко-
ве: у овом броју објављујемо чак три драме у рубрика-
ма Савремени светски драматичари, “Биљана Јовано-
вић” и Домаћа драма. Хуан Мајорга је значајни шпан-
ски драмски писац, познат и на нашим просторима. 
Неколико пута је боравио у Србији, а изведени су му 
комади Југословени и Дечко из последње клупе. Сада се 
публици представља комадом Дарвинова корњача у 
преводу Саре Јокић и Јасне Стојановић. Драматиза-
цију Пад Авале Мина Петрић је написала према моти-
вима романа Пада Авала Биљане Јовановић, уз анализу 
драмског опуса ове прерано преминуле књижевнице, 
драматичарке, феминисткиње, борца за људска пра-
ва, мировне активисткиње... У одељку Домаћа драма 
објављујемо позоришни комад Гордана Михића Балкан 
експрес који никада није имао своје театарско упри-
зорење, мада су сиже, ликови и реплике из овог дела, 
захваљујући филму и серији, антологијски.

УЗ НОВИ БРОЈ



Хуан Мајорга (Juan Mayorga)

Савремени светски драматичари
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Х уан Мајорга (Мадрид, 1965) је најпревођенији 
савремени шпански драмски писац. Дела му се 
изводе широм света, а овенчан је низом награ-

да за своје стваралаштво. Аутор је преко седамдесет 
драмских дела, како оних обимнијих, тако и кратких, 
али и адаптација шпанских и светских класика (Сер-
вантес, Калдерон, Лопе де Вега, Шекспир, Достојевски, 
Ибзен...). Године 2019. изабран је за члана шпанске 
Краљевске академије (RAE), респектабилне институ-
ције са дугом традицијом.1)

Једна од најчешћих тема Мајоргиног опуса јесте 
историја, односно прошлост посматрана кроз призму 
трауматичних догађаја: ратова, прогона, разарања, 
људских жртава и, уопште, борбе човека за преживља-
вање. Шпански писац извлачи на површину политич-
ке и друштвене консеквенце болних догађаја из про-
шлости, уверен да оне могу да осветле садашњост и 
да јој открију много тога о њој самој. Мајоргино позо-
риште темељи се на неопходности сећања, а окрену-
то је хуманости, праштању, освешћивању и доброти. 
У једном интервјуу писац каже: “Историја је кључна у 
мом позоришту. Јасно је да театар не може да се над-

1) Биографија Хуана Мајорге може се наћи на сајту Шпанске краљев-
ске академије: https://www.rae.es/academico/juan-mayorga, као и 
на сајту Madrid es teatro https://madridesteatro.com/juan-mayorga/ 
[13. 9. 2021]

меће с историјом у приказивању прошлости, али мо-
же да доведе до сусрета стварности и нашег поимања 
прошлости /.../. Он не може да претендује да рекон-
струише прошлост (то је унапред осуђено на пропаст), 
али може да оствари тај спој у неком трећем време-
ну, у добу које није ни прошлост ни садашњост, и да 
ту дозове гледаоца како би, дестабилизући његово 
виђење прошлости, дестабилизовао и његово искуство 
садашњости. Од Валтера Бењамина сам научио да је 
наша највећа снага сећање на неправде из прошлости. 
Односно, да сећање на неправде из прошлости, на све 
те промашене прошлости, може да нас ојача у борби 
против неправди данашњице.”2) Наш је задатак, под-

2) “Para mí, para mi teatro, la historia es fundamental. Es fundamen-
tal en mi teatro en la medida en que suelo decir que el teatro no ha 
de aspirar a competir con el historiador en lo que a la representación 
del pasado se refiere. Pero sí es capaz de construir una cita entre la 
actualidad y una imagen del pasado /.../. El teatro no puede aspirar a 
reconstruir un pasado tal como fue, tal aspiración esta de antemano 
condenada al fracaso. Pero sin embargo sí puede construir una cita 
en un tercer tiempo que no es ni el del pasado ni el de la actualidad 
e invitar a ir alli al espectador y que de algun modo su mirada sobre 
el pasado se desestabilice y asimismo se desestabilice su experiencia 
del presente. Me he educado en un pensador, Walter Benjamin, en 
quien si algo aprendí es que nuestra mayor fuerza del presente es la 
memoria de las injusticias del pasado. Es decir, la memoria de las in-
justicias pasadas, de los pasados fallidos, nos pueden fortalecer en el 
combate contra las injusticias del presente.” Iz intervjua Španskoj 
televiziji Kanarskih ostrva – González, Francisca. “TVE habla con 

Пишу > Сара Јокић, Јасна Стојановић
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влачи Мајорга, да се присећамо ужаса рата, жртава, 
чистки и осталих грозота не би ли нас све то навело да 
се запитамо како је могло да се деси оно непојмљиво 
– на пример, нацистички логори смрти. Ето лекције 
за цео свет, али и за наше поднебље: колико страдања, 
колико траума и колико људских жртава памти Србија? 
Да ли их заиста памти, и како то чини? Да ли би мо-
гла боље, приљежније, паметније и да ли би нам онда 
данас било боље? Мајоргина Дарвинова корњача нас 
наводи да се то запитамо.

Шпански писац додаје: “Ја не желим да приди-
кујем на сцени. Имам своја уверења и принципе, али 
не верујем да је сцена место на коме треба било коме 
да доказујем да сам у праву. Пре него простор за до-
казивање властитих уверења, мислим (или бар томе 
тежим) да је сцена право место да се пред гледаоца 
поставе одређена питања, али и да се искуси поетски 
доживљај саздан од радње, емоције, поезије и мисли.”3)

Драма Дарвинова корњача (La tortuga de Darwin) 
објављена је 2008, а исте године је постављена на сце-
ну мадридског позоришта Ла Абадија. Њена главна те-
ма је бурна историја Европе XX века и неспособност 
човечанства да учи из почињених грешака. Мајорга и 
овде прибегава антропоморфизацији, уводећи у радњу 
као протагонисту двестагодишњу корњачу која је вре-
меном еволуирала, усправила се на две ноге и доби-

Juan Mayorga”, 14.3.2020. https://www.rtve.es/play/videos/teleca-
narias/cnr-tvehablaweb-logo-1/5539162/?fbclid=IwAR2nrEpWG-
9Chv9hKOK2GYD4gwXdrx2FZ-KmnQpWeuF2vGng32Fy6Q5Z-Qb4 
[31. 8. 2021]

3) “No quiero predicar en el escenario. Tengo algunas convicciones, ten-
go principios. Pero no creo que el escenario sea el mejor lugar para 
demostrarle a nadie que tengo razón en nada. Antes que un lugar 
para compartir convicciones, creo que el escenario es un buen lugar 
para sorprender/sostener el espectador ante unas preguntas y para 
construir una experiencia poética -así lo busco- que reúna acción, 
emoción, poesía y pensamiento.” González, Francisca. “TVE habla 
con Juan Mayorga”, 14. 3. 2020. https://www.rtve.es/play/videos/
telecanarias/cnr-tvehablaweb-logo-1/5539162/?fbclid=IwAR2nrEp
WG9Chv9hKOK2GYD4gwXdrx2FZ-KmnQpWeuF2vGng32Fy6Q5Z-
Qb4 [31. 8. 2021]

ла моћ говора4). Као живахна старица Харијета, она 
води гледаоце на својеврсно путовање кроз трагичну 
историју старог континента, разуме се са своје тачке 
гледишта. Склапа договор са Професором: помоћи ће 
му да исправи омашке у његовој књизи Историја са-
времене Европе у замену за помоћ око повратка на Га-
лапагос, одакле ју је почетком XIX века донео Чарлс 
Дарвин. Амбициозни професор је решен да из ње из-
вуче што више тога, али он није једини: ту је и његова 
супруга Бети која у Харијети види шансу да побегне 
из незадовољавајућег брака, а затим и арогантни Док-
тор, директор болнице у коју је старица накратко би-
ла смештена. Њих троје безобзирно плету мрежу око 
Харијете, доводећи је до тачке лудила. Међутим, по-
сле неког времена она схвата шта се дешава и решава 
да им се освети. 

Код доктора филозофије и књижевника Мајорге 
дискурс је увек приоритет, док је заплет минимизиран. 
Тако је и у Дарвиновој корњачи. Радња се одвија у два 
простора, Професоровој канцеларији и Докторовој ор-
динацији, некој врсти затвора за Харијету. Професор 
и Доктор имају генеричка имена, чиме им аутор при-
писује општа обележја професионалних група којима 
припадају. Лик Професора јасно маркира ароганцију и 
сујету универзитетских професора који сматрају да им 
положај даје моћ, а кроз њега се Мајорга осврће и на 
тему приступа историји на факултетима5). Професор 
је саможив и монотон, опседнут струком и без других 
интересовања. Доктор се појављује на средини дела; ње-
гов лик служи за убрзање радње и постављање главног 
заплета око тога ко полаже веће право на Харијету – 
да ли он или Професор. Доктор Харијету посматра као 
научни експеримент који ће му донети успех у карије-
ри. Бети је љубазна, побожна, депресивна и анксиозна 

4) Слично чини и у делима Últimas palabras de Copito de Nieve, Palabra 
de perro, Animales nocturnos i La paz perpetua.

5) Gómez Valencia, Ana María. ”La construcción del personaje en la obra 
de Juan Mayorga”. PhD diss, Universidad Complutense de Madrid, 
2016, 257–258. http://eprints.ucm.es/46927/1/T39730.pdf [13. 7. 2019]
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жена. Када схвати да би уз гошћину помоћ могла да 
се избави из брака, постаје једнако незајажљива као и 
мушки ликови. 

Харијета је ведра и симпатична старица која је 
сведочила кључним догађајима XX века: Првом и Дру-
гом светском рату, Октобарској револуцији, успону 
комунизма и фашизма, Холокаусту, Хладном рату... У 
својим причањима спомиње многе историјске личности 
(Капетана Драјфуса, Золу, Маркса, Хитлера, Стаљина, 
Троцког....), али и све оне мале људе који такође чине 
историју (мада не ону званичну), то јест “интраисто-
рију”, према концепту Мигела де Унамуна. Веома је 
знатижељна, слободног духа и добронамерна. Она ис-
тински жели да повери своја сећања Професору и да 
Доктору помогне да стекне углед у медицинској зајед-
ници, али схвата да они желе да је искористе. Њена 
племенитост дата је у јасном контрасту са беспризор-
ношћу осталих ликова. 

Драма је по структури једночинка, али се може 
поделити на тематске целине (сцене), иако аутор то 
не чини експлицитно. Анамарија Гомес Валенсија у 
својој докторској тези Дарвинову корњачу дели на XVI 
сцена, према броју ликова у њима6): најчешће их је 
двоје, ређе троје, а скупа су једино у завршној сцени. 
Текст се састоји из краћих монолога/дијалога и дугих 
Харијетиних монолога препуних дескрипција и ретро-
спекција које успоравају радњу. Ти монолози служе 
да детаљно опишу одређени историјски догађај и дају 
друштвено-историјски контекст, па кроз Харијетино 
приповедање добијамо слику Европе XX века, са тач-
ке гледишта ове дуговечне корњаче. Језик је савремен, 
свакодневни, разговорни и разумљив.

6) Gómez Valencia, 2016: 249–255.

Вредност Дарвинове корњаче лежи у Мајоргином 
тумачењу турбулентних историјских догађаја наше 
заједничке историје и у паралелама које је уочио међу 
њима. Он показује да се историја непрекидно понавља 
и да је готово извесно да оно што је било може поно-
во да се догоди. Често се осврће на Дарвинову теорију 
еволуције која служи као покретач заплета. Једна од 
поука је да преживљавају они који се најбоље адап-
тирају на услове новог доба у ком се нађу, а похлепа, 
превелика амбиција и немар за друга жива бића могу 
само да доведу до пропасти. И Мајорга, на трагу вели-
ког Сервантеса, кроз овај комад показује да животиње 
имају више људскости од људи (упркос језичком пара-
доксу), а да су звери – заправо људи. Мислимо о томе!

Рецимо на концу да су до сада од Мајоргиних де-
ла на српски преведени Југословени, Himmelweg, Изго-
вор за прави разговор, Љубавна писма Стаљину и Дечко 
из последње клупе.

Хуан Мајорга боравио је у Београду у два навра-
та. Први пут 2012, када је његова трупа La loca de la 
casa на Филолошком факултету у Београду извела Ко-
мадање језика, једночинку о животу шпанске светице, 
монахиње и списатељице Терезе Авилске. Други пут 
2013, приликом премијере његове драме Југословени, 
изведене у копродукцији Битеф театра, Пулс театра 
из Лазаревца и Народног позоришта Ужице. Године 
2018. на сцени АКУД “Бранко Крсмановић” у Београ-
ду постављен је комад Himmelweg, у режији Макси-
ма Милошевића. Поставка је освојила награде на ви-
ше домаћих такмичења. У зрењанинском позоришту 
“Тоша Јовановић” изводи се представа Дечко из по-
следње клупе, чија је премијера одржана у октобру 2021.  
године.
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 Ноћ, Професорова канцеларија, гомила папира и 
докумената. Професор ради, друштво му прави 
хрчак у кавезу. Улази Бети и приближава му се.

ПРОФЕСОР: Шта је било, Бети? Јесам ли тражио вече-
ру? Не сећам се.

БЕТИ: Неко хоће да те види.

ПРОФЕСОР: Студент коме треба препорука за стипен-
дију? Нека млада нада која би да јој будем ментор 
за докторат? Новинар који хоће да ме интервјуи-
ше о најновијој књизи?

БЕТИ: Не верујем да жели стипендију. Старија је го-
спођа.

ПРОФЕСОР: Рекла си јој да не могу да је примим.

БЕТИ: Али, жао ми је.

ПРОФЕСОР: А ја? Мене ти није жао? Имам три чланка 
да завршим, два уводника, презентацију за кон-
грес у Токију и радну верзију трећег тома Исто-
рије савремене Европе.

БЕТИ: Зар не можеш да је примиш пет минута? Три 
минута? Баш је стара...

ПРОФЕСОР: Превише си добра, Бети. Минут, и да те 
више не чујем.

 Бети изађе. Убрзо улази старица – Харијета.

ХАРИЈЕТА: Добро вече.

ПРОФЕСОР: Добро вече.

ХАРИЈЕТА: Знам да сте врло заузет човек.

ПРОФЕСОР: Управо тако, имам много посла, госпођо.

ХАРИЈЕТА: Робинсон, Харијета Робинсон.

ПРОФЕСОР: У реду, госпођо Робинсон...

ХАРИЈЕТА: Можете ме звати Харијета.

ПРОФЕСОР: Важи, Харијета. Хтели сте да ме видите. 
Ето, видели сте ме.

ХАРИЈЕТА: Прочитала сам два тома ваше Историје 
савремене Европе.

ПРОФЕСОР: Ох, прочитали сте их.

ХАРИЈЕТА: У градској библиотеци.

ПРОФЕСОР: Небитно, Харијета, важно је да сте их про-
читали, мада их нисте купили. Седите. Историји 
савремене Европе посветио сам 30 година рада. 
Ово је радна верзија трећег тома. Излази у мају. 

ХАРИЈЕТА: Огроман је...

ПРОФЕСОР: Ово је неупоредиво дело.

ХАРИЈЕТА: Да је импозантно, јесте. Иако...

ПРОФЕСОР: Иако? Иако шта?

ХАРИЈЕТА: Поглавље XXVII, “Афера Драјфус”1).

ПРОФЕСОР: Знам шта је поглавље XXVII. Шта с њим?

ХАРИЈЕТА: Уз дужно поштовање, није било тако.

ПРОФЕСОР: Хиљаде извора поткрепљују ово поглавље. 
Како није било тако?

ХАРИЈЕТА: Уз дужно поштовање, није.

ПРОФЕСОР: А шта ви знате, госпођо?

ХАРИЈЕТА: Била сам тамо, у Паризу, када су оптужили 
оног несретног капетана Драјфуса.

ПРОФЕСОР: Били сте тамо? (Смеје се.) Опростите, го-
спо ђо, знам да нисте ви криви, криви су минист-
ри образовања, због њих су људи историјски непи-
смени. Људи мешају Карла Великог и Александра 
Великог. Мисле да је Гарибалди био бициклиста. 
Не знају важне датуме. Госпођо Робинсон, Афера 
Драјфус је била 1894.

1) Афера Драјфус – по Алфреду Драјфусу, француском официру 
јеврејског порекла који је 1894, на основу лажних доказа, опту-
жен за шпијунажу у корист Немачке и осуђен на доживотну ро-
бију. Иако се брзо испоставило да је невин, војни кругови нису 
желели да га ослободе како не би признали своју грешку, која би 
угрозила углед војске. Пресуду су одобравали и антисемитски 
кругови. У јавности је избила велика афера у коју се умешао и 
славни књижевник Емил Зола, који је тражио ослобађање Драјфу-
са. Под великим притиском јавности Драјфус је 1899. помило-
ван, а тек 1906. проглашен невиним. (Ђурић, Ђорђе, Павловић, 
Момчило, Историја за трећи разред гимназије природно-мате-
матичког смера и четврти разред општег и друштвено-језичког 
смера. Београд, Завод за уџбенике, 2012, 8).
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ХАРИЈЕТА: Десетог октобра, тада су ухапсили капета-
на, не 13. До 13. нису ништа објавили јер су се пла-
шили да...

ПРОФЕСОР: Мораћете да ми опростите, Харијета, као 
што видите, затрпан сам. Али ако ми овде запише-
те ваш број, моја жена ће вам заказати састанак, па 
ћемо наставити овај занимљив разговор.

ХАРИЈЕТА: Ви сте написали да су његове последње речи 
пред судом биле: “Волим Француску. Невин сам.” 
Не. Драјфус није то рекао, нити било шта друго. 
Од плача није могао да говори. Такође сам нашла 
омашке у поглављу LXXIV.

ПРОФЕСОР: “Верденска битка”2)?

ХАРИЈЕТА: Ровови нису били као што их ви описујете.

ПРОФЕСОР: Е, то је превише. Одакле вам право да то 
кажете?

ХАРИЈЕТА: Јер сам била тамо.

ПРОФЕСОР: Значи били сте тамо. Такође ћете ми рећи 
да сте присуствoвали бомбардовању Гернике3).

ХАРИЈЕТА: На слици сам, ту испод коња.

ПРОФЕСОР: Одакле сте ви побегли? Дођавола, ко сте ви?

ХАРИЈЕТА: Ја сам Дарвинова корњача.

ПРОФЕСОР: Молим?

ХАРИЈЕТА: Чарли ме је нацртао, можете ме видети у 
седмом поглављу књиге Постанак врста, иако сам 

2) Верденска битка трајала је од фебруара до новембра 1916. годи-
не. Немачка команда одлучила је да у рату на Западном фронту 
примени тактику исцрпљивања, а за то су одабрали утврђен фран-
цуски град Верден. Сам град није био војнички толико важан, ко-
лико је француској јавности његова одбрана била питање части и 
престижа. Уз надљудске напоре, Французи су успели да одбране 
град, али су обе стране претрпеле веома велике губитке (Ђурић, 
Павловић 2012: 79).

3) Немачки авиони бомбардовали су баскијски град Гернику 1937. го-
дине. Том приликом је трећина становништва побијена. Град није 
имао никакав стратешки значај, али је послужио као психолошки 
модел немачке подршке генералу Франсиску Франку у Шпанском 
грађанском рату. Герника је постала симбол разарања и брутално-
сти фашизма (Ђурић, Павловић 2012: 129–130).

се, наравно, мало променила. Када сам дошла на 
брод имала сам 28 лета, а то је било 1836, значи ро-
дила сам се 1808, само не знам ког дана, мени се 
свиђа 28. март, лепо звучи, па тако славим рођен-
дан тада. Првих 28 година ми је прошло у јелу и 
размножавању, без много размишљања, али све се 
променило кад су се Енглези искрцали на острво. 
Никада раније нисам видела ниједног Енглеза, ни-
ти било које људско биће. Радозналост ме је и до-
вела на брод, ушла сам само да бацим поглед, а док 
сам се окренула већ смо били на отвореном мору. 
Кад ме је капетан Фицрој нашао, рекао је “Од ове 
живуљке ћемо направити супу за целу посаду”, али 
Чарли није дао, однео ме је у своју кабину и ставио 
у лавор, “Don´t worry, Harry”. Хари, добро сте чули, 
највећи природњак у историји, а не зна да разли-
кује мужјака и женку, иако се то код нас корњача не 
види тако лако као код вас. Чарли ме је звао Хари, 
то ме је збунило, нисам знала да ли треба да ми се 
свиђа или не, и тек за време Другог светског рата 
одлучила сам се за “Харијета” када је неки шкот-
ски падобранац...

ПРОФЕСОР: Доста!

 Тишина.

 Госпођо Робинсон, покушавам да будем стрпљив и 
имам у виду ваше године. Знам да ћемо сви проћи 
кроз то: деменција, сенилност, Алцхајмер... То је 
све тужно, али ја не могу да вам помогнем. Један 
мој рођак је психијатар, моја жена ће вам дати ње-
гов број. А сада, ако ми дозволите...

ХАРИЈЕТА: Мислите да сам нека матора лудача. Не 
верујете да сам Дарвинова корњача.

ПРОФЕСОР: Нисте ви никаква корњача, госпођо, ни 
Дарвинова ни ичија. Додуше, ваше лице подсећа 
на корњачу, као што друга подсећају на псе или 
мајмуне. Имате кратак врат, а та грба можда личи 
на оклоп. Ако вас у вашем крају зову “корњача”, 
морам признати да је надимак одговарајући.
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ХАРИЈЕТА: Не верујете ми. Како онда објашњавате ово?

 Харијета показује леђа Професору.

 Можете да пипнете.

 Професор крене да пипне, али на крају то не учини.

ПРОФЕСОР: Веома је чудно, да, нека ретка кожна болест, 
претпостављам, али вас то не чини корњачом. Хо-
дате на две ноге. Говорите. Читате!

ХАРИЈЕТА: Еволуирала сам.

ПРОФЕСОР: ?

ХАРИЈЕТА: Чарли је предвидео ову могућност, пише 
о томе у 13. поглављу: “У екстремним околности-
ма, жива материја може убрзано да еволуира”. Он 
је то звао “експоненцијална еволуција под изузет-
ним стимулацијама”. Тих изузетних стимулација 
сам имала много. Почело је када сам се укрцала на 
брод и када су почеле да ми се догађају интересант-
не ствари. Луњала сам којекуда, свуд где је историја 
хтела да ме води. Видела сам отварање Ајфеловог 
торња и паљење Рајхстага4); видела сам Немце како 
улазе у Париз и Американце како се искрцавају у 
Нормандији; видела сам Октобарску револуцију и 
Перестројку5)! Никад нисам хтела тиме да се око-
ристим, али сам тек недавно схватила да је моје 
памћење капитал. Људи се међусобно убијају због 
прошлости, а ја тога имам више него ико. Зашто то 
не бих понудила неком професионалцу, у замену 
за малу помоћ? Отишла сам у библиотеку, претра-
жила одељак “Историја” и нашла ваше две књиге, 

4) Фебруара 1933. избио је пожар у Рајхстагу, згради парламента у 
Берлину. Нацистичка влада је за пожар окривила комунисте. По-
жар је искоришћен као изговор за укидање слободе говора и штам-
пе и за разбијање политичких супарника. На хиљаде комуниста је 
ухапшено и одведено у отворене концентрационе логоре у Дахауу 
и Ораниенбургу (Ђурић, Павловић 2012: 121).

5) Обнова, престројавање ради побољшања система у СССР-у за вре-
ме Михаила Горбачова, од 1987. године. Он је био први совјетски 
руководилац који је јавно признао да се земља налази у великој 
економској кризи и захтевао радикалне реформе (Ђурић, Павло-
вић 2012: 222). 

онолике, а пуне грешака. Помислила сам: “Могла 
бих да помогнем овом човеку”. Нудим вам да бу-
дете мој бележничар, онај коме ћу испричати све. 
Могу да вам откријем оно што нећете пронаћи ни 
у једном документу: шта је Лењин рекао на самр-
ти? Од чега је умро Јован Павле I6)? Могу све то да 
вам кажем. У замену за готово ништа. Али ако ми-
слите да сам матора лујка, потражићу неког другог 
историчара. Имам списак.

ПРОФЕСОР: “У замену за готово ништа”. У замену за шта?

ХАРИЈЕТА: Хоћу да се вратим кући.

ПРОФЕСОР: ?
ХАРИЈЕТА: Хоћу да се вратим на Галапагос и умрем тамо. 

Али треба ми помоћ: немам документа, а без њих 
ми неће дати да путујем. Нисам више тако млада да 
бих пливала до тамо! 28. марта пуним 200 година.

 Тишина. Професор додирује Харијетина леђа.

 Једно упозорење, професоре, мој идентитет мора 
остати тајна. Ако га откријете, бићу у опасности. 
Има људи који хоће да ме убију.

ПРОФЕСОР: Ко? Зашто?

ХАРИЈЕТА: Многи желе да се заборави. Људи који би хте-
ли да ми зачепе уста како се не би сазнало оно чега 
се само ја сећам. Плашим се за свој живот. Нико 
не сме да зна ко сам. Апсолутно нико. Чак ни ваша 
дивна супруга, професоре.

 Пролази време. Исто вече. Професор пише. Можда 
такође исправља, прецртава или цепа странице 
своје Историје савремене Европе.

 ... Због овога си напустила своје острво, да би прове-
ла живот у некаквој тамо баштици? Само због Чар-
лија нисам отишла раније, било ми га је жао, баш је 
био изгубљен, јадничак. Хајде, Хари, не размишљај 

6) Јован Павле Први изабран је за папу 1978. године, а умро је 33 
дана касније. Постоје различите теорије у вези са његовом смрћу. 
http://w2.vatican.va/content/john-paul-i/en/biography/documents/
hf_jp-i_bio_01021997_biography.html
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више о томе, имаш право да живиш свој живот, не 
гледај га, само напред, не осврћи се. А сад, десно 
или лево? Да видимо шта каже она табла. “Лондон 
21 миља”. Чула сам приче о том месту, деловало је 
занимљиво: “Нема позоришта као у Лондону”, “Џек 
Трбосек је убио још једну жену у Лондону”...

ПРОФЕСОР: “Лондон 21 миља” (Сумњичаво.) Ко вас је 
научио да читате?

ХАРИЈЕТА: “Тајмс”7). Чарли је износио новине у башту 
да решава укрштеницу. Значи, ја у ствари хитам 
ка Лондону, не кажем да је било лако, требало ми 
је доста времена, али имала сам га на претек, кад 
изнад себе чујем ћихућихућихућиху: “Брзи воз из 
Манчестера”! Вау! Моји рођаци са острва немају 
појма шта све човек може да направи! Људи су по-
следња етапа еволуције! А ја сам овде и из првог 
реда посматрам спектакл напретка! Трактори, па-
роброди, телеграфски стубови! Осећам се апсолут-
но и неодољиво модерном! Корачам тако полетно 
да за тридесет месеци стижем у метрополу. Какво 
разочарање! Пролетаријат ме је згрануо! Лондон, 
то јесу електрична светла и четворотактни мото-
ри, али и савијена леђа, љута лица, деца робови! 
Да преживим ту муку, идем од кафане до кафане и 
лижем капљице с пода да се омамим. Док једне ве-
чери у локалу у Сохоу не угледам веселог брадоњу 
који пред крчмаром млати неким рукописом: “’Ај-
де, Немац, кући на спавање!” Брадоња се затетура 
и поиспадају му папири. Читам: “Баук кружи Евро-
пом: баук комунизма”. Одједном све разумем: клас-
на борба је покретач историје, буржоазија отуђује 
вишак вредности. Капитализам ће се самоуништи-
ти када се богатство концентрише у рукама неко-
лицине, а њих ће уклонити војска разбаштињених 
који ће преузети фабрике и оне ће онда експлоата-
цијом постати ембриони еманципованог друштва. 
Шта имамо да изгубимо, осим наших ланаца? (Јед-

7) Британске дневне новине.

нолично пева “Интернационалу”8) подигнуте песни-
це). “Устаааајте, сви на земљи клети! / Сви сужњи 
које мори глаааад!...9)“

ПРОФЕСОР: Чекајте, бако, пустите ме да размислим. 
Тај пијани брадоња... Маркс је био у изгнанству у 
Лондону од 1849. Али Манифест је објављен годину 
дана раније. Ако је тај човек био... То што сте про-
читали... Друга верзија Комунистичког манифеста!

 Узбуђено пише.

ХАРИЈЕТА: Ја сам ту прогледала и умирем од жеље да се 
прикључим тој војсци отпадника. “Баук кружи Ев-
ропом – баук комунизма”. Онда пођем тамо. Пре-
лазим Канал и ступам на француско тло...

ПРОФЕСОР: Прешли сте Ламанш? Како?

ХАРИЈЕТА: Па пливајући, како другачије. Најтеже ми је 
било око хране; алергична сам на рибу. (Похлепно 
гледа хрчка.) Кад се овде вечера?

ПРОФЕСОР: Да не буде риба. Зелена салата? Трава? Ко-
рење?

ХАРИЈЕТА: Је л’ могу франкфуртске кобасице?

 Пре него што позове Бети, Професор упозори Харије-
ту да добро покрије леђа.

ПРОФЕСОР: Бети! Да се једе!

БЕТИН ГЛАС: Вечера од јуче, или сутрашњи доручак?

ПРОФЕСОР: Франкфуртске кобасице!

 Бети упада са франкфуртским кобасицама, вечером 
од јуче и сутрашњим доручком. Професор и Харије-
та седају да једу.

ПРОФЕСОР: Ја једем у канцеларији. Да се ја питам, цео 
живот бих провео у канцеларији.

8) Комунистичка химна.

9) Текст Интернационале за Комунистичку партију Југославије адап-
тирао је М. Богдановић. Нова комунистичка партија Југославије. 
Текст Интернационале. http://www.nkpj.org.rs/stranice-la/himna-
nkpj-la.php [15. 7. 2019]
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БЕТИ (Послужује): Надам се да ће вам се свидети, Ха-
ријета.

 Харијета прождире кобасице. Лови муву у лету и гу-
та је док Бети згрожено гледа. Одједном заспи. Ти-
шина.

 На ком универзитету предаје госпођа Харијетa?

ПРОФЕСОР: Госпођа Харијета није наставник, она је 
сведок. 

БЕТИ: Сведок чега?

ПРОФЕСОР: Госпођа Харијета је много тога видела. Али 
најважнија је перспектива. Она је доживела исто-
рију одоздо.

БЕТИ: Значи прича ти оно што је видела. Одоздо.

ПРОФЕСОР: Она је изванредан сведок и жели изванредног 
бележничара. Предаје ми своје успомене на чување.

БЕТИ: Је л’ вам остало још много?

ПРОФЕСОР: Остало је колико је остало, Бети.

БЕТИ: Како има чудну кожу. Без иједне длаке.

 Професор продрма Харијету.

ПРОФЕСОР: Можемо ли да наставимо, Харијета?

БЕТИ: Ала чврсто спава.

ПРОФЕСОР (Дрмајући је јаче.): Настављамо? 

ХАРИЈЕТА (Буди се.): Кад год желите, професоре.

ПРОФЕСОР: Бети, извини нас.

 Бети распрема судове, одуговлачи што више може 
наћуљивши уши, док Професору не пође за руком да 
је избаци.

 У Француској смо, године... Које године?

ХАРИЈЕТА: 1882. Памтим је по једном “Ле Фигару”10) ба-
ченом на под... (Узрујано.) Ено га, у читуљи... Пре-
живела сам одлазак много људи, али Чарлијев ме 
је заболео као смрт рођеног оца...

10) Француске дневне новине.

ПРОФЕСОР: Саосећам са вама, Харијета, али живот иде 
даље. Прешли смо Канал тражећи баука. Јесмо ли 
га нашли?

ХАРИЈЕТА: Нашла сам да пола Француске хоће да рас-
тргне капетана Драјфуса. Све је почело вицевима. 
“Шта прво уради Драјфус кад уђе у синагогу?”. Ја 
још нисам знала да је опасно...

ПРОФЕСОР: Је л ти треба нешто, Бети?

БЕТИ: Заборавила сам Херодоту да дам инћуне.

 Професор узима инћуне, избацује Бети и тражи Ха-
ријети да настави док он даје хрчку да једе.

ХАРИЈЕТА: Тада још нисам знала да је опасно бити 
Јеврејин у Европи.

 Пролази време. Иста ноћ. Професор прати на мапи 
Европе етапе Харијетиног путовања.

ХАРИЈЕТА: ... и видим их како се насмејани удаљавају, 
несвесни своје трагичне судбине...

ПРОФЕСОР: Станите, Харијета, стоп. (Листа књигу.) Та-
ко је, по испловљавању из Саутемптона, Титаник је 
пристао у Шербуру, у Нормандији. Ипак... Нешто 
се не слаже. (Листа другу књигу.)... Шта радиш ту?

БЕТИ: Је л ти смета ако овде чистим боранију? Брже 
иде док вас слушам.

 Професор избацује Бети.

ПРОФЕСОР: Титаник је стигао у Шербур 10. априла 1912.

ХАРИЈЕТА: И?

ПРОФЕСОР: Малопре сте рекли да сте присуствовали 
полетању првог директног лета Париз – Лондон. 
То је било 7. марта исте године. Седми март у Па-
ризу, 10. април у Нормандији. Од Париза до Шер-
бура има преко 300 километара. Добра шетња, по-
себно за корњачу.

ХАРИЈЕТА: Ишла сам возом. Села сам на воз чим сам 
сазнала да ће Титаник да пристане на северу.

ПРОФЕСОР: Чуди ме да то нисте споменули. Харијета, 
погледајте ме. Гледајте ме у очи, Харијета.
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ХАРИЈЕТА: Нисам била тамо кад и Титаник, али сам чу-
ла од некога ко јесте.

ПРОФЕСОР: Слагали сте ме.

ХАРИЈЕТА: Само малкице.

ПРОФЕСОР: Колико пута?

ХАРИЈЕТА: Нисам се пела на врх Ајфеловог торња, от-
варање сам гледала одоздо. Кад сте почели толико 
да се одушевљавате, и мене је понело...

ПРОФЕСОР: Од свега што сте ми испричали, шта је ис-
тина, а шта лаж? Друга верзија Комунистичког ма-
нифеста...

ХАРИЈЕТА: То за брадоњу је тачно. Права лаж је само 
оно за Титаник. Ми стари мало лагуцкамо, али то 
није баш право лагање.

ПРОФЕСОР: Историја је наука. Објективност! Разоча-
ран сам, Харијета, веома разочаран. Баш ме брига 
колико сте стари ако не могу да будем сигуран у то 
што причате. Покупите своје ствари и нађите дру-
гог историчара. Лако ћете га наћи, већина њих не 
зна да разликује историју и књижевност.

ХАРИЈЕТА: Професоре...

ПРОФЕСОР: Немојте ми отежавати.

ХАРИЈЕТА: Обећавам да нећу више лагати, нити пре-
теривати. Објективност! Само оно што сам виде-
ла својим очима, кунем се. Истина и само истина.

 Професор се не предаје. Харијета полази.

 То о Титанику сам измислила јер ме је било срамота 
да вам кажем истину о свом пороку. Да, имам један 
порок. На Рив Гош11) сам открила опијумску јазби-
ну, и целу 1912. сам провела у испарењима и дангу-
бици. Добро сад, то у дангубици – како се узме, јер 
туда је пролазио цео Париз: уметници, криминал-
ци, политичари... Свашта си могао да сазнаш. Тамо 
сам први пут чула реч “бољшевик”. “У Русији, бољ-
шевици су обећали да ће национализовати земљу”. 

11) Rive Gauche, лева обала Сене, где се налази боемска четврт Париза.

“Бољ-ше-вик” – дрмнуло ме као струја. Хари, шта 
радиш овде? Зар си заборавила због чега си у Евро-
пи? Баук је на Истоку! И тамо сам се упутила својим 
шапицама.

 Одлази. Професоров глас је задржава.

ПРОФЕСОР: Чекајте, Харијета. Даћу вам још једну шан-
су. Још увек сам спреман да вас одведем на Гала-
пагос. Али ако вас опет ухватим у лажи, готово је. 
(Цепа лист папира из свеске и брише са мапе путању 
Париз–Шербур.) Нисмо отишли у Шербур, на Рив 
Гошу смо, међу испарењима и трачевима, док нас 
реч “бољ-ше-вик” не тргне из мамурлука и не за-
путимо шапице ка Истоку.

ХАРИЈЕТА: Али у мом ритму, тап-тап-тап. Пролазим кроз 
Келн, у сенци катедрале, када динг-донг, динг-донг, 
одједном почињу да звоне звона и народ излази на 
улицу сав раздраган, као да иде на забаву. Али није 
забава, рат је. Никада до тад нисам видела рат, ни-
ти сам могла да замислим да тако нешто постоји. 
Све те машине, ко би помислио да се користе за 
то? Напредак! Носе гас маске, пузе под отровним 
облацима, умиру као буба-швабе, Европљани ево-
луирају у инсекте. Напредак! Тај рат сам провела 
у рову, бројећи мртве: један, два, триста, четрдесет 
пет хиљада двеста двадесет пет... Сећам се свих. Ни-
када нећу заборавити лице регрута Жака Дидијеа 
док чита писмо у коме му девојка наговештава...

ПРОФЕСОР: Поента, Харијета. Немојте да ми се губите 
у небитним детаљима.

ХАРИЈЕТА: Небитни детаљи?

ПРОФЕСОР: Лице регрута док је читао писмо своје де-
војке. По чему је то важно за историју?

ХАРИЈЕТА: И то је историја. Управо то је историја! Др-
хтаве руке капетана Милера када је поштедео жи-
вот једном дезертеру, сјај у очима партизана Ма-
цоле када је наглавачке обесио Мусолинија о ме-
сарску куку...



17 >

ПРОФЕСОР: Дрхтаве руке, сјај у очима... То је књижев-
ност, Харијета, ништа друго. Објективност!

 Тишина.

ХАРИЈЕТА: Објективност. Сад сам у немачком рову, па 
у француском, па немачком, па француском, па 
немачком, и баш кад је требало опет да будем у 
француском, преместе ме на Источни фронт. До-
бро, преместили су Ота, војника у чији сам ранац 
ушла тражећи неку мрвицу да ставим у кљун.

ПРОФЕСОР: Ви, у ранцу? Биће да је то био повећи ранац.

ХАРИЈЕТА: 1917. нисам тежила ни пола киле.

ПРОФЕСОР: Али на цртежу господина Дарвина... (Вади 
“Постанак врста”.) Овде пише 85 фунти, 3,72 стопе.

ХАРИЈЕТА: То се односи на игуану испод. Корњаче се 
не гоје док не напуне сто двадесет година. А ја сам 
због тих гасова којих сам се нагутала у рату, испа-
рења свих боја, тридесетих година еволуирала чуд-
но: ове руке, овај глас...

ПРОФЕСОР: Не журите, Харијета. Сад смо у 1917, путује-
мо у ранцу ка Источном фронту.

ХАРИЈЕТА: Бројим мртве на које успут наилазимо: је-
дан, два, хиљаду петсто дванаест, три милиона две-
ста двадесет пет...

ПРОФЕСОР: Доста, Харијета! Толико смрти ме депри-
мира.

ХАРИЈЕТА: Шта да вам радим кад је историја једна оби-
чна кланица.

ПРОФЕСОР: Не будите песимиста. Упркос свему, чове-
чанство иде напред. Човечанство напредује!

ХАРИЈЕТА: Мислите?

ПРОФЕСОР: Историја је учитељица живота. Све те ката-
строфе су лекције које нас опамећују.

ХАРИЈЕТА: Ако ви тако кажете... Нисам приметила да 
је човечанство икада ишта научило.

ПРОФЕСОР: Јесмо ли стигли до Источног фронта?

ХАРИЈЕТА: Прекасно. Више нема Источног фронта! 
Бољшевици су рат унапредили у револуцију! Баук 
је у Москви!

ПРОФЕСОР: Коначно, Москва! ... Шта је сад, забога?

БЕТИ (У спаваћици.): Не могу да спавам, мучи ме чет-
вртак.

ПРОФЕСОР: Али данас је уторак.

БЕТИ: То ме још више мучи.

ПРОФЕСОР: Хајде, врати се у кревет и узми пилулу за 
среду. (Избацује је.) Москва, октобар 1917!

ХАРИЈЕТА: Добро, ја стижем децембра ’22. То ми је суд-
бина, увек касним. Али не губим време, одмах од-
лазим на Црвени трг, чучим међу цокулама стража-
ра, и... Умало се онесвестим од узбуђења: ено, стоји 
пред картом света, баук комунизма, друг Владимир 
Уљанов Лењин. А поред њега Стаљин, Троцки и бли-
занци Демидович.

ПРОФЕСОР: Упознали сте вође Октобарске револуције!

ХАРИЈЕТА: Нарочито њихова стопала. Тада сам људе 
распознавала по стопалима. 

ПРОФЕСОР: Лењин, Стаљин, Троцки, близанци Демидо-
вич... Близанци Демидович?

ХАРИЈЕТА: Лењинова десна и лева рука. Ништа није од-
лучивао без њих.

ПРОФЕСОР: Опет лажете, Харијета? Ниједан историчар 
никада није споменуо ту браћу.

ХАРИЈЕТА: Јер је Стаљин наредио да их уклоне са свих 
слика и докумената.

ПРОФЕСОР: Близанци Демидович! Какво откриће за кон-
грес у Токију! Кажите ми, Харијета, какав је тада 
био однос Стаљина и Троцког?

ХАРИЈЕТА: Стаљин није разумео вицеве Троцког. Троц-
ког је упропастио јеврејски хумор, јер га овај други 
уопште није капирао. А пошто је Стаљин изашао са 
богословије, Троцки га је зачикавао вицевима о по-
повима. Долази један да се исповеди и каже: “Оче, 
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оптужујем се да сам пироман”. “Ма, ти си један 
кучкин син”. Стаљин је лудео што не разуме. Или 
онај други: иде седам попова и седам монахиња на 
трициклу...

ПРОФЕСОР: Је л’ тачно да је Лењин пред смрт упозо-
рио Партију на Стаљина? О томе постоје неслагања 
међу стручњацима.

ХАРИЈЕТА: “Опрезно са богословом”, рекао је Лењин 
Демидовичима.

ПРОФЕСОР: “Опрезно са богословом”. То су Лењинове 
речи? Јесте ли сигурни?

ХАРИЈЕТА: Последње речи. Изговорио их је и издахнуо. 
Али близанци нису могли да их пренесу даље, јер 
су, како су изашли из собе, налетели на богослова 
који их је позвао у шетњу крај Волге, и о њима се 
ништа више није чуло. Следећи пут кад сам видела 
богослова, проповедао је у Врховном совјету: “Чо-
вечанство има непријатеље. Бити благ према њима 
значи бити суров према човечанству”. Тако мудро 
делује, да сам ја прва која креће у лов на неприја-
теље човечанства. Али испада да за одбрану чове-
чанства морају да ухапсе и баштована Равченка 
који је за мене увек имао лепу реч и свежањ траве. 
А када 1930. стрељају воћарку Менћову која ми је 
сваког јутра остављала свеж лист салате, схватим 
да свакога могу да прогласе непријатељем човечан-
ства и да је само питање времена кад ће се окомити 
и на корњаче. “Хари”, још увек се тако зовем, “Ха-
ри, боље би ти било да одмах збришеш”. И хватам 
први воз који...

 Зева и изненада заспи, на Професорово разочарање.

ПРОФЕСОР: Куда иде тај воз? Куда, Харијета?

 Али Харијета је чврсто заспала. Професор је ушуш-
кава и проверава да ли су јој леђа покривена. Про-
лази време. Јутро је. Професор није ту, а Харијета 
још спава. Бети улази да брише прашину са књига и 
докумената. Чистећи, намерно смета Харијети не 
би ли је пробудила.

ХАРИЈЕТА: Добро јутро.

БЕТИ: Добро јутро. Јесте ли лепо спавали?

ХАРИЈЕТА: Веома, хвала на питању. А Професор?

БЕТИ: На факултету је, држи предавање на докторским 
студијама о свом вољеном Робеспјеру. Драго ми је 
да сте лепо спавали. Шеснаест сати! Не бих волела 
да вам није удобно. Како да вам још више угодим?

ХАРИЈЕТА: Овде је мало суво. Је л’ бисте могли да укљу-
чите овлаживач ваздуха?

БЕТИ: Не знам колико ћете остати код нас. Што се мене 
тиче, ваш први дан овде је протекао у јелу, спавању 
и прљању. Мислила сам да би вам можда било не-
угодно због тога и да би вам можда било мање не-
пријатно кад бисте допринели општем благостању. 

ХАРИЈЕТА: У праву сте, непријатно ми је – једем, спа-
вам, прљам. Баш бисте ми помогли ако бисте ми 
рекли како да допринесем.

БЕТИ: За почетак, можете да остружете те флеке, џоге-
ром неће да се скину. (Даје јој нешто чиме да стру-
же.) А касније ми оперите плочице у купатилу, или 
пеглајте веш, шта вам више одговара.

 Харијета почне да струже под ноктима. Док се пра-
ви да брише Професорову свеску, Бети покушава да 
дешифрује написано.

БЕТИ: ... Близанци Ремирович... “Оче, оптужујем се да 
сам пироман”...

ХАРИЈЕТА: ... “Ма, ти си кучкин син”.... (Прсне у смех.)

БЕТИ: Како ружно пише, а баш је имао леп рукопис кад 
сам га упознала. Обожавала сам да преписујем ње-
гове текстове. Ја сам била његова стипендисткиња. 
Целу ноћ размишљам о вашем нагласку, Харијета. 
Ви нисте одавде.

ХАРИЈЕТА: Толико дуго путујем да више не знам одакле 
сам.



19 >

БЕТИ: А и тен вам је чудан. Овуда су прошле стипен-
дисткиње свих боја, али ниједна није имала такав 
тен. Значи, пуно сте путовали.

ХАРИЈЕТА: Тамо-вамо.

БЕТИ: Ја никуда не идем. Никад не идемо на одмор. 
Професор је увек заузет... Он обилази те конферен-
ције и конгресе, али више воли да иде сам, а кад по-
мислим, баш су досадна та пословна путовања... Он 
не може да каже “не”, муке су то Исусове, да ли је 
симпозијум у Паризу или семинар у Рио де Жанеи-
ру, муке живе од толико различите хране, поготово 
што он воли да зна шта му је у тањиру. Тако ми је 
рекао кад ме је запросио: “Бети, ја у свакодневном 
животу нисам модеран човек. Понедељком, средом 
и петком једем рибу, уторком, четвртком и суботом 
месо, а недељом пиринач са пужевима”. За двадесет 
година брака никад га нисам изневерила. Баш сте 
то добро остругали, видите да можете да доприне-
сете? У данашње време старије људе занемарујемо. 
Народ више не цени искуство старијих. Имате ли 
породицу, Харијета? Децу?

ХАРИЈЕТА: Имала сам једно дете. Умрло је.

 Тишина.

БЕТИ: Хајде, оставите, ја ћу.

ХАРИЈЕТА: Није ми тешко.

БЕТИ: Жао ми је да вас гледам тако на поду.

ХАРИЈЕТ: Мени не смета.

 Тишина.

БЕТИ: Мора да постоји Бог, и рај, где ћете поново ви-
дети своје дете.

ХАРИЈЕТА: Мислите?

БЕТИ: Ви не? Гледам око себе и видим толико тога, то-
лико тога чудног, па кажем: “Бети, има Бога”. Гле-
дам Професора како је чудан, па кажем себи: “Бе-
ти, мора да постоји Бог”.

ХАРИЈЕТА: Оно што постоји, Бети, јесте случајност. Слу-
чајност и конкуренција, тако настаје живот, а исто 
се односи и на хрчка и на Професора.

БЕТИ: Хоћете рећи да смо нас две исте као и сироти 
Херодот.

ХАРИЈЕТА: У суштини, да. Тако је мислио Чарли... Чарлс 
Дарвин. Мислим, тако сам прочитала. Наводно, тај 
Дарвин није веровао у Бога.

БЕТИ: Онда је живот тог човека био баш тужан. Мора 
постојати неко врховно биће. Нека интелигенција. 
Неко ко управља свим овим, и оним горе. Ако не, то 
је ужас, умреш – и ништа. Ако нема Бога, све је до-
звољено. Ако не верујеш у Бога, не верујеш ни у шта.

ХАРИЈЕТА: Скоро ни у шта, Бети, скоро ни у шта. До-
вољно је издржати толико дуго да откријеш да ће те 
изневерити и та истина у коју тако чврсто верујеш. 
Веровања треба прилагођавати, као и све остало. 
Мој мото је: “Живети, значи прилагодити се”. Кад 
ми кажу да стружем, ја стружем. Понекад помислим 
да то није нарочито похвално, али једино тако сам 
могла да опстанем. Својим темпом, без исцрпљи-
вања. Стара сам и спора, то се најмање цени у да-
нашње време, али ту сам јер се стално прилагођа-
вам. Остали хоће да стигну први, па се слупају. Као 
онај надувенко Ахил, онај лаких ногу. Према Зено-
ну из Елеје...

 Чврсто заспи, а Бети, која и даље чисти, то не при-
мећује.

БЕТИ: Нисмо ишли чак ни на медени месец. Купила 
сам бикини мислећи да ћемо ићи на плажу, бики-
ни на туфне, какви су се тада носили, али вече пред 
пут он каже: “То да се иде на медени месец није пре 
било у моди. То је нека новотарија.” И тако је мој 
бикини на туфне остао у фиоци, да ми се подсмева, 
да излази из моде и враћа се у моду... Шта вам је, 
јесте ли добро? (Мери јој пулс.) Харијета!

 Пролази време. Бети сипа воду Херодоту. Харијета 
није ту.
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 Полако, Херодоте, пући ћеш.

 Долази Професор са курса на докторским студија-
ма. Збуњен је.

ПРОФЕСОР: Где је?

БЕТИ: Инсистирала је да ми помогне да почистим. 
Онесвестила се, нисам могла да је померим. Зва-
ла сам хитну.

ПРОФЕСОР: Звала си хитну? Како си могла то да урадиш?

БЕТИ: Као да је била у коми. Мислила сам да умире.

ПРОФЕСОР: У коју болницу су је одвели?

БЕТИ: Рекоше, да. Споменули су. Нећу се сетити.

ПРОФЕСОР: Потруди се, Бети.

БЕТИ: Боже, како сам заборавна.

ПРОФЕСОР: Сети се или је више нећемо видети.

БЕТИ: Па шта ако је више никад не видимо? Ни да је 
кокошка што леже златна јаја. Мени је само напра-
вила проблем.

ПРОФЕСОР: Молим те, Бети, мораш да се сетиш, вео-
ма је важно.

БЕТИ: Зашто је “веома важно”?

ПРОФЕСОР: Важно је у научне сврхе.

БЕТИ: Провела је целу ноћ у твојој канцеларији. Мени 
ниси дао да крочим унутра све до седме године бра-
ка. Мислиш да ме не боли што ми се муж затвара у 
канцеларију са некаквом госпођом?

ПРОФЕСОР: Она није госпођа, има скоро двеста година!

БЕТИ: ?
 Тишина. Професор се каје што је проговорио. Али од-

лучује да се повери Бети.

ПРОФЕСОР: У почетку сам мислио да је луда. Али сам 
је саслушао, за сваки случај. Нисам сигуран сто 
посто, не верујем баш у све што говори, али поне-
кад помислим да би могло да буде истина. Харије-
та Робинсон би могла да буде Дарвинова корњача.

БЕТИ: Шта?

ПРОФЕСОР: Дарвин је то предвидео. “Експоненцијал-
на еволуција под изузетним стимулацијама”. Која 
болница, Бети? Мораш да се сетиш.

БЕТИ: Али онда... Провели смо ноћ са чудовиштем. Чу-
довиште у нашој кући! Животиње које говоре! Ово је 
смак света! И ти хоћеш да идеш да је тражиш? Да је 
опет доведеш? Ако се та живуљка врати, упуцаћу је.

ПРОФЕСОР: Ништа не разумеш. Харијета је ходајућа 
архива. Њена мала глава садржи двеста година Ев-
ропе. Светски историчари ће ми пасти под ноге! 
Таман морао да обиђем све болнице у овој земљи, 
наћи ћу те, Харијета Робинсон!

 Пролази време. У Докторовој ординацији.

 Како је Харијета, докторе?

ДОКТОР: Ван животне опасности је. Налази показују 
да, заправо, никад није ни била у опасности. Као 
да се искључила на неко време. Престанак рада 
метаболизма.

ПРОФЕСОР: Значи може да иде кући?

 Тајац. 

ДОКТОР: Могу ли да вас питам у каквом сте односу са 
пацијенткињом?

ПРОФЕСОР: Пријатељи смо. Колеге, али и пријатељи. 
Помаже ми да средим једну књигу.

ДОКТОР: Откад је познајете?

ПРОФЕСОР: Упознао сам је пре 15 година, на Трећем 
међународном симпозијуму о распаду Аустроу-
гарског царства.

ДОКТОР: Познајете ли њене родитеље?

ПРОФЕСОР: Нисам имао то задовољство.

ДОКТОР: Неког директног рођака?

ПРОФЕСОР: Не.

 Тишина.

ДОКТОР: Чим су видели рендген, лекари хитне помоћи 
су помислили да лично треба да се побринем за го-
спо ђу Робинсон. Урадио сам комплетан преглед. За 
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30 година рада нисам се сусрео са оваквим случајем. 
Задржаћемо вашу пријатељицу на посматрању.

ПРОФЕСОР: Молим?

ДОКТОР: Погледајте. (Показује му рендгенски снимак.) 
Обратите пажњу на ову коштану грађу на њеним 
леђима.

ПРОФЕСОР: Ах, то. Харијета ми је причала о томе. То је 
неко кожно обољење. Нека врста алергије.

ДОКТОР: Погледајте, повезано је са кичмом, као не-
какав продужетак. Као код корњача, чија је кичма 
спојена са оклопом. Ово највише привлачи пажњу, 
али постоје и друге сличности. Кардиоваскуларни 
систем, респираторни... И то искључење, преста-
нак рада метаболизма, слично коми, и то је типич-
но за корњаче. Раде то да сачувају енергију, и зато 
живе тако дуго. Па температура, крвни притисак... 
Харијета има биолошке карактеристике својствене 
гмизавцима. Нигде на свету није забележен овакав 
случај. Налазимо се пред великом мистеријом. Моја 
хипотеза је да Харијета има генетску мутацију чији 
узрок планирам да утврдим. 

 Тишина.

ПРОФЕСОР: Докторе, морате да ми је вратите.

ДОКТОР: Како то да вам је вратим? Зар је ваша?

ПРОФЕСОР: У којој је соби?

ДОКТОР: Госпођа Робинсон може да оде када жели, до-
вољно је одрасла. Али не верујем да ће отићи, де-
лује задовољно, у најбољој је соби, са чинијом пу-
ном кобасица.

ПРОФЕСОР: Ви не знате коме се обраћате. Ја сам редовни 
професор на Катедри за историју, члан Академије 
историје и гостујући професор на Универзитету у 
Питсбургу. Харијета је моја сарадница на пројек-
ту од огромне важности. Молим вас да је пустите.

ДОКТОР: Ви сте тај који не зна коме се обраћа. Осим 
што сам директор болнице, професор сам интер-
не медицине, члан Академије наука и гостујући 

професор на Универзитету у Мичигену. Пацијент-
киња ће остати овде онолико колико ја сматрам да 
је потребно.

ПРОФЕСОР: Игноришете Харијетину важност за исто-
рију. Њено памћење је драгоцено. Харијета је... Ха-
ријета је Дарвинова корњача.

ДОКТОР: ?

ПРОФЕСОР: Дошла је са Галапагоса 1836. Преживела 
је 11 папа и 35 америчких председника. Доживела 
Октобарску револуцију и Перестројку!

 Тишина.

ДОКТОР: Значи тако... Харијета није жена са особинама 
гмизавца, већ гмизавац који је развио антропомор-
фне карактеристике. Корњача која се усправила, 
стекла говор и размишљање! Да вам предам такву 
биолошку архиву? Никад!

ПРОФЕСОР: Биолошку архиву? То је за вас Харијета? 
Харијета је историјска архива! И моја је! Моја!

ДОКТОР: Тајна људског гласа! Мистерија разума! Жи-
вотиња са слободном вољом!

ПРОФЕСОР: Ја сам је нашао. Још увек има много тога 
да ми исприча. Стигли смо до 1930!

ДОКТОР: Професоре, мораћу да вас избацим, терате 
ме да вас избацим.

 Избацује га. Професор га задржава.

ПРОФЕСОР: Докторе, ви и ја делимо једну тајну. Ако је 
откријем, ако откријем ко је Харијета, сви живи ће 
навалити: зоо вртови, телевизије, амерички универ-
зитети... Харијета неће бити од користи за ваша ис-
траживања, као ни за моја. И медицини и историји 
је у интересу да се ви и ја договоримо.

ДОКТОР: Договор?

ПРОФЕСОР: Парним данима Харијета је ваша, а непар-
ним моја.

 Тишина. Доктор и Професор се рукују и склапају дого-
вор. Пролази време. У Професоровој канцеларији, Бе-
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ти посматра Харијету са мешавином гађења, стра-
ха и дивљења.

БЕТИ: Могу ли?

ХАРИЈЕТА: Пипните, пипните. Кад се родимо, буде мек 
као цигар-папир, али брзо постане тако тврд да са-
мо тигар ајкула може у њега да зарије зубе.

БЕТИ (Милујући Харијетина леђа.): Не... невероватно! 
Професор ми је објаснио сто пута, али мени не иде 
у главу. Како то да сте такви, Харијета?

ХАРИЈЕТА: Еволуирала сам.

БЕТИ: Али баш много.

ХАРИЈЕТА: Такве су биле околности.

БЕТИ: Она теорија, да смо настали од мајмуна.

ХАРИЈЕТА: Не баш. Прилагођавамо се да бисмо прежи-
вели. Тако настају зебрине пруге, кенгурова торба, 
бркови код рака.

БЕТИ: Али онда... Нема душе? Нема Бога? Нема ни-
чега после?

ХАРИЈЕТА: Размислите мало: можете ли да замислите 
рај за корњаче? Све је овде, Бети, све је материја и 
ништа више. Ви, ја, несретни Херодот. Универзум 
нема сврху. Постоји само један непогрешив меха-
низам: борба за живот. Захваљујући њему, од без-
обличне материје настаје све што постоји: свиња, 
бела рада, идеја петоугла.

 Бети размишља.

БЕТИ: Је л можете поново да...?

 Бети се прави да увлачи главу међу рамена. Харије-
та сакрива главу у оклоп. Бети узбуђено аплаудира.

ХАРИЈЕТА: Затворим се као кутија, хајде, покушајте да 
ставите руку, покушајте, ха, ха, ха, то голица, Бе-
ти, ха, ха, ха...

ПРОФЕСОР: Можеш да нас пустиш да радимо?

 Професор је ушао у канцеларију. Бети полази.

БЕТИ: Рекла сам Харијети да може да ми верује. (Ха-
ријети.) Харијета, ваша тајна је наша тајна.

 Бети одлази. Професор отвара свеску.

ПРОФЕСОР (Читајући.): “’Хари, боље би ти било да про-
мениш амбијент’. И хватам први воз”. Куда иде тај 
воз, Харијета?

ХАРИЈЕТА: Још увек не знам, укрцала сам се не знајући 
куда иде. Кроз прозор се види Европа, хоћу рећи, 
оно што је остало од Европе. Прошло је 12 година 
од рата, али пејзаж је и даље као кошмар, боље је 
зажмурити и сањати нешто друго. Када отворим 
очи, налазим се на месту из снова: у Паризу! Али 
тек што сам изашла са станице Остерлиц, нечија 
рука ме убацује у врећу. “Ово је крај, Хари. Пре-
живела си рат, револуцију, и завршила у тигању”. 
Ма какви! Постајем “откриће” неког авангардног 
уметника. 1930: година када сам постала уметнич-
ко дело. Авангардиста ме шара разним бојама, а на 
оклоп ми намешта теглу џема, аутомобилску гуму 
и цилиндар.

ПРОФЕСОР: Гуму? Колики сте тада?

ХАРИЈЕТА: Тридесетих сам се већ била мало раскрупња-
ла. Са свим тим глупостима на мени, излажу ме под 
називом “Жива кућа”, заједно са коњем осликаним 
као шаховска фигура и голишавим човеком пре-
кривеним шљокицама. У Историји авангарде има 
фотографија тог соареа, а мршавко што ме љуби у 
уста је Салвадор Дали. То су били хаотични дани, 
сати пијанства и делиријума. Све је било могуће! 
Никада се нисам осећала тако способном, тако бр-
зом. Тешко ти је тело? Замисли да си птица. Од тих 
људи сам научила да путујем маштом. Узгред, шта 
би с оним мојим, Професоре?

ПРОФЕСОР: ?
ХАРИЈЕТА: С мојим путовањем. На Галапагос.

ПРОФЕСОР: Радимо на томе. Није лако, Харијета. Не 
можемо редовним путевима. Тражим на црном 
тржишту.

ХАРИЈЕТА: Тајно путовање! Морским или небеским 
путем?
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ПРОФЕСОР: Ускоро ћу моћи да вам кажем нешто кон-
кретније. Не скрећите са теме, Харијета, враћамо 
се у тај Париз пијанства и делиријума.

ХАРИЈЕТА: Тамо сам научила да маштам. Пре никада 
нисам фантазирала. Легнем на леђа и све се окрене 
наглавачке. Замишљам да сам од стакла. Замишљам 
да ми расту копита и грива и да јурим низбрдо но-
сећи Индијанца на леђима. Замишљам да ми спада 
оклоп и да сам окретна као плесачица у Мулен ружу.

 Устаје, игра кан-кан.

ПРОФЕСОР: Шта је било, Бети?

БЕТИ: Да кажем нешто.

ПРОФЕСОР: Тачно у 12 госпођа Робинсон мора да се 
врати у болницу. Онда ћемо ти и ја имати времена 
да разговарамо о божанском и људ...

БЕТИ: Хоћу да кажем да ми је баш драго што се Ха-
ријета вратила.

ПРОФЕСОР: Радује ме да ти је драго, Бети.

БЕТИ: Кад сам видела како се враћаш са њом, полудела 
сам. Али размислила сам и сад на то гледам друкчије.

ПРОФЕСОР: Сјајно.

БЕТИ: Имам идеју. Још радим на њој.

ПРОФЕСОР: Добро.

БЕТИ: Кад је разрадим, испричаћу вам.

ПРОФЕСОР: Прелепо.

 Успева да изгура Бети из канцеларије.

 1930: година када је Харијета Робинсон постала 
уметничко дело.

ХАРИЈЕТА: Било је као сан, али није дуго трајало. Није 
лако бити уметничко дело: одушевиш неког колек-
ционара, али после немаш појма шта ће даље бити 
с тобом. Ја у Берлину, са госпођом Шуман која ме 
кљука кобасицама и шета на повоцу као кученце. 
Једног ружног дана видимо масу како се спушта низ 
Фридрихштрасе. Крећемо за њом и одједном смо 
на стадиону. Вау, никад нисам видела толико љу-

ди на једном месту! Тада на говорницу ступа неки 
човечуљак, личи на пајаца. Али људи се не смеју, 
људи пажљиво слушају речи тог пајаца: “Ми смо 
најјачи. Зашто смо онда, ако смо најјачи, изгубили 
рат? Јер су нам Јевреји забили нож у леђа”. Кажем 
себи: “Људи се сећају како је било, кловне, запу-
шиће ти уста и добро ће те излемати ако наставиш 
да лажеш”. Ма какви, нико се не буни, а када пајац 
каже: “Све је могуће! Све је могуће!”, хиљаде, де-
сетине хиљада људи дижу руке и скандирају једно-
гласно: “Све је могуће!” Онда схватам да је пајац 
опасан. Али прекасно, осећам да је његов глас до-
дирнуо моје срце, подижем ногицу и додајем свој 
писак милионима усхићених грла, “Хајл Хитлер!” 
“Хајл Хитлер!” То је незадржива снага, никада ни-
сам осетила толико енергије, “Хајл Хитлер!!!” и у 
мом животињском срцу се јавља обећање: “Све је 
могуће”. И Фрау Шуман излази сва растројена, више 
никад неће бити она љубазна госпођа Шуман која 
ме је купила у Паризу. Прво што се променило био 
је њен говор. Увек тако почиње, речима. Видела сам 
то свуда: речи доносе смрт; речи убијају. Речи обе-
лежавају људе које треба елиминисати: “Јеврејин”, 
“буржуј”, “комуниста”, “фашиста”, “терориста”... 
Госпођи Шуман се мења говор и она једне вечери 
излази на улицу да спаљује књиге. А и ја исто тако. 
И ја бацам књиге на ломачу, то ме узбуђује, пла-
менови се прелепо подижу до неба. Спаљујем Дон 
Кихота, Метаморфозе, Комунистички манифест, 
Постанак врста! Убрзо почиње да ме плаши толи-
ко усхићење. “Ако данас спаљујем књиге, сутра ћу 
спаљивати људе”. И удаљавам се од ватре, као да 
бежим од саме себе.

 Доктор навлачи рукавице.

ДОКТОР: Има људи који се плаше белог мантила, а и 
кретена који уживају да друге плаше својим ман-
тилима и рукавицама. Ја не бих да вас плашим, 
Харијета. Хоћу да будете срећни са мном, а и ја са 
вама. Имам визију, а ви сте њен центар.
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 Прегледа Харијету и говори у диктафон.

 “Geochelone elephanthopus”12), класа гмизаваца, ред 
testudines, подред cryptodira, фамилија testudinidae. 
Оштре рожнате чељусти, иако су зуби развијени. Ис-
пупчен полни орган својствен женкама. Тежина сто 
педесет килограма, дужина сто шездесет центиме-
тара, старост сто деведесет девет година. Харијета, 
сећате ли се када сте се и где први пут усправили?

ХАРИЈЕТА (У диктафон.): Априла ’37, у једном селу зва-
ном Герника. Дошла сам у Шпанију бежећи од ка-
тастрофе која се спремала, не слутећи да се упра-
во ту дешава генерална проба те исте катастрофе. 
Мислила сам да сам већ видела све у рату деветсто 
четрнаесте, али не: фали ми још да доживим бом-
бардовање цивилног становништва. Када се небо 
зацрнело од авиона, помислила сам: “Неће то ура-
дити. Неће бацати бомбе на жене и децу”. Али је-
су! Спасавај се ко може! Проклињем своју спорост 
због које ћу изгорети жива. Целом својом душом 
желим да се усправим и да почнем да трчим. А то 
се, на моје запрепашћење, управо догађа. Боли ме 
овде, у препонама, трну ми ноге, али страх ме те-
ра напред. На путу запињем о неку мртву старицу, 
облачим њену одећу и настављам без окретања. На-
пред, Хари, не окрећи се.

 Професору:

 После те шпанске епизоде, нисам била сигурна ку-
да да одем. Знало се да је најмање лоше у Швајцар-
ској. Тамо наилазим на она два господина, обојица 
су incognito. Збунило ме је што су се грлили.

ПРОФЕСОР: Харијета, ви сте веома занимљива особа. 
Нема потребе да фантазирате.

ХАРИЈЕТА: Не фантазирам, присуствовала сам том са-
станку. Особно, да тако кажем.

ПРОФЕСОР: Споразум Хитлер Стаљин договорили су 
министри спољних послова Фон Рибентроп и Мо-

12) Галапагоска џиновска корњача.

лотов13). Рибентроп га је у Хитлерово име потписао 
у Москви. Хитлер и Стаљин се нису лично срели.

ХАРИЈЕТА: Да, јесу. Укупно нас је било седморо: њих 
двојица, њихови министри, преводиоци и ја.

ПРОФЕСОР: Ниједан историчар није говорио о том су-
срету. Бићу звезда у Токију!

ХАРИЈЕТА: Било је напето док пајац није питао: “Коли-
ко имате Јевреја?” “Неколико милиона, плус Троц-
ког”, одговара богослов. И умиру од смеха. Затим 
Молотов вади торту у облику Пољске...

ПРОФЕСОР: Причали су тако пред вама?

ХАРИЈЕТА: Нико не пази шта говори пред корњачом.

ПРОФЕСОР: Али... и даље сте корњача? Зар нисте рекли 
да сте у Герники стали на ноге?

ХАРИЈЕТ: Од Гернике сам сад старица, сад корњача, како 
ми одговара. Ставим одећу у оклоп, спустим се на 
све четири и постанем корњача. Усправим се, обу-
чем, и опет сам погрбљена старица. Током рата је 
опасно бити корњача јер има много гладних који 
би прогутали шта год нађу. Али понекад је опасније 
бити старица, због овог кљуна који неки побркају 
са јеврејским носем. Бити корњача је опасније не-
го бити особа, али бити Јеврејин је опасније него 
бити корњача. Једном ме као старицу неки војници 
заустављају и гурају са другим људима у сточни ва-
гон. Сва срећа па сам се сетила да се бацим на под 
вагона и вратим се у обличје корњаче.

 Тишина.

ПРОФЕСОР: Добро, Харијета, шта се догађа?

13) У Москви су 23. августа 1939. министри спољних послова Немачке, 
Рибентроп, и СССР-а, Молотов, потписали споразум, познат као 
споразум Рибентроп-Молотов. Јавни део споразума предвиђао је 
обавезу међусобног ненападања и помагања у случају напада на 
једну од потписница. Тајни део споразума представља поделу ин-
тересних сфера и међусобно разграничење. Допуном споразума 
у септембру 1939. СССР је добио право да окупира Финску, Лит-
ванију, Летонију, Естонију и источну Пољску. Немачка је добила 
највећи део Пољске (Ђурић, Павловић 2012: 133). 
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ХАРИЈЕТА: То бих више волела да прескочимо.

ПРОФЕСОР: Имамо договор.

ХАРИЈЕТА: Никада никоме нисам причала о свом жи-
воту, чак ни себи. Одједном ми све се враћа: свет-
луцање Дунава тог 28. марта, очи једног лепог мла-
дића на Понте Векију... Такође болна сећања. Сада 
знам да је потребно заборавити да би се живело. А 
када се много живи, много мора и да се заборави. 
Изненада осећам тежину свих тих мртвих. Све те 
мртве ја носим у себи.

 Тишина.

 Воз кочи, отвара се капија, људе деле на јаке и на 
слабе. Децу, старе и мршаве спроводе низ рампу, 
скидају их, секу им косу и шаљу их у нешто као хан-
гар. Одатле их одвозе колицима до једне огромне 
пећи. Од воза до димњака, све ради као машина. Ја 
то посматрам са гомиле наочара, јер људима одузи-
мају наочаре. Тада схватам да се испунило обећање 
оног пајаца: “Све је могуће”.

 Доктор на распореду црта могуће фазе развоја Ха-
ријете од корњаче до жене.

ДОКТОР: Реците “Герника”.

ХАРИЈЕТА: Герника.

ДОКТОР: Реците “Аушвиц”.

ХАРИЈЕТА: Аушвиц.

 Доктор прегледа Харијетино грло.

ДОКТОР (У диктафон.): Гласне жице као код мајмуна, 
говорни апарат петогодишњег детета. Харијета, да 
ли се сећате кад сте проговорили?

ХАРИЈЕТА (У диктафон.): До своје сто тридесете године 
нисам прозборила ни реч, али три месеца касни је 
већ склапам граматички тачне реченице са субјек-
том, предикатом и објектом, после годину дана 
овладавам и субјунктивом, а 1945. изговарам своју 
прву реченицу у пасиву: “Велика бомба бачена је 
на једно острво”.

ДОКТОР: А та прва реч, сећате ли се која је била?

ХАРИЈЕТА: Моја прва реч била је “Не”.

ДОКТОР: У ком контексту сте је изговорили?

ХАРИЈЕТА: Варшава, август ’42. Три војника у лову на 
улицама гета. Видим да се приближавају једном 
дечаку. Помислим: “Не!” То размишљање ми из-
лази кроз уста: “Н... Н... Нннн... НЕ!” Какво изне-
нађење, осећај да реч пролази од ума до уста, од 
уста до света: “НЕ!” Остатак ми сам навире из ус-
та: “Дођи! Сакриј се овде!” Сакривам дете под свој 
оклоп. Војници виде само корњачу.

 Тишина. Доктор размишља.

ДОКТОР (У диктафон.): Хипотеза: темени режањ леве 
хемисфере, центар лингвистичких функција, јесте 
два на н пута комплекснији него код обичне корња-
че. Да бисмо израчунали н, убризгаћемо у Харије-
тин мозак маркер пероксидазе, чију путању ћемо 
пратити скенером.

 Вади шприц. Харијету боли убод, али од маркера пе-
роксидазе види све лепо, шарено.

ПРОФЕСОР: Слушате ли ме? Чујете ли ме? Харијета!

ХАРИЈЕТА: А?

ПРОФЕСОР: Где вам је глава, Харијета? Нисте исти от-
кад идете код оног човека. Проверио сам. Ваш док-
тор замало није био избачен из Лекарске коморе. 
На два континента му је одузета дозвола за рад због 
неког препарата за бржи раст косе који је изумео. У 
школи су га звали “Злокобни Петровић”.

ХАРИЈЕТА: То за изум ми је испричао. Увек је баксуз, 
јадничак.

ПРОФЕСОР: Је л вам лепо код њега? Шта радите тамо?

ХАРИЈЕТА: Он испитује.

ПРОФЕСОР: Испитује вас? Шта испитује?

ХАРИЈЕТА: Свашта. Сецка ми нешто и све ставља у тегли-
це са етикетама.

ПРОФЕСОР: Сецка вам нешто?
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ХАРИЈЕТА: Комадиће мене.

ПРОФЕСОР: А ви, шта кажете на то? Не смета вам?

ХАРИЈЕТА: Мени га је стварно жао, толико се труди, и 
баш је усамљен, он нема жену као ви. Увек му кажем: 
“Само напред, докторе, радите ми све што треба”.

 Тишина.

ПРОФЕСОР: Харијета, ви сте ми постали јако важни. 
Окренули сте ми живот наглавачке. Доктор је сам, 
а ја сам у лошем друштву. Бети баш и није друж-
беница какву замишљам. Харијета, шта ви мисли-
те о љубави?

ХАРИЈЕТА: Љубав је тактика за преживљавање врсте, 
тако каже Чарли.

ПРОФЕСОР: Овуда су прошле многе стипендисткиње, 
али оно што осећам према теби нисам осетио ни 
према коме. Када те гледам, осећам да је преда 
мном... Историја! Осећам као да прстима могу да 
дотакнем историју.

 Дотакне је.

 Берлин, 1945. Затруднела си, не знаш да ли је Рус 
или Немац.

ХАРИЈЕТА: Беба се родила мала и бледуњава, али је имала 
предиван осмех. Због ње сам узела презиме Робин-
сон. Помислила сам да ће детету требати презиме, 
па сам узела Робинсон, да му дâ снагу.

ПРОФЕСОР: Да му да снагу?

ХАРИЈЕТА: “Шугар” Реј Робинсон, светски шампион у 
средњој категорији, 202 борбе, 175 победа, 108 но-
каута. Мислила сам да ће због презимена бити енер-
гичан. Урадила сам шта сам могла да га подигнем, 
али послератне године биле су сурове... (Обузимају 
је емоције.) Нисам успела да одбраним своје дете.

ДОКТОР: Имали сте младунче!

ХАРИЈЕТА: Сина.

ДОКТОР: Какав је био?

ХАРИЈЕТА: Јако леп.

ДОКТОР: Али, човек или животиња?

ХАРИЈЕТА: У том добу нема много разлике.

ДОКТОР: АЛИ, јесте ли снели јаје, или вам је стомак 
порастао?

ХАРИЈЕТА: Не сећам се.

ДОКТОР: Морате се присетити. Неопходно је да знамо 
да ли је и ваш репродуктивни систем еволуирао и 
да ли се стечене промене преносе на следећу гене-
рацију. Видите: ви корњаче правите легла у којима 
може да буде и до деветнаест јаја и полажете их у 
јаму пречника од двадесет центиметара...

ХАРИЈЕТА: Шта кажете да радимо?

ДОКТОР: Задњим ногама копате јаму, полажете јаја и 
затрпавате их земљом. (Глуми, како би показао ка-
ко то раде корњаче.) Тамо их остављате на одређе-
ни период инкубације. Младунче се излегне као 
мужјак или женка у зависности од температуре у 
леглу, ако је изнад 29 степени биће женка. Ако се 
уопште излегну, јер су многи плен галебовима, ра-
ковима и мравима. Касније, ако успеју да изађу, 
морају да се суоче са псима, ракунима и игуанама. 
Тако се рађају корњаче. 

ХАРИЈЕТА: Па ја то нисам тако урадила. То да оставим 
сина у рупи, сигурна сам да то нисам урадила.

 Тишина. Доктор размишља.

ДОКТОР (У диктафон.): Испитаћемо Харијетин репро-
дуктивни систем. Да бисмо то урадили, укрстићемо 
је са мужјаком.

БЕТИ: Професор ми је рекао да сте имали односе са 
мушкарцем.

ХАРИЈЕТА: Био је Рус или Немац.

БЕТИ: И, је л’ вам се свидело?

ХАРИЈЕТА: Не. Али са осталима сам увидела поенту.

БЕТИ: Са осталима?

ХАРИЈЕТА: Са другим, неким шкотским падобранцем 
што је пао на мене, са њим је већ била друга при-
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ча. И даље су ми се свиђали мужјаци корњаче, али 
схватила сам да ми се још више свиђају људи. Муш-
карци. А и запазила сам да то нешто другачије што 
ја имам у односу на праве жене, нешто водоземско, 
привлачи мушкарце. 

БЕТИ: Али, ви сте са мушкарцем... И не кажете му?

ХАРИЈЕТА: Шта?

БЕТИ: То ваше.

ХАРИЈЕТА: Годиште? Никада. 

БЕТИ: Не мислите да имају право да знају да спавају 
са животињом?

ХАРИЈЕТА: Па да се шокирају.

БЕТИ: Харијета, зар немате моралне принципе?

ХАРИЈЕТА: Не баш, Бети, не баш.

БЕТИ: Ја зато имам гомилу принципа, ја то тако, у ко-
румпираном друштву у коме свако ради по своме. 
Чак и Професор. Видећете, из Токија ће се вратити 
празних руку, никада ми ништа не донесе, ни сит-
ницу. А у недељу, кад уђе на ова врата, шта ће прво 
рећи? “Јеси се сетила да промениш воду Херодо-
ту?” Такав је Професор. А тај доктор, и тај мора да 
је себичан. Смета ми кад видим како вас третирају, 
зато што вас ценим. Само вас водају тамо-вамо и 
гњаве вас.

ХАРИЈЕТА: Многе бабе и деде живе тако, тамо-вамо, па 
некако гурају.

БЕТИ: И смуцате се ноћу, одавде до болнице, од болнице 
довде, а крај је пун расиста. Није у реду што живите 
у овим условима, а толико вредите. Стварно вреди-
те много, Харијета. Могу ли нешто да вас питам?

ХАРИЈЕТА: Можете.

БЕТИ: Је л истина то што се прича за Кенедија и Ме-
рилин?

ХАРИЈЕТА: Нисам била тамо, никад нисам ишла у Аме-
рику. Али када је Кенеди посетио Берлин, застао је 

пред излогом једне златаре и рекао државном се-
кретару: “Изненадићемо плавушицу”.

БЕТИ: Знате толико занимљивих ствари, Харијета... Раз-
мишљала сам о вама, о вашој будућности. Харијета, 
ви... Да пређемо на ти?

ХАРИЈЕТА: Важи.

БЕТИ: Бићу искрена. Губиш време.

ХАРИЈЕТА: Да?

БЕТИ: Шта мислиш о документарцу за “Националну 
географију”?

ХАРИЈЕТА: Уф...

БЕТИ: Знам, и мене то брине, твоја безбедност. Имала би 
телохранитеље, као све праве звезде. Пошто ћеш и 
ти бити звезда. Размишљам да направимо један шоу.

ХАРИЈЕТА: Шоу?

БЕТИ: Пишем сценарио за тебе. Лаган, весео, људи не 
иду у позориште да гледају нешто непријатно. (Ис-
пробава на Харијети различите фризуре.) Мислиш 
да би умела да плешеш?

ХАРИЈЕТА: То ми је животни сан, плес, али с овим на-
ковњем на леђима...

БЕТИ: А певање? Имаш тако леп, звонак глас...

 Харијета пева.

 Већ видим: Дарвинова корњача. Људи неће верова-
ти да си права корњача, мислиће да си прерушена 
глумица, па ћемо на крају представе да их пустимо 
да те додирну. Али прво да плате. Ти нећеш морати 
ништа да радиш, ја ћу се побринути за све, ја ћу те 
заступати. Припремила сам уговор.

 Ставља га пред Харијету, пружајући јој оловку. Ха-
ријета се спрема да потпише. Застаје.

ХАРИЈЕТА: Шта значи ово “ексклузивно право на педе-
сет година, аутоматски обновљиво на још педесет”?

БЕТИ: Само ти потпиши, после ћу ти објаснити.

ХАРИЈЕТА: А Професор?
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БЕТИ: Професор?

ХАРИЈЕТА: Имамо договор. Ја њему моје успомене, он 
мене на Галапагос.

БЕТИ: Харијета, нећеш бити прва коју је Професор об-
мануо. План наставе је плагирао од једне стипен-
дисткиње из Португала. Кад те добро исцеди, тра-
жиће да од тебе направим крокете. Имаш среће што 
сам овде, избавићу те из ове злокобне куће у коју се 
никада нећемо вратити. Хоћеш на Галапагос? Пот-
пиши и ја те водим на Галапагос.

ПРОФЕСОР: Променила си воду Херодоту?

БЕТИ: Мислила сам да летиш за Токио.

ПРОФЕСОР: Само што нисмо полетели кад рекох себи: 
“Шта ћеш у Токију кад имаш Харијету код куће? (Ва-
ди пакет и даје Харијети.) Праве, из Франкфурта, из 
фри шопа. (Налази уговор.) Шта ово треба да значи?

БЕТИ: Значи да можемо да извучемо корист. Лову.

ПРОФЕСОР: Можемо? Не видим своје име.

БЕТИ: Да те не оптерећујем. Имаш довољно брига.

ПРОФЕСОР: Шта је ово: Дарвинова корњача?

БЕТИ: Представа. Позоришна.

ПРОФЕСОР: Позориште?

БЕТИ: Научни мјузикл. Едукативан, да родитељи доведу 
децу. Мислила сам да ти изађеш и одржиш уводно 
слово. А кад се Харијета преобрази, опет изађеш: 
“Даћемо вам неколико корисних информација”, 
препоручиш неку твоју књигу, јер људи воле да ку-
пују књиге. Али неку лагану, да не сморимо народ, 
јер људи не долазе у позориште да се досађују, то не.

ПРОФЕСОР: Нећу дозволити да Харијету претвориш у 
вашарску атракцију.

БЕТИ: Ко је поменуо вашар? Наш ниво је “Национал-
на географија”. Ко хоће интервју, мораће да плати. 
Ауторска права, пласман, све је испланирано. А срж 
бизниса биће турнеја. Париз, Рио, Токио... Свет ће 

платити колико год будемо тражили да уживо види 
корњачу која говори!

ПРОФЕСОР: Ништа не разумеш. Није важно то што го-
вори. Важно је шта каже. Прошла је кроз двеста го-
дина европске историје! Она је Дарвинова корњача!

БЕТИ: Ти не разумеш. Људима је битно што говори, а не 
да ли је Дарвинова или чија год. Народ и не зна ко 
је Дарвин. И престани да причаш са мном као муж 
са женом. Више нисмо муж и жена, сад смо парт-
нери. Доста ми је и тебе и твојих стипендисткиња.

ПРОФЕСОР: Какве везе сад имају стипендисткиње?

БЕТИ: И те какве! Али сад све долази на наплату. Од 
данас пола твог времена посвећујемо пробама за 
моју представу. А ако се не слажеш, зваћу Друштво 
за заштиту и рећи им како третираш старицу.

 Доктор Харијети ставља на главу електроде повеза-
не са екраном на коме се види мождана активност. 
У једном тренутку она заспи.

ДОКТОР (У диктафон.): Одувек сам желео да урадим 
нешто за човечанство. Мада се често питам да ли 
човечанство то заслужује. Човечанство је према ме-
ни било сурово. У школи су ме деца звала “Злокобни 
Берковиц”. Никад то нисам разумео. Зашто Берко-
виц, кад се не презивам тако? Добро, направио сам 
понеку грешку у лабораторији, али у науци се мора 
ризиковати. Упркос свему, остао сам веран својој 
судбини, и упркос општем неразумевању. Покуша-
ли су да ме избаце из Лекарске коморе, и успели би 
да ми тата није био директор. Онда су пробали да 
ме избаце са Универзитета, али то је спречила ма-
ма, ректорка. И сменили би ме као директора ове 
болнице да се породица није удружила. Називали 
су ме шарлатаном, надрилекаром. Али дошло је 
време за реванш. Захваљујући теби, Харијета, тако 
животињској, тако људској, захваљујући теби, одго-
нетнућу загонетку бића. Отворићу играчку живота. 
Живот изнутра.
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ХАРИЈЕТА: Чарли, Чарли, Чар...! (Буди се. Разочара се 
што види Доктора.) Кад сам чула ваш глас, ваше 
снове, мислила сам да сам опет са њим, са Чарлијем.

ДОКТОР: Значи подсећам вас на њега. Још један муче-
ник науке. Вређали су га, понижавали, али он се 
није дао. Какав је био изблиза?

ХАРИЈЕТА: Енглез, изблиза је био Енглез.

ДОКТОР: И ја сам, у суштини. Требало је тамо да се 
родим, у Енглеској би ме разумели. Тако сам био 
усамљен у овој земљи, Харијета, тако сам усамљен. 
Подсећам вас на тог изванредног човека. А и мени 
је пријатно са вама. Сваки пут кад ми кажете до-
виђења, сваки пут кад вас видим да одлазите тамо... 
Кажите ми, Харијета, како вам је са тим људима? 
Зар нису мало чудни?

ХАРИЈЕТА: Са мном су баш фини.

ДОКТОР: Имате ли своју собу?

ХАРИЈЕТА: Спавам са њима. У средини.

ДОКТОР: Али не може ти бити пријатно са њима. Они 
су друштвењаци, не виде у теби оно што ја видим. 
Ја видим у теби прекид полемике између еволуцио-
ниста и креациониста.

ХАРИЈЕТА: Прекид, у мени? Како?

ДОКТОР: Још увек не знам како, али јесте прекид. Ха-
ријета, у теби се крије смисао универзума.

 Грли је. На екрану се приказује Гаусова крива.

 Харијета, када си стекла свест о себи?

ХАРИЈЕТА: ?

ДОКТОР: Самосвест, када си је развила?

ХАРИЈЕТА: ?

ДОКТОР: Харијета, колико ово боли, на скали од 1 до 10?

 Примењује притисак. На екрану се виде Харијетине 
реакције.

ХАРИЈЕТА: Три... Седам... Једанаест!

ДОКТОР: Харијета, размишљај о свом оцу.

 Харијета се присећа; екран региструје.

 Харијета, размишљај о мајци.

 Екран означава максимум. Харијета се онесвести. 
Доктор проверава да ли је жива и излази са нала-
зима Харијетиних можданих активности. Док је 
одсутан, Харијета се усправља: само се претварала 
да је у несвести. Разгледа бочице, хируршке инстру-
менте, диктафон... Укључује га.

ДИКТАФОН: Оштре рожнате чељусти, иако су зуби раз-
вијени. Испупчен полни орган. (Притиска дугме да 
убрза снимак.) Ако су црви омиљена храна копнених 
животиња, а мекушци морских, Харијета испољава 
склоност ка франкфуртер коб... (Притиска дугме.) 
... први пут стали на ноге? “Април ’37, у једном се-
лу званом Герни...” (Притиска дугме.) ... Кад види 
мужјака, сензори сексуалне тензије означавају 2,7 
на Смулијамовој скали... (Притиска дугме.) ... низ 
растућих електрошокова како бисмо утврдили гра-
нице адапт... (Притиска дугме.) ... одељак префрон-
талног кортекса с циљем да уведемо електроду у хи-
покампус... (Притиска дугме.) ... Зашто нека бића 
живе дуже од других? Открићу тајну дуговечности 
и продаваћу је у теглицама. Не могу да им пону-
дим вечност, али могу продужетак, а они ће пла-
тити колико им тражим, људи су такви, не знају да 
живе, али не желе да умру... (Притиска дугме.) ... 
Харијетин генетски материјал који ћемо добити из 
кичме... (Притиска дугме.) ... Ух, умало да ми умре. 
Ако умре пре трансплантације, све оде дођавола. 
После нек отегне папке кад хоће. Само на Сејше-
лима има 152000 корњача...

 Ужаснута, Харијета бежи са оно мало снаге што јој 
је остало. У канцеларији, Професор телефонира.

БЕТИ: Пола два! Он је лопужа! Руга ти се! Краде твоје 
време!

ПРОФЕСОР (Покривајући слушалицу да саговорник не 
чује.): Куне се да није тамо. Куне се да не зна где 
је. Куне се у Хипократа!
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БЕТИ: Руга нам се! Краде оно што је наше...!

 Заћути када види да Харијета улази, исцрпљена. 
Професор спушта слушалицу.

БЕТИ: Немаш ништа да кажеш? Касниш два сата и не 
кажеш ништа?

ПРОФЕСОР: Остави нас саме, Бети, очитаћу јој буквицу.

 Бети излази.

ХАРИЈЕТА (Без даха.): Извините, Професоре, једва сам 
стигла, не могу брже са овим оклопом. Били сте у 
праву, онај човек ми се не свиђа. Нећу више ићи 
код њега. 

ПРОФЕСОР: Уплашио сам се да те више нећу видети, Ха-
ријета, препао сам се. Харијета, Харијета...

 Загрли је.

 Гдањск, 1945.

ХАРИЈЕТА: Можемо ли данас да прескочимо? Душе ми, 
не могу.

ПРОФЕСОР: Не буди лења, Харијета, већ каснимо. (Чи-
та.) “Тап-тап-тап. Затим видим слику џиновског 
облака дима како се диже ка небу”.

 Тишина.

ХАРИЈЕТА: Доста! Доста, кажем себи, немам више же-
лудац за ове грозоте. Сакријем главу и хибернирам. 
Кад се пробудим, више нисам у Немачкој, где сам 
заспала, већ у Пољској, али главну реч воде Руси, 
који и даље траже непријатеље човечанства. Пошто 
је пријављивање рођака на цени, сваки појединач-
ни Томашевски пријављује остале Томашевске, сви 
Томашевски завршавају у затвору, а мене одводе у 
азил. Папа долази у посету Пољској, амнестирају 
нас и пуштају на слободу, чула сам да су неки пра-
вили проблеме, мора да су гладни, ако нећеш про-
блеме, дај људима да једу. Ја сам опет сама и не знам 
шта ћу са собом. Чујем да Руси шаљу псе у свемир 
и мислим да би то могло бити решење за мене: та-
мо горе, далеко. Онда ми пада на памет острво. То 
је твоје место, Харијета, напред, без окретања. Ни-

сам рачунала на онај огромни зид14), први пут губим 
стрпљење и ударам главом о њега. Трас!

ПРОФЕСОР: И?

ХАРИЈЕТА: Завршила сам, Професоре.

ПРОФЕСОР: Шта?

ХАРИЈЕТА: Немам више ништа да испричам. Када ме 
водите на Галапагос?

ПРОФЕСОР: Ма хајде, Харијета, историја се није завр-
шила 1989. 

ХАРИЈЕТА: Од тада ништа ново нисам видела. Исти ужас 
сваки пут. Еволуција је кулминирала са бомбашем 
самоубицом.

ПРОФЕСОР: Како ниси видела ништа ново? Није ваљда 
да си хибернирала?

ХАРИЈЕТА: Откад сам се бацила на зид, урадила сам 
све како бих се вратила на острво. Чак сам ишла у 
полицијску станицу да се пријавим. “Немам папи-
ре! Урадите шта морате, агенте. Ре-па-три-ја-ци-ја. 
Депортујте ме на Галапагос, молим вас. Не желим 
да останем овде!” Избацују ме на улицу, мисле да 
сам луда. То је мој живот откад је пао зид. Све сам 
вам испричала, Професоре. Стигла сам до краја, 
испунила сам своје. Сад је на вас ред. Водите ме 
на моје острво.

ПРОФЕСОР: Зашто хоћеш да идеш тамо, кад ти је овде 
добро? Кад те овде толико волимо.

ХАРИЈЕТА: Колико ми је остало? Два дана? Два века? 
Дани или векови, провешћу их што даље од вас. Од 
свих животиња, човек је најглупљи и најштетнији. 
Куд год погледам, само видим људе који се понашају 
као звери и људе које третирају као звери. Чарли то 
није предвидео. Није предвидео да ћете еволуирати 
у нешто тако монструозно. Да видимо да ли ћете од 
климатских промена мутирати у нешто пристојније. 
Обећали сте. Водите ме на острво!

14) Берлински зид, срушен 1989. године.
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ПРОФЕСОР: Признај, Харијета, више си особа него жи-
вотиња. Тамо би се осећала као странац. Нећу да 
урадим нешто што може да ти науди.

ХАРИЈЕТА: Све ово је била само превара? Од почетка?

ПРОФЕСОР: Орасположи се, жено. Знаш шта ја радим 
кад се растужим? Да ли узмем пилулу, као Бети? 
Не, никакве пилуле. Ја се против меланхолије бо-
рим послом. Пољска 1989. Колики значај припи-
сујеш религиозном фактору у колапсу? Коју улогу 
има папа Војтила15)?

 Тишина.

ХАРИЈЕТА: Породица Томашевски не иде на мису, али 
никад не иде на спавање без молитве. Породица То-
машшевски... Породица Томашшшееевски...

ПРОФЕСОР: Шта ти је?

ХАРИЈЕТА: Боли ме грло. Гррр. Боли ме глава. Гррр. Бо-
ли ме чак и оклоп. Гррр. Мислим да инволуирам.

ПРОФЕСОР: Шта?

ХАРИЈЕТА: Гррр. Чарли је предвидео ову могућност. 
Гррр. Објашњава у гррр фусноти гррр гррр гррр.

ПРОФЕСОР: Сад се шалиш. Харијета, не искушавај моје 
стрпљење. 

ХАРИЈЕТА: Гррр гррр бррр дррр тррр...

 Осећа вртоглавицу, пада. Наставља да испушта не-
разумљиве звукове. Бети улази, узнемирена.

БЕТИ: Шта си јој урадио?

ПРОФЕСОР: Каже да инволуира. Објасни јој, Харијета.

ХАРИЈЕТА: Ррррррр...

 Гризе Професорову свеску.

БЕТИ: Морамо да зовемо лекара!

15) Пољак Карол Јозеф Војтила био је папа Јован Павле Други од 
1978. до 2005. године. http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/
es/biografia/documents/hf_jp-ii_spe_20190722_biografia.html

 Доктор, Бети и Професор се скупљају око “Постан-
ка врста”. Харијета није ту, али из осталих делова 
куће допире узнемирујућа бука њеног кретања.

ДОКТОР: Ево га. (Чита.) “Експоненцијална еволуција 
под изузетним стимулацијама може бити обрнута 
услед сличних изузетних околности”.

 Тишина.

 Где је сада?

БЕТИ: У кухињи. Не знам како је још гладна. Појела је 
завесе из дневне собе, аквареле из предсобља, ма-
мин прекривач. И не могу да нађем пилуле, мора 
да је и њих стрпала у стомак. Баш ју је обузео неки 
глупи апетит.

 Гледа Професора и даје му знак да каже Доктору оно 
што је претходно причао са њом.

ПРОФЕСОР: Докторе, моја супруга и ја смо причали о 
Харијети, о њеној будућности. Харијета заслужује 
да после тако тегобног живота њени последњи да-
ни протекну лепо. Она и њена добробит су за нас 
једино важни. Моја супруга и ја сматрамо да би Ха-
ријета требало да живи са вама.

ДОКТОР: Ако инволуира, шта ће ми? Што се мене тиче, 
ако се то деси, слободно је задржите, целу целцату.

ПРОФЕСОР: Мора да сте поносни. Погледајте где су је 
довели сви ти електрошокови и скенери. Фер је да 
се ви побринете за њу.

ДОКТОР: Ви ову регресију приписујете мојим испити-
вањима?

ПРОФЕСОР: Управо тако.

ДОКТОР: То је нешто друго. Узрок Харијетиног заглу-
пљи вања су оне трауматичне сесије историјских 
се ћања којима је ви подвргавате.

БЕТИ: Не расправљајмо се пред њом! Не мислимо на 
оно што нас дели, већ на оно што нас спаја. А то је 
да смо потрошили богатство на кобасице. На цр-
ном тржишту егзотичних животиња још можемо 
да извучемо паре.
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ПРОФЕСОР: Мени је жао да је гледам такву, а каква је 
само била. А да је упуцамо, да не пати?

БЕТИ: То не долази у обзир, никакво пуцање. Још увек 
можемо да је продамо, па нек је препарирају.

ДОКТОР: У праву сте, пуцање не долази у обзир. Нека 
буде достојанствено, ињекција.

ПРОФЕСОР: За ту цркавицу што би нам дали... А да на-
правимо пилав?

ХАРИЈЕТИН ГЛАС: Рррррр....

 Чује се узнемирујуће “Ррррр”. Професор, Бети и Док-
тор се уплашено грле. “Ррррр” се претећи приближава 
док се не појави Харијета носећи торту са две свећи-
це. То је неугледна торта, али направљена са много 
љубави од онога што је Харијета нашла у кухињи.

ХАРИЈЕТА (Певајући.): “Данас нам је диван дан, диван 
дан, диван дан”. (Затвара очи, замишља жељу, дува. 
Пева.) “Јер она је сјајна девојка, јер она је сјајна де-
војка...” 28. март! Пошто сам знала да ћете заборави-
ти, сама сам направила журку изненађења. Насели 
сте, зар не? Поверовали сте да инволуирам. (Шали 
се на свој рачун.) Ррррр породица Томашшшшеееев-
ски рррр.... (Умире од смеха.) Ма какви, за ово моје 

нема назад. (Дели торту.) Бети, рећи ћеш ако сам 
претерала са циметом. ’Ајде, Професоре, не дури-
те се. Је л’ да да је укусна, Докторе? Хајде, још јед-
но парче. Је л’ кора по твом укусу, Бети? Вишња за 
профу. Боже свашта, двеста година. Моје баке су 
стигле до триста. Мужјаци су били нешто слабији, 
али све женке у породици доживеле су двеста пе-
десет година. Мучно је гледати вас и помислити: 
“Овај ће пасти пре мене”. Драги сте ми, љубав се 
рађа кад се дружиш с неким. И толико сам научила 
поред вас... Посматрајући вас, употпунила сам Чар-
лијеву теорију инволуције. Када стигне до одређене 
тачке, човек назадује у звер. Искористили сте ме, 
хтели сте да ме прождерете. Да би се јела корњача, 
мора да се преврне, а заврнула сам ја вас. Лукава 
сам као лисица. Боли вас стомак? Мути вам се пред 
очима? Све Бетине пилуле, за недељну нервозу, за 
кризу средом, све сам их убацила у торту.

 Отров делује. Професор, Бети и Доктор се грче и 
умиру. Харијета отвара Херодотов кавез; хоће ли 
га појести? Ослобађа га.

 А сад, Харијета, поново: шта даље? Шта даље, Ха-
ријета? Па као и увек, Харијета: прилагоди се.

КРАЈ
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Х уан Мајорга, угледни шпански драмски стваралац, 
у позоришном комаду Дарвинова корњача вешто 
кокетира с Декартовом филозофском епифанијом, 

доводећи у први план јединство тела и душе, односно 
њихову међузависност, зналачким осмишљавањем ли-
ка Харијете – двеста година старе Дарвинове корњаче, 
коју је мутација претворила у виспрену, добродушну 
старицу. Харијета је писцу Мајорги послужила да се 
недвосмислено “обрачуна” са свеопштом охолошћу и 
саможивошћу појединца, са егоцентризмом и интере-
сном безочношћу чак и оних којима би алтруизам, ху-
манизам и виши циљеви морали бити примарни моти-
ви делања. У таквим околностима, у коначном, Мајор-
га констатује кроз лик Хенријете да је једино решење 
– прилагодити се... 

“Прилагодити се” је и последња реченица коју из-
говара Харијета у комаду, али у одређеном смислу, јер 
кроз дијалог константно провејава тај горки животни 
став, и нужна/једина конкретна реакција, добронамер-
ни савет како опстати у свету, и међ’ вуковима.

А, вукови, сликовито и вербално дејствујући, јесу 
сва четири лика у комаду Дарвинова корњача, без обзи-
ра на њихов априори хуманистички људски и профе-
сионални проседе и очекивања. Дакле, лекар, књижев-
ник/историчар, брижна жена/домаћица, најзад и Ха-
ријета, жена/корњача, морали би бити људи искрени и 
без скривених намера, али у Мајоргином комаду они 
то нису. Јер, лекар, у појави жене/корњаче старе две-
сто година, види прилику за коначни успех у каријери, 
коју су због његове неспособности више пута спасавале 
интервенције мајке, оца или породице, док професор/
књижевник/историчар у дијалозима с Харијетом, гото-
во не скривајући, васпоставља себе као јединог, тачног 
и генијалног тумача историје савремене Европе. Чак и 
Бети, професорова жена/домаћица, у почетку сажаљива 
и смерна, временом, уочавајући и препознајући одређе-
не материјалне могућности, своју шансу види у јавном 
приказивању “чуда невиђеног”, нудећи неповољни уго-
вор о заступању Харијети, како би је једино она показа-
ла свету. Ни сама Харијета није само поштена и смерна, 

Пише > Милош Латиновић

Драматуршка белешка: Хуан Мајорга, “Дарвинова корњача” 

Историја охолости
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те тако руши симболичку антитезу спрам тезе о безоб-
зирности и охолости, јер прибегава злочину како би се 
ослободила напасника који желе да је искористе. Трује 
их тортом/слаткишем на свој измаштани рођендан и 
наставља даље, према – митском – Галапагосу, до којег 
ће је очито одвести неки други – бољи – људи... 

Вредност драме свакако су интелектуални дијало-
зи, али и духовита “исправљања” историје која делују 
веома могуће. Мајорга такође оставља доста простора 
за редитељску поставку, јер не дефинише тачно места и 
конкретну радњу актера, па се времена могу преламати 
и ритмички надограђивати. Све у свему реч је о веома 
добром драмском предлошку, занимљивом за сценско 
упризорење.

Треба рећи да је Хуан Мајорга познат нашој позо-
ришној јавности, пре свега кроз преведене и изведене 
комаде Југословени и Дечко из последње клупе, тако да је 
за очекивати да и нови превод, то јест комад Дарвинова 
корњача ускоро пронађе своју сцену у Србији. Тим пре 
што је, уважавајући мишљење Валтера Бењамина да је 
наша највећа снага сећање на неправде из прошлости. 
Односно, да сећање на неправде из прошлости, на све те 
промашене прошлости, може да нас ојача у борби против 
неправди данашњице, Мајорга написао комад који се у 
овом контексту и нас тиче.

Хуан Мајорга



БИЉАНА ЈОВАНОВИЋ



Биљана Јовановић
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Пише > Мина Петрић

Биљана Јовановић драматичарка

“Мој лик”1)

Издужује се на хоризонту. У огледалу.
Мења дужину. Разлаже се. Искочи из превоја
На кожи. Сабере се. (четири изломљене линије)
Једнолично мирише. Одавно не чучи на хоризонту.
Растворен – без помоћи хемије – клизи по уљаном 
платненом глобусу. Увија се у станиол – седи, стоји
и лежи иза хоризонта.
Сакривен. Вратио се. Поломио врат.

Ј едина објављена збирка песама Биљане Јовановић 
(1977. када је ауторка имала 24 године) Чувар, даје 
нам увид у оно што ће остати главни сукоб унутар 

њене поетике – жеља да се ја афирмише и препозна у 
другом и жеља да се ја уништи. Иако је ово изразито 
приметно у ауторкиној прози (посебно у романима 
Пада Авала и Пси и остали), могуће је исти принцип 
пронаћи и у драмском опусу Биљане Јовановић који 

1) Биљана Јовановић, Чувар, песме, Књижевна омладина Србије, Бео-
град 1977, стр. 5.
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броји четири драме: Улрике Мајнхоф, Лети у гору као 
птица, ЦЗ и Соба на Босфору. “Мој лик” није, дакле, 
лајтмотив у облику самозаљубљене загледаности у се-
бе, већ је принцип којим се спознаје стварност – она 
се у мени огледа и ја се кроз њу преламам. Вероватно 
је то разлог зашто се Биљана Јовановић одлучује за 
драматуршки модел који пркоси свим конвенцијама, 
а који у ствари приказује само тај унутрашњи одраз 
реализма. Да појасним: ликови свих драма немају свој 
језик већ говоре језиком ауторке, честа су изненађења 
и алогичности својствени самом мисаоном току, а од 
прве до последње драме захтеви које Биљана ставља 
пред потенцијалног редитеља или редитељку све се ви-
ше усложњавају у погледу изводљивости. Како се то-
лико снажан одраз индивидуализма уопште поставља 
на сцену, будући да је позоришни процес неминовно 
колективан чин – питање је на које три упризорења 
драма Биљане Јовановић, судећи по исказима савре-
меника, нису одговорила.

Милица Николић писала је о Марини Цветајевој: 
“Ако се једна људска могућност остварења сопственог 
живота посматра очима процењивача те остварености 
(у оба правца), онда се може доћи до тврдње о остваре-
ном негативном савршенству живота Марине Цветаје-
ве. Јасно, овде негативно не стоји на линији антино-
мије добро–зло, већ могућност изградње живота–пут 
ка укинућу живота.”2) На овој линији стоји већина ли-
кова Биљане Јовановић, па не изненађује да је један 
од њих и Марина Ивановна лично. А управо је стајање 
околност заједничка за све протагонисте Биљаниних 
драма. Као што човек који проживљава јак бол не мо-
же да призове идеју пролазности бола (бол је увек ве-
чан док не прође), тако и Биљанини ликови постоје у 
стварности која се не креће, не развија, која је вечна, 
а они су заточени у њој као у ћилибару. Свака се њена 

2) Марина Цветајева, Земаљска обележја, Просвета, Београд 1973, стр. 
20.

драма дакле збива “једног дана међу данима и једне 
ноћи међу ноћима”3).

Како је опазила Зорица Јевремовић: “ЗАТВОР, 
СИЖЕ ЗА ЈЕДАН ГЕТО: Све четири драме Биљане Јо-
вановић догађају се у затвору.”4) Било да је то прави 
затвор, као у Улрике Мајнхоф или ЦЗ, или метафорич-
ки, као у Лети у гору као птица или у драми Соба на 
Босфору, заједнички им је квалитет непокрета. Стање 
у ком истовремено постоји огромна потенцијална 
енергија и у ком она не може да пронађе канал да се 
испољи. Стање бола, слутим – Биљаниног личног, који 
она понегде назива и меланхолијом. 

Али, расуђивање о ауторки самој увек је боље пре-
пустити њеним савременицама: “Решена и одлучна да 
изврши своју слободу, Биљана је била незаустављива у 
одбрани слободе другог и других... Једна њена драма 
зове се Лети у гору као птица, а друга Централни за-
твор. Између те две теме сажео се и сумирао Биљанин 
живот и поетика најплеменитијег субверзивца, оног, 
наравно, где је романтизам у жестоком смислу плаћен 
несаницом и болом.”5)

УЛРИКЕ МАЈНХОФ 1976.

Драма Улрике Мајнхоф први пут је објављена 1982. 
године. Биљана Јовановић сама напомиње, “Текстови 
које сам користила, од којих су неки објављени, а не-
ки не, сви без изузетка су документи, махом писма У. 
Мајнхоф. Преводили су ми их с немачког Милан Та-
баковић и Божидар Зец, а с француског Иван Вејвода.” 
Ипак, поред тога што обрађује историјске догађаје, ова 
драма наизглед нема ничег заједничког са докумен-
тарним театром. 

3) Биљана Јовановић, “Соба на Босфору”, ПроФемина, Б 92, Београд, 
зима 1994/95, стр. 194.

4) Зорица Јевремовић, “Рам за слику Улрике Мајнхоф”, ПроФемина, 
Б 92, Београд, лето 1996, стр. 139.

5) Из говора Борке Павићевић на сахрани Биљане Јовановић 13. мар-
та 1996. 
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Улрике Мајнхоф тематизује последње дане насло-
вног лика и других припадника групе “Црвене бригаде” 
у озлоглашеном немачком затвору Штанхајм. “Црве-
на бригада” се својим радикалним деловањем супрот-
стављала држави која није одбацила наслеђе Трећег 
рајха, како у идеолошком тако ни у административном 
државном апарату. Улрике је, како знамо, нађена обе-
шена у Штанхајму две недеље пре завршетка суђења, 
због чега многи сматрају да је убијена. Биљана се не 
бави деконструкцијом чињеница њене смрти и ни нај-
мање је не занима сензационализам тог питања – уби-
ла се или су је убили. 

Уместо тога, ауторка се фокусира на различите 
степене опресије: Доктор Грос и Доктор Гете над за-
твореницима изводе тајне и неетичке експерименте у 
служби државе; Канцелар и Судија сваки на свој начин 
демонстрирају моћ своје функције; Новинари креирају 
лажну, идеолошки обојену реалност у складу са акту-
елном државном пропагандом... 

За све то време револуционари (или терористи) 
Улрике Мајнхоф, Гудрун Енслин и Андреас Бадер су 
на сцени без изузетка. Ова одлука да се инсистира на 
присутности главних ликова чак и кад они нису делат-
ни, или кад леже онесвештени, заиста читаоцу ствара 
утисак затвора. 

Засебна сцена посвећена је и суђењу Јургену Бар-
чу, о коме је Улрике писала 1968. године. Барч је био 
убица четири дечака, међутим, у његовој причи Улри-
ке заправо види метафору о томе како држава ствара 
убице (“Јурген Барч и друштво”6)). Барч је испрва че-
као седам година на усвојење у сиромашну породицу 
у којој је трпео насиље и која га је опет често слала у 
различите домове због недостатка времена да се о ње-
му брине, бежао је и доспевао у полицију, заљубио се 
у дечака-вршњака да би научио да је то “одвратно” и 
да треба да се стиди своје хомосексуалности, због чега 
је користио услуге жигола и хапшен за проституцију, 

6) http://www.socialiststories.com/en/writers/Meinhof-Ulrike/jurgen-
bartsch/ 21. 9. 2021.

отац га је приморавао да у касапници ради 60 сати 
недељно и тако даље... Држава је, како то види Улри-
ке, на сваком кораку изневерила Барча који се прет-
ворио у серијског убицу, као што изневерава и другу 
усвојену, експлоатисану, хомосексуалну децу (недос-
татак родитељске фигуре и хомосексуалност, додуше 
женска, теме су које је Биљана истраживала и у рома-
ну Пси и остали). 

Драма је компонована фрагментарно, док ау-
торка у дидаскалијама у великој мери режира комад. 
Као што је поменуто, Улрике је на сцени све док је са 
ње на самом крају не изнесу умотану у тканину. Раз-
вој радње не постоји, сцене се нижу асоцијативно пре 
него узрочно-последично и то је емблематично за све 
драме Биљане Јовановић. Различити призори испре-
сецани су дугачким Улрикиним монолозима са елип-
тичним реченицама, махнитим говором који поседује 
поетски набој својствен и другим ауторкиним тексто-
вима (наручито прозним), те је немогуће поверовати 
да су чисто документарни. 

Уколико не монологом, промена сцене наглаше-
на је светлом, али и променом мизансцена у смислу 
положаја затвореника: “Улрике седи на поду преса-
мићена, Гудрун удара главом о зид, Андреас лежи”, 
или сасвим зачудно, “гаси се светло; упали се светло; 
сцена је непромењена; неколико девојчица и дечака 
преносе велике плакате на којима пише СПАСИМО 
ПРИНЦЕЗУ КРИСТИНУ ПРИЈАТЕЉСКУ ШВЕДСКУ 
ПРИЈАТЕЉСКУ ШВЕДСКУ ДЕЦУ”7).

У првој сцени Улрике и Гудрун нам у дугачким 
монолозима дају увод у своју ситуацију: “Улрике: Редов-
но сам ишла у цркву, јела супу и носила чист оковра-
тник. Касније сам почела да пишем неке текстове”, или, 
“Гудрун: Трљају руке бог, канцелар и народ. Нико није 
знао како смо се гушили у Есендорфу. Нико није знао 
шта се све дешавало у Либеку”. Ови искази испресе-
цани су памфлетским исказима Новинара који гово-

7) Биљана Јовановић, “Улрике Мајнхоф 1976”, Биљана Јовановић бун-
товница с разлогом, Жене у црном, Београд 2016, стр. 105–106. 
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ри о уништавању непријатеља народа и износи идеје 
о еугеници нимало другачије од Хитлеровог програ-
ма. Контраст који се ствара у сцени одражава сушти-
ну овог драмског дела, док се на њу настављају сцене 
наизглед и жанровски међусобно различите. 

На пример, реалистичка сцена посете Улрикине 
сестре или дијалог двојице доктора који се одвија у 
присуству две лутке у људској величини и који треба 
да се режира наглашено стилизовано, “њихов говор је 
помало гротескан, њихови гестови (телесно понашање) 
пренаглашено, међутим не до краја”8)...

Ипак, најнеобичнија је сцена суђења Јургену 
Барчу. “Његова [судијина] униформа је комбинација 
грађанског одела, одела цариника и одела полицајца и 
одела свештеника, он је све то по мало.” Иако је Барч 
поменут у Улрикиним монолозима, а направљена је и 
паралела између главног затворског касапина доктора 
Гроса и правог касапина Барчовог оца (чиме се под-
влачи Улрикина идеја о томе да се државна идеологија 
увлачи у све поре друштва), ова сцена долази изнена-
да и то пред сам крај и делује као да је драма унутар 
драме. То јест, као да смо одједном заронили у Улри-
кино сећање (иако ова тврдња није поткрепљена иначе 
информативним дидаскалијама). Ово суђење довољ-
но је дугачко и снажно (а уз то подразумева и дирек-
тан сукоб који ову сцену чини активнијом од других) 
да представља нуклеус драме, али не онај зачет у уму 
њене ауторке, већ у уму њеног лика. 

Читалац ово, наравно, може разумети само а по-
стериори, уз додатно информисање и истраживање. 
Драме Биљане Јовановић и позивају на промишљање, 
на интелектуализацију, она трагом Брехта (ког у Со-
би на Босфору и цитира) жели политички освештеног 
гледаоца-интелектуалца. Иако све њене драме поседу-
ју ужасно усамљене ликове, који жуде за блискошћу и 
додиром, а не могу да га добију јер су у затвору, у непо-
крету, њихов бол, бол о ком смо већ говорили, констан-

8) Исто, стр. 98.

тан је. Он почиње подизањем завесе и траје заувек, те 
гледаочеве емоције неће бити изазване у току трајања 
представе, чему доприноси стално мењање жанра, ар-
тифицијелност на којој се у дидаскалијама инсистира, 
гласни недијегетички звуци...

Улрике Мајнхоф у целини не поседује довољно до-
кумената за једну документарну драму и изазов је за 
људе који нису савременици догађаја о којима говори. 
Међутим, и поред тога, превазилазећи принцип доку-
ментарности, ова драма има невероватну уметничку 
вредност, посебно у сфери језика. Монолози (и ретки 
дијалози) затвореника урнисаних експериментима 
који су над њима вршени, час свесни, час у делирију-
му, испресецани музичким рефреном скичања свиња, 
представљају звучни слој драме на ком је разумевање 
могуће само уколико пристанемо на дигресивност, 
асоцијативност, пристанемо да не знамо и не разуме-
мо и да не можемо да разумемо као што се не може 
разумети зло. У том пристанку ми постајемо довољ-
но рањиви и довољно отворени за страшну друштве-
ну истину коју нам Биљана Јовановић саопштава, по-
стајемо довољно подложни да осетимо бол што је то 
и наша стварност. Да је била у праву, савременици су 
могли да схвате већ десет година након објављивања 
драме Улрике Мајнхоф. 

Улрике Мајнхоф режирали су Нада Кокотовић и 
Љубиша Ристић под називом Штанхајм, кореодрама 
у Студентском културном центру у Београду. Међу-
тим, Биљана се о тој изведби овако изјашњава: “Улри-
ке Мајнхоф ме занимала првенствено као особа, а 
никако као носилац одређених идеја и идеолошких 
програма. Сада, ја наравно не мислим да потпуно не-
гирам значење онога што је био њен идеолошки про-
грам, али мислим да, кад се стигне до ивице, а она ју 
је и прешла, идеолошки програм јесте само у психоло-
шкој функцији. (...) Љубиша и Нада су направили пред-
ставу која нема много везе, или нема никакве везе, са 
оним што је текст. Дакле, идеја текста је једно, а идеја 
представе друго. Мене су занимали живи људи, муца-
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ви, несрећни, промашени, убијени од стране државе, 
моћног државног апарата, дакле, занимао ме је кон-
трапункт држава–појединац, тај појединац може бити 
и вишеструки убица... (...) Није никада била дилема: 
невиност-виност, та идеолошко-политичка варијан-
та, тај модус свести мени је лажан... Улрике Мајнхоф 
је крива, крив је и Исус Христ, али у тренутку када их 
разапињу они су најневинија створења. Јер, врста на-
сиља која се над њима врши, тако је страшна обимом 
и смислом (пошто је врши власт) да њихове стварне 
кривице наједном нестаје...”9)

ЛЕТИ У ГОРУ КАО ПТИЦА

Годину дана након Улрике Мајнхоф, објављена је 
драма Лети у гору као птица (1983). Након концеп-
туалног текста Улрике, непажљиви читалац могао би 
да одахне после неколико страница Птице – коначно 
стари добри реализам. На крају крајева, тако је и ту-
мачен текст Лети у гору као птица у режији Зорана 
Ратковића (Атеље 212, 1983). Проблем је у томе што 
ова драма, а то ћемо закључити у контексту целокуп-
ног опуса Биљане Јовановић, није нужно писана да би 
се тумачила реалистички. Иако, од четири, Лети у го-
ру као птица јесте драматуршки најслабији текст, он 
је и најкомуникативнији и то је његова велика замка. 

Птица има тему из недавне историје, реалис-
тичке дијалоге и карактере за разлику од херметично-
сти Улрике Мајнхоф или још много веће у драми Соба 
на Босфору – до те мере да Соба скоро захтева засебан 
речник појмова како би се лакше тумачила, попут не-
ких романа Умберта Ека (ауторка нам на крају драме 
и даје малу верзију оваквог појмовника). 

Радња Лети у гору као птица одвија се у току 
двадесет пет година (1950. до 1975) у животу младића 
Стевана, од тренутка кад му оца одводе на Голи оток до 
тренутка кад се као студент спрема да напусти земљу, 

9) У интервјуу Борки Павићевић објављеном у програмској књижици 
Лети у гору као птица.

што, будући метафорички заточен у Југославији, ипак 
не уради. За разлику од других драма Биљане Јовано-
вић, Лети у гору као птица поседује неке одлике ари-
стотеловско-хегеловске драматургије, пре свега у томе 
што постоји сукоб на нивоу сваке сцене (као и на ни-
воу појединац–друштво) а постоје и назнаке карактера. 
Али, догађаји у драми нижу се хронолошки зато што 
прате одрастање дечака, а не зато што један из другог 
произилазе. Радња, у смислу praksis-a који неминовно 
подразумева циљ, не постоји, као што не постоји ни у 
другим драмама Биљане Јовановић. Уколико би јунаци 
постали делатни, они би напустили стање непокрета 
и бола и изашли из оквира поетике коју задаје Биља-
нина драматургија.

“Не смемо бити исувише неправедни према ко-
маду Биљане Јовановић Лети у гору као птица, упркос 
његовим очигледним манама, мада се за њега не може 
рећи да је зрело, консеквентно изведено драмско дело. 
Има у њему нешто аутентично, један одбојан став пре-
ма људском друштву, који је, и кад га не прихватамо, 
достојан сваког поштовања. То је став крајњег индиви-
дуалисте, социјалног аутсајдера, који у друштву увек 
види непријатељску силу, нешто што ваља или савла-
дати или одбацивати да би се реализовало оно што је 
човеку иманентно – његова слобода.”10)

Ауторка овај текст класификује као “драмску 
игру у два дела”11), од којих први има осам сцена са 
поднасловима, а други четири сцене обележене само 
бројевима. Први део је дечаштво, други младост. Мо-
литва безазленог – Стеванов монолог, сцена је којом 
драма почиње и која се понавља пред последњу сце-
ну правећи привид кружне драматургије. Привид зато 
што је ово једини монолог у тексту који је приде скоро 
сасвим уопштен тако да му није потребна ситуација, 
он је изван времена. Монолог функционише више као 

10) Владимир Стаменковић, “Еванђеље индивидуализма”, НИН, Бео-
град, 13. 3. 1983. 

11) Биљана Јовановић, “Лети у гору као птица”, Биљана Јовановић бун-
товница с разлогом, стр. 114.
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пролог, који касније добије свој ехо “Ја сам сам. Ја сам 
овде. Господе. Сам”12). 

Када Петра, Стевановог оца одведу на Голи оток, 
његова мајка Марица мора да се сналази и сели се у 
стан своје мајке. Ступа у везу са Хитрим, породичним 
пријатељем, службеником Удбе, за кога Стеван сумња 
да стоји иза Петровог хапшења. Овај сиже делује као 
да може да се развије у реалистичку драму, чега је и 
Биљана Јовановић неминовно била свесна. Међутим, 
то није и Биљанина драма. “Драма Биљане Јовановић 
на плану фабуле прилично је банална, могло би се рећи 
стереотипна. Свесна тога она у драматуршком проседеу 
одустаје од класичних драмских начела и приклања се 
модернијем поступку – принципу фрагментарне дра-
матургије који, ма колико био економичан и ефектан 
у позоришном смислу, као такав захтева супериорно 
овладавање овом техником. Ту супериорност Јовано-
вићева нема, бар за сада. Стога њој драма стално из-
миче, као да не може да је сустигне, могло би се рећи 
да је у сталној потрази за њом, док је у другом делу 
развија као дискусију која би требало да се асимилује 
у драму али то не постиже...”13)

Фрагментарност је подвучена ауторкиним понов-
ним снажним присуством у дидасклијама. У промена-
ма, на пример, Биљана инсистира на пуштању опере 
Кнез Игор, чак и на ставу, трајању и јачини звука. Лико-
ви, осим главног, појављују се у по једној до две сцене 
и нестају пре него што им се уопште успоставе карак-
тери. Због тога се стиче утисак да би све споредне ли-
кове којих је осамнаест, могло да одигра тек неколи-
ко глумаца. Затим, веома збуњује што након сцене у 
којој се наслућује Петрово хапшење долази сцена Капа.

Капа не служи ничему уколико је посматрамо у 
равни реализма јер подразумева наизглед безначајан 
сукоб између дечака Стевана и сусетке Виде, која се 
касније и не појављује, а која му не дозвољава да изађе 

12) Исто, стр. 138.

13) Авдо Мујчиновић “У потрази за драмом”, Политика експрес, Бео-
град, 5. 3. 1983.

напоље да се игра. Али у контексту мотива затвора (који 
је ауторкина опсесивна тема) она добија пун смисао. 
“Идем напоље. Баш идем!”, изговориће Стеван и на-
ставити да седи. Исто као што ће на самом крају дра-
ме, након опраштања од мајке и Хитрог, одлучити да 
ипак оде сутра. Још један куриозитет јесте што ова 
сцена почиње транскриптом нечег што се чини као 
аутентична радијска вест из 1950. године.

У сцени 6. Чизме и опасач, ауторка режира рутин-
ску преметачину стана док су главни ликови још у ње-
му назначивши: “Физичко присуство на позорници ово 
троје (Јелена, Стеван и Марица) не значи да су ствар-
но ту док се обавља преметачина.”14) Ова дидаскалија 
веома подсећа на другу из Улрике Мајнхоф, а заједно 
нам могу помоћи да одгонетнемо како је Биљана ми-
слила сцену: “прво троје је на позорници чак и онда 
када их у ствари нема”15). 

Подела сцене додатно ће се усложнити у сцени 7. 
Усправни мајмуни, када подели позорницу на два дела – 
стан и Дом за незбринуту децу. Сцена Усправни мајмуни 
има све квалитете сцене суђења Јургену Бирчу у Улрике 
Мајнхоф. Подразумева директан одраз друштва јер у 
њој Управник, Политичар и Научник држе предавање 
деци о Лењину и Дарвину. Она је сасвим измештена из 
ткања драме, а опет је њен кохезивни део, јер се управо 
кроз ову сцену демистификује друштвени механизам 
иза догађања у драми. Она је и задирање у менталну 
перцептивност лика, то јест његово сећање јер нам 
Стевана приказује паралелно у два временска тока, 
од којих је један прошлост позната само дечаку (као 
што се суђење у Улрике Мајнхоф у реалности одигра-
ло много пре него што је Улрике доспела у Штанхајм, 
те је његово одигравање само реконструкција догађаја 
из ума протагонисткиње). Друга паралела са Улрике, 
али и са романом Пада Авала, јесте мотив смрти под 
неразјашњеним околностима (не зна се да ли се Петар 

14) Биљана Јовановић, “Лети у гору као птица”, Биљана Јовановић бун-
товница с разлогом, стр. 125.

15) Исто, стр. 93.
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утопио или су га убили, као што се у Улрике и у рома-
ну не зна да ли се Улрике Мајнхоф/Ксенија Беловук 
обесила или су је убили).

У другом делу драме затичемо Стевана као мла-
дића који се није помирио са прошлошћу и незнањем 
о томе ко је пријавио његовог оца. У три сцене пресе-
чене Молитвом он се сукобљава са Мајком и Хитрим, 
односно расправља о друштвеним проблемима са двоје 
својих пријатеља. Овде опет постоји заокрет у друга-
чији језик драме, сцене су дуже, међу њима је много 
мањи проток времена, наслућује се мотивација лика 
(да открије прошлост), постоји сукоб који се благо раз-
вија (на равни Стеван–родитељи), доследно су реали-
стичке изузев Молитве... И тај несклад између два де-
ла – оног који одговара начину на који Биљана мисли 
позориште, а који смо већ видели у Улрике Мајнхоф 
и другог, пријемчиво реалистичког, говори нам да се 
само ткиво драме опире проседеу у који Биљана по-
кушава да га смести. 

Након премијере у Атељеу 212, Олга Стојановић 
у Младости16), Н. Н. у Комунисту17), Феликс Пашић 
у Вечерњим новостима18) и Авдо Мујчиновић у Поли-
тици експрес оштро нападају драму. Нешто је блажи 
Драган Клаић у Политици19): “...[представа] озбиљним 
темама прилази без оригиналних идеја и примерене 
имагинације, јер почива на тексту насталом у погре-
шном уверењу да из сусрета моралне танкоћутности 
са призваном друштвеном збиљом мора да произађе 
освешћујући театар.” Ипак, поставља се питање да 
ли је мотивација за писање овог дела била нека врста 
освешћивања публике, буђења политичке свести, на 

16) Олга Стојановић, “Као птица ругалица”, Младост, Београд, 14. 3. 
1983.

17) Н. Н., “Сентименталистичко пренемагање”, Комунист, Београд, 1. 
4. 1983.

18) Феликс Пашић, “Драма од папира”, Вечерње новости, Београд, 8. 
3. 1983.

19) Драган Клаић, “Површни моралитет”, Политика, Београд, 10. 3. 
1983.

трагу бројних других текстова који настају у то вре-
ме и баве се информбировштином, или је то пак само 
ситуација за приказивање снажног индивидуализма и 
унутрашњег отпора оличеног у лику Стевана, као прет-
ходно у Улрике Мајнхоф. 

Не смемо заборавити, наравно, да инсценација 
игра велику улогу у овим перцепцијама текста. Петар 
Волк писао је чак: “У својој површности често смо за-
падали и западамо у такозване колективне инспира-
ције. То је сада по сваку цену инсистирање на четр-
десет осмој и нашим траумама из тог времена. (...) 
Тој конфекцији припада и ова драма Биљане Јовано-
вић...”20) Па још закључује: “Од плаката и кичерских 
импровизација не оже да се створи никакво, а камоли 
политичко позориште! (...) Модерном театру и нашем 
животу потребно је много више и зашто нас тривијал-
ношћу лишавати и оно мало наде што још гајимо пре-
ма уметности?”

Владимир Стаменковић у својој оцени овог из-
вођења, али и саме драме, био је много благонаклонији 
зато што је, чини се, наслутио управо ту неухватљиву 
нит Биљанине драматургије коју редитељ није изнео: 
“Има још нешто. Комад је, као што показује предста-
ва у режији Зорана Ратковића, веома тежак за прика-
зивање у позоришту. Како амбијентирати ту искида-
ну, уситњену причу? (...) Шта учинити са редукованом 
психологијом ликова, са понорима који зјапе између 
појединих епизода, са радњом која се стално кида и 
намеће утисак да се оно битно одиграло у паузама, из-
ван драме која се приказује?”21) Занимљиво је виђење 
проблематике играња Биљане Јовановић које је дала 
Зорица Јевремовић: “... И то што су јој драме игране – 
тако како су игране – говори више о несвесности по-
зориштника који су нашли за сходно да одиграју још 
једну драмску списатељицу као куриозитет овдашње 

20) Петар Волк, “Лети у гору као птица”, Илустрована политика, Бео-
град, 15. 3. 1983.

21) Владимир Стаменковић, “Еванђеље индивидуализма”, НИН, Бео-
град, 13. 3. 1983.
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културне сцене (кажу у Београду више жена пише дра-
ме но у читавој Европи) него о пристајању на идеје ње-
них драма. Иначе је нико не би играо.”

Шта је Биљана Јовановић мислила о својој новој 
драми сазнајемо из програмске књижице у којој се на-
шао њен интервју са (драматуршкињом комада) Бор-
ком Павићевић: “Е сад, помало ми се чини да сам са 
овим текстом Лети у гору као птица започела нешто 
сасвим друго. До сад је било извлачење изнутра, после-
дице, дакле само пола ствари, а сад покушавам нешто 
друкчије.”22) У тренутку давања овог интервјуа Биљана 
Јовановић је радила на свом трећем роману Душа, је-
диница моја (1984) који има многе одлике драме Лети 
у гору као птица, а бави се и истим периодом. Након 
тога прави паузу од скоро шест година пре него што 
напише још две драме, сасвим различите од псеудо-
реалистичког, историјског дискурса који је покушала 
овом драмом, а наставила романом. 

ЦЕНТРАЛНИ ЗАТВОР

Централни затвор или ЦЗ како се још назива ова 
драма објављен је 1990. године. Принципи драматур-
гије Биљане Јовановић које смо могли да наслутимо у 
претходне две драме, овде су сазрели и развили се. То 
истовремено значи да последње две ауторкине драме 
постају херметичне и тешке за анализу. У фрустра-
цији коју рађа немогућност да се до краја проникне у 
значења драме, да се она “сажме, стисне у себи, да се 
упије (...) да се учини свареном, до краја схватљивом, 
као Перголезијева музика”23), одражава се она фрус-
трација драмских ликова коју смо већ приметили – 
заглављеност, непокрет, бол. Тако ауторка успева да 
предмет свог интересовања учини непосредно доступ-
ним перцепцији публике.

22) У интервјуу Борки Павићевић објављеном у програмској књижици 
Лети у гору као птица.

23) Биљана Јовановић, Пада Авала, ЛОМ, Београд 2016, стр. 136.

ЦЗ друга је драма Биљане Јовановић која се екс-
плицитно дешава у затвору. Међутим, за разлику од 
Улрике Мајнхоф у којој је Штанхајм 1975. само хроно-
топ стварних дешавања, ЦЗ је смештен у футуристичку 
1997. годину (годину након ауторкине преране смрти 
1996). “Централни затвор Подунавске регије”, како 
сазнајемо из текста за уводни кратки филм којим по-
чиње драма, приватна је институција у коју се сливају 
затвореници земаља чланица Подунавске регије. Та-
кође сазнајемо да овај затвор поседује софистициране 
справе за мучење (конструисане у Бечу и Братислави, 
а изграђене у Пешти и Београду!), које се у складу са 
“Конвенцијом петорице” користе само у случајевима 
предвиђеним законом. Дакле, налазимо се у некој вер-
зији дистопије коју нам ауторка до краја не појашњава. 
Све што знамо јесте да је насиље над затвореницима 
законом дозвољено и да је друштвено уређење капита-
листичко, “Завршни рачуни протеклих година показују 
стални раст наше профитне стопе”.

“Сви ликови трагедије су ушли, а немају где да 
изађу.”24) Ово је тачно за све драме Биљане Јовановић, 
али је можда најприближније утиску о радњи драме 
Цетрални затвор. Биљанина фрагментарна драматур-
гија приказује нам долазак у затвор и боравак у њему 
политичког затвореника Ништа који је “младић светле 
пути и танак”25). Ништа тврди да је невин и има тешке 
нападе плача и неутешности. Драма почиње његовим 
доласком и прати његово трајање у овом затвору-ме-
тафори у ком стражари легално подводе затворенице 
из женске ћелије, а боравак се у затвору плаћа (међу-
тим, пошто је Ништа сиромах, он може и на вересију). 
Догађаји који се линеарно нижу стварају утисак кохе-
рентније приче него у претходне две драме, иако мно-
штво ликова, знакова у костимима епоха, различитих 
правила Централног затвора Подунавске регије, па и 

24) Зорица Јевремовић, “Рам за слику Улрике Мајнхоф”, стр. 139

25) Биљана Јовановић, “Централни затвор”, Биљана Јовановић бунтов-
ница с разлогом, стр. 147.
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искакање из задатог језика драме имају много већу 
важност од саме радње.

Драма је подељена на два чина, као и Лети у го-
ру као птица (прва реченица дијалога је саморефе-
ренцијално “Гле птичица!”26)), од којих први има три-
наест, а други осам призора. Први чин прати дешавања 
од доласка Ништа у затвор, преко рађања љубави из-
међу њега и Љубице, до планирања бекства неколико 
затвореника (међу којима су и Ништа и Љубица) које 
прекину стражари. 

Други чин уводи и представнике затворске власти, 
који на мониторима надгледају затворенике и откривају 
да је постојала иницијатива за бекство, али и извесна 
количина новца сакривена у затвору. Овај савремени 
Паноптикон у другом чину постаје полигон за насиље 
различитих врста: двоје затвореника религиозних фана-
тика распињу Старију и Млађу Вештицу, док затворске 
власти вешају Касу, а други затвореници висе везани 
у бунару “СКРЈАБИН: Нема тростуког вешања, Фуше, 
само двоструко, Фуше.” Насиље се толико раби да се 
доводи до апсурда. Насилни и шокантни догађаји се 
згушњавају и убрзавају све до загонетне смрти Ништа. 
Ништа, као и много других ликова Биљане Јовановић, 
умире вешањем иако није разјашњено да ли се убио 
сам или су му помогле Вештице или пак неко други. 
Док се затвор руши бомбама, а врх затворске власти 
Жосефина и даље тражи скривени новац (са неколико 
пресвлачења костима у свакој реплици у Јунону, Јудиту 
или Јованку Орлеанку), њен монолог служи да подвуче 
везу између насиља и профита. Иронично поигравање 
са идејом револуције и револуционара претвара се у 
цинизам на самом крају драме када се, и након што је 
затвор разорен, ликови враћају у њега немајући куда 
да оду. Овај крајње песимистички став, ауторкина је 
жеља да провоцира, а не њен лични став будући да је 
активистичка антиратна баштина Биљане Јовановић 
можда и познатија од њеног драмског опуса.

26) Исто, стр. 148.

Композиција ЦЗ умногоме подсећа на сценарио 
за филм зато што поседује сцене попут: 

“ПРИЗОР СЕДМИ

Разрушени затвор.
Јутро.
Тишина.

ПРИЗОР ОСМИ

Разрушени затвор.
Ноћ.
Експлозија бомби...”27)

Мишљење простора у Централном затвору нали-
кује претходним ауторкиним драмама, јер одређени 
призори (попут прве сцене другог чина) подразуме-
вају да сцена буде подељена на два засебна простора, 
као што у Улрике увек имамо кавезе са затвореници-
ма на сцени, или у Лети у гору као птица у призору 
када Стеван истовремено седи у Дому и у стану. Томе 
да сцена све до последњих призора приказује више 
простора истовремено сведочи и дидаскалија “Сцена 
је јединствена, пали се светло.”28)

У овој драми Биљана је сасвим раскрстила са ка-
рактеризацијом ликова, које је једино могуће разлико-
вати путем дијалеката којима говоре. Као и још једне 
особености која је присутна и у наредној драми Соба на 
Босфору... Затвор из будућности у себи броји затворе-
нике из различитих епоха, славне историјске личности 
и натприродна бића обитавају у истом простору, као 
и руски револуционар Нечајев и француски минис-
тар полиције Фуше, стражари одевени као бастиљски 
и они у униформи руске царске војске... Чак и лица 
која су затвореници, локалне барабе, уз своја имена 
имају занимљива појашњења: “ПЉУВАЧ: једнооки гр-
досија, ПО: налик младом Троцком (...) ЧАРОБЊАК: 

27) Исто, стр. 185.

28) Исто стр. 184.
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женско-мушког обличја (...) ЉУБИЦА: као Рафаелова 
Богородица”29).

Историјске личности, међутим, не играју себе 
саме, тј. немају никакву карактеризацију па ни ми-
нималну која би нам појаснила да је Нечајев – Рус 
или да припада епохи далеко пре 1997. године, већ 
се ове карактеристике наглашавају искључиво кости-
мом. Биљана је, као и увек, испитивала границе оно-
га што може да се пренесе у сценску реалност, а било 
би изнимно занимљиво размишљати о томе у којој би 
се мери Биљанине замисли уопште препознале у тој 
сценској реалности. Да ли би извођење ове драме под-
разумевало програмску књижицу од стотинак страна 
или се, пак, ауторка забављала пишући, без намере да 
се Скрјабин сценски означи, или се управо обраћала 
најпре читаоцу па гледаоцу? 

Велико је питање и како тумачити присуство 
натприродних бића. У затвору који је метафора свако-
лике опресије државе над појединцем, присуство две 
Вештице не изненађује – ипак су жене живе спаљива-
не у име државе тј. цркве. Али сцена у којој пред за-
твореницима чаробњак који се представља као Старац 
Исаија Феликс Ђержински Сун Јан Цен изводи магију 
делује као она загонетна сцена коју смо приметили 
у претходне две драме, а у којој се сажима и огледа 
друштвена стварност о којој драма говори. Међутим, 
за разлику од Улрике и Птице, ова нам сцена демон-
стрира мало реалности (осим жеље потлачених да се 
освете тлачитељима), а много мађионичарских три-
кова који су, притом, сценски тешко изводљиви и ра-
зумљиви, те је питање њеног значења у оквиру драме, 
као и тумачења, недокучиво: “Чаробњак покрива кавез 
плаштом; броји шест пута по пет, чара и обилази око 
кавеза три пута; подиже плашт: у кавезу уместо Фушеа 
је Феликс Ђержински, уместо Скрјабина Сун Јан Цен, 
а уместо Жозефине Дракула. Затим се слика мења та-
ко да после сваког покривања и откривања кавез по-

29) Исто, стр. 147.

стаје мањи, а из њега најпре нестаје Дракула, па Сун 
Јан Цен и на крају Ђержински. Кавез остаје сићушан 
и празан. Чаробњак га подиже и баца преко свог левог 
рамена мумлајући магичне речи.”30)

Да је Централни затвор ипак могуће режирати 
доказао је Владимир Милчин који га је поставио на сце-
ну Народног театра у Битољу 1992. “Владимир Милчин 
је кроз експресију сцене (костим, шминка, сценогра-
фија, сценски покрет) успео да донесе иконографски 
најприближнију визију драматичарског погледа на свет 
Биљане Јовановић.”31) Једина и даље неизведена драма 
ове ауторке, тако, остаје Соба на Босфору.

СОБА НА БОСФОРУ (1996)

“Четири драме, четири затвора за један сиже о 
гету: гету-држави, гету-породици, гету-персони. Задат 
живот драматичарке остварен у драматској амплиту-
ди кроз четири ступња индивидуације ко четири пара-
дигматичке тачке једне Велике Драме. Од потресног 
проговарања о гетоизираном израбљивању оних који 
су крвавом силом кренули против шефова гета (Улри-
ке Мајнхоф), до објаве факата о постојању гета у њеној 
сопственој држави, у њеној породици, у њој самој као 
неуралгична зона отпора и самоће (Лети у гору као 
птица), преко онеобичавања гета-идеолошког систе-
ма кроз одличја централне затворске установе пре-
столничког града који ће апокалиптично прорадити у 
свеколиком безумљу терора између мучитеља и жртви 
тек футуристичке 1997. године. Можда и зато четврти 
ступањ ове Велике Драме – Соба на Босфору – има све 
ознаке епилога из гета неживих.”32)

Соба на Босфору можда се најлакше може опи-
сати као симболистичка драма, али тиме нисмо пре-
бринули ни део муке у вербализацији свега што ова 
драма јесте. Она има драстично мање ликова него ос-

30) Исто, стр. 180.

31) Зорица Јевремовић, “Рам за слику Улрике Мајнхоф”, стр. 139.

32) Исто, стр. 140.



47 >

тале ауторкине драме, а сви носе имена историјских 
(Авицена, Саша Херцен, Јован Лествичник, Марина 
Ивановна, Казанова) или књижевних (Нума и Нима) 
ликова, што је одлика свих драма Биљане Јовановић, 
а наручито ЦЗ. Међутим, ових седам ликова, за разли-
ку од осталих драмских дела ауторке, није постављено 
ни у какав друштвено-политички контекст. Они су у 
чудној соби на Босфору која нема прозоре изузев кад 
се девет прозора-приказа појави ниоткуда са разли-
читим симболима/пејзажима унутар својих рамова. 
Светлана Слапшак предлаже тачан појам: “Далеко од 
сваке актуалности, ова драма испитује сцену и театар 
као визуално призориште, не нужно ни казалиште ни 
позориште, можда не ни као гледалиште.”33)Ауторка, 
због тога, драми даје одредницу “драмска игра у девет 
призора и с девет прозора”34). “АВИЦЕНА: ...морам вас 
упозорити, ова је соба уклета, грозна привиђења има 
њен станар, осим тога, понекад, Босфор се улије, као 
да је соба левак, пехар, чаша, кофа, шта ја знам, када, 
брод, а није, јамчим да је ово само соба...”35)

У соби у оквиру бордела обитава Нима, глав-
ни лик, и Нума “Нимино сновиђење, жена-девојчи-
ца-дечак-старица аметистног сјаја”36). Повест о Нуми 
и Ними прича је из 1001 ноћи, што нам ауторка и са-
општава у “малим упутствима за гледаоце, читаоце” 
на крају драме. Упутства нам појашњавају и начин на 
који ауторка види неке од споредних ликова – Мари-
на Ивановна је, наравно, Марина Ивановна Цветајева, 
која је често на памети и у писању Биљане Јовановић 
(у Пада Авала и у Пси и остали), а коју нам овде пред-
ставља искључиво као ауторку Октобра у вагону; Ави-
цена, управник бордела, у драми носи име по средњо-
вековном мислиоцу коме се приписују тврдње о леко-

33) Светлана Слапшак, “Театар минерала: Соба на Босфору Биљане Јо-
вановић”, ПроФемина, Б 92, Београд, лето 1996, стр. 144.

34) Биљана Јовановић, “Соба на Босфору”, стр. 193.

35) Исто, стр. 202.

36) Исто, стр. 193.

витом деловању минерала “ако га обесиш (гранатус) 
око врата или га ставиш у пиће, учиниће те отпорнијим 
на меланхолију и ојачати срце”37). Јован Лествичник 
понекад се преруши у С. Кјеркегора о коме је ауторка 
говорила у једном интервјуу: “Наспрам томе постоји 
индивидуалистичка позиција кјеркегоровска, у изве-
сном смислу и камијевска... И тај се индивидуализам 
као побуна једног бића отрже системима и веселом 
лицу нове или старе Историје...”38) Затим, Казанова 
је окарактерисан само као аматерски виолиниста, а 
упућени смо на Аутобиографију Александра Херцена. 
Биљана целим овим списком заправо даје листу оба-
везне литературе, више него што даје упутство за ту-
мачење драме. Како је Зорица Јевремовић написала о 
разумевању Собе на Босфору: “Речници симбола мање 
помажу од властитих снова.”39)

Ови ликови сусрећу се, интереагују и мимоила-
зе у различитим психофизичким стањима кроз једи-
ну константу – собу. Околност која бди над свих девет 
призора јесте присуство велике воде изван собе, која 
прети да поплави. Као што је у Улрике основни звуч-
ни ефекат скичање свиња, у Соби је то “Хук велике 
воде”40). Место (у смислу локације собе – да ли је она 
под водом или пак у кули, зашто нема прозоре, какав 
је бордел у којом се налази) и време дешавања рела-
тивни су: “МАРИНА ИВАНОВНА: Света нема. Нестао. 
Пуф. Отишао у зрак. Експлодирао. Ишчезнуо. Изгорео. 
Растворио се. Однео га Бог.”41)

Постоји наговештај кружне драматургије, будући 
да се у осмом призору поново оживљава сусрет исте 
двојице ликова (Ниме и Херцена) као у првој сцени. 
На почетку Нима (добровољно затворен у соби већ 

37) Исто, стр. 219.

38) У интервјуу Борки Павићевић објављеном у програмској књижици 
Лети у гору као птица.

39) Зорица Јевремовић, “Рам за слику Улрике Мајнхоф”, стр. 140.

40) Биљана Јовановић, “Соба на Босфору”, стр. 200.

41) Исто.
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три године) по сваку цену жели да сазна спрема ли се 
у свету нешто крупно, док Херцен не зна да му одгово-
ри на питање. У осмом призору дешава се замена уло-
га у којој Херцен тражи од Ниме да му каже дешава 
ли се нешто крупно. Питање је, дакле, из ког система 
посматрамо стварност – да ли одговор поседује онај 
који може да види појавну реалност или онај који је 
загледан у симболе, тишину и воду.

Онирички мотиви свеприсутни су, ликовно и вер-
бално, нарочито кроз Нимине исказе о сновима. Ис-
прва сања како убија Нуму своју љубавницу, касније 
Нуму као тетраморфона и на послетку сања Нуму као 
Ноја. Мотив воде подвлачи се и Брехтовим сонговима 
“Барбара сонг” и “Балада о утопљеној деклици”. Нима 
не може да се одлучи чује ли лађу или велику рибу... 
Нима чезне за Нумом која плови лађом и замишља је 
како се насукала и како он може отићи по њу.

Вода је ту и уместо зеница Јургена Барча. У чет-
вртом призору, ликови играју неку врсту игре у којој 
непомични Саша Херцен, посађен на столицу у среди-
ни кредом исцртаног правоугаоника, представља Јур-
гена Барча 1975. године, серијског убицу који је и лик 
драме Улрике Мајнхоф Б. Јовановић. Све је могуће у 
овој лабораторији сна.

Нису прозори са призорима попут пуног месеца, 
Вавилона или велике водене површине, једини извор 
недокучивог ликовног симболизма. Често су делови 
тела ликова обојени попут Нуме у првој сцени која 
између свега неколико реплика промени боју попр-
сја из оловнобелог у сивоцрно, затим у кобалтно пла-
во. Када се први пут појави Марина Ивановна, она је 
обојена у црвено, љубичасто, зелено и сиво. Љубичаста 
боја стопала Саше Херцена оставља траг... Ауторка у 
упутству за гледаоце, читаоце, даје следећу напомену: 
“О бојама: оловно бела, смарагдна, азурна, гримизна, 
хрисолит... справљене су према упутствима сликар ског 
приручника Ерминија или поука о сликарској уметности 
састављена од јеромонаха и живописца Дионисија из 

Фурне 1701–1733 године.”42) Слапшакова пише: “Биља-
на Јовановић прави у овој драми вербалну мапу боја. 
Њено испитивање боја полази од теоријског закључка 
да се веза између боја и речи не може остварити оно-
матопејски нити помоћу синестезијске реконструк-
ције (збогом, Рембо!), већ да се једино упадљивом ди-
социјацијом на сцени може указати на могућне нове 
симболичке целине.”43)

Материјално постојање свих ликова релативно 
је. Нума нам је већ у списку ликова окарактерисана 
као сновиђење. “МАРИНА ИВАНОВНА (кричи шишта-
во): Има ли у овом борделу још неког, осим вас? НИ-
МА: Само сам ја то. И неколико мојих облика. Ако не 
рачунам вас. Преузвишена госпођо, ви ћете, извесно 
(њуши ваздух) лежати убрзо на дну.”44) У осмој сцени 
која евоцира прву, Нима се поверава Херцену да Нума 
неће доћи: “САША ХЕРЦЕН: Увек шаљу неког другог, 
зар не, уместо ње, зар не?! НИМА: Да. Увек неког ко 
личи.”45) То наводи на закључак да је све што се деси 
од прве до осме сцене тј. између два разговора Ниме и 
Херцена нека врста сновиђења у ком се прво појављује 
девет прозора, а за њима Нума. Међутим, и самог 
Херцена Нима назива дрхтавом утваром. “Нима седи 
прекрштених ногу на столици на којој је седела Мари-
на Ивановна (...) Казанова малко подсећа на Нуму. А 
Авицена је обучен као Казанова”46) и касније: “Улази 
Марина Ивановна. Личи на своју сенку и на Нуму”. У 
последњем, деветом призору, у ком власник бордела 
Авицена риба собу, ауторка прави додатан обрт у ком 
Авицена не види ниједног од присутних ликова – сви 
су утваре па и Нима. Да ли је овај обрт само коментар 
тј. стилски захват који нас доводи корак ближе нест-

42) Исто, стр. 219.

43) Светлана Слапшак, “Театар минерала: Соба на Босфору Биљане Јо-
вановић”, стр. 144.

44) Биљана Јовановић, “Соба на Босфору”, стр. 201.

45) Исто, стр. 217.

46) Исто, стр. 204.
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варном/оностраном или је Авицена тај који спава и 
сања себе? “АВИЦЕНА: Вода, шапат, сенке, духови. А 
само један човек!”47)

Како, дакле, тумачити ово крајње солипсистичко 
уређење света па још онеобичено мапом боја? Верујем 
да нас епиграф: “Ко је та бела прилика, беспомоћна као 
сенка покојника? Моја љубав”48), провоцира да прозре-
мо игру боја, покрета и симбола, и проникнемо да је 
тема ове драме чежња за љубављу. Меланхолични ка-
рактер Нима, “ХЕРЦЕН: Рекли су да је меланхолија, 
ваша меланхолија, јединствена у свету”49), замишља, 
сања и представља свет где тражи нежност која му из-
миче. “КАЗАНОВА (Лествичнику): ...Знате, ствар је са-
мо у нарави. Моја је, ако дозволите, углавном ведра, а 
ваша је, ако дозволите, меланхолична. А меланхолија 
је немоћ коју сте ви лукаво обукли у моћ.”50) То по-
тврђује прелепа последња сцена сусрета Ниме и Нуме 
у којој се они љубе и воде љубав само замишљајући и 
вербализујући додир, иако су обоје физички присут-
ни на сцени: “НУМА: Нима, пољуби ме! НИМА (љуби 

47) Исто, стр. 219.

48) Исто, стр. 193.

49) Исто, стр. 195.

50) Исто, стр. 213.

ваздух) НУМА (узима пољубац отворених усана кроз 
ваздух): Пољуби ме још једном, дуго и полако!”51) Сли-
ка ова два тела заједно са зидом који се отвара и иза 
кога се отвара велика водена површина последња је у 
драми уз дидаскалију “ТИШИНА ЈЕ”.

Након драмског опуса препуног бола, безнађа 
и афирмације непоколебљивог индивидуализма, по-
следње објављено дело Биљане Јовановић доноси но-
во сагледавање стварности – можда нас нежност може 
спасити. Цео свет неухватљив је и несталан, увек надо-
мак смисла, увек у стању бола, непокрета, све док се 
сопствени лик, мој лик, не препозна у другоме.

“Мој лик”52)

Издужује се на хоризонту. У огледалу.
Мења дужину. Разлаже се. Искочи из превоја
На кожи. Сабере се. (четири изломљене линије)
Једнолично мирише. Одавно не чучи на хоризонту.
Растворен – без помоћи хемије – клизи по уљаном 
платненом глобусу. Увија се у станиол – седи, стоји
и лежи иза хоризонта.
Сакривен. Вратио се. Поломио врат.

51) Исто, стр. 218.

52) Биљана Јовановић, Чувар, песме, Књижевна омладина Србије, Бео-
град 1977, стр. 5.
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I ПРВИ ДАН НА ПОСЛУ 

 (Јеленин и Маријанин стан. Неуредна соба са два 
кревета. По креветима и поду разбацана је женска 
одећа. У другом делу просторије трпезаријски сто са 
столицама. Иза стола врата ка кухињи, на суседном 
зиду врата ка купатилу. На зиду наспрам купати-
ла су улазна врата. Јелена откључава врата, улази 
и прескаче одећу на поду.) 

ЈЕЛЕНА: Зашто је овде увек хаос... Маријана! 

 (Маријана улази из кухиње, са шољом кафе и мобил-
ним телефоном. Затвара врата за собом.) 

МАРИЈАНА: Где си ти до сад?! Шест дана, Јелена, јеботе, 
листам вести и читам... Ево: “Убиство код Тошиног 
бунара, неидентификовано женско тело, истрага у 
току...” Ма могао те неко као поморанџу исцедити...

ЈЕЛЕНА: Не драми. 

МАРИЈАНА: Увек тако... Оставиш ме у граду и отперјаш 
ђаво ће ти знати где... 

ЈЕЛЕНА: А шта би ти “Ем”? Лично, немам ништа против 
да делимо мушкарце... Али истовремено?! 

МАРИЈАНА: Опа! Причај све до детаља! И, овај пут без 
измишљотина... 

ЈЕЛЕНА: Пусти то, глупачо, и помози ми да се спремим! 
Зар си заборавила? 

МАРИЈАНА: Побогу, Јелена... Ако први дан дођеш тачно 
на време, онда ће се то од тебе стално очекивати... 
Уосталом, кашњење је одлика интелигентних људи... 

ЈЕЛЕНА (Не слуша Маријану, размишља.): Идеално ми 
треба пола сата од Милашеве до Авале, а имам два, 
али у граду је хаос, боље да пожурим. Јесу ли тетка 
Машина кола и даље код нас? 

МАРИЈАНА: Аха. Е, тетка те је звала, сигурно милион 
пута... 

ЈЕЛЕНА: Добро, код ње ћу после посла... 

 (Маријана почне да претура по одећи. Од овог тренут-
ка, док говоре, Маријана помаже Јелени да се обуче.) 

МАРИЈАНА: Онда да те спремимо! (Маријана њушне Је-
лену.) Добро, бар си свеже опрана... Причај! По-
следње што знам је да си клечала поред оног типа 
на изложби... Мајке ми, више не идемо на те пси-
ходелије, одсад само вајарство, фотографија и кон-
церти класичне музике! Све сами чудаци... 

ЈЕЛЕНА: Нисам клечала него седела! 

МАРИЈАНА: Ко је он? 

ЈЕЛЕНА: Чекај, ово не ваља, дај ми ону жуту са ромбо-
идним изрезом. (Кад угледа Маријанин скептичан 
поглед.) Хоћу да сам допадљива и... упадљива! 

МАРИЈАНА: Упадљива ћеш бити... Него... Тип! Немој да 
га тражим по фоткама на нету... 

ЈЕЛЕНА: До-бро! (Размишља, очигледно измишља док при-
ча.) Подофицир Мића! Тако сам га звала... А он је 
мене звао “Јело Јеленскаја најбеља на Гренланду...” 

МАРИЈАНА (Прекида је.): Немаш пара у Батајницу да 
одеш, какав Гренланд?! Мора да је ваљало чим си 
остала шест дана... Могла си се бар јавити. 

ЈЕЛЕНА: Знаш ли ти колико кошта позив са Гренланда?! 
Расипнице! (Ослушне.) Шта се то чује? 

МАРИЈАНА: Одакле? 

ЈЕЛЕНА: Из кухиње. 

МАРИЈАНА: Дај, опусти се! Ти ниси у стању да се опус-
тиш... (Јелена навлачи хаљину, Маријана јој задржи 
хаљину преко главе. Маријана загледа модрицу на Је-
ленином боку.) Одакле ти ово? 

ЈЕЛЕНА (Док јој је хаљина преко главе.): Пусти ме! 

МАРИЈАНА: Дакле? 

ЈЕЛЕНА: Пусти ме, покварендуро, да дишем! Испри-
чаћу! (Маријана пушта Јелену.) Модрице... Гурао 
ме Мића под трпезаријски сто, скакао на мене, при-
слањао ме уз ивицу каде као... као да сам црвени 
ружичасти сунђер... (Јелена се смеје.) 
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МАРИЈАНА: Као цркнута мачка! Или бубашваба разма-
зана о ивицу каде... Значи модрице су... од туцања? 

ЈЕЛЕНА: Да. 

МАРИЈАНА: Јело... Ако ме лажеш...! (Маријана је видно 
узнемирена, али није сигурна шта би урадила ако је 
Јелена лаже. Јелена бесно склони Маријанину руку од 
себе и оде дубље у просторију где настави да се облачи. 
Маријани је непријатно. Најзад...) Бооже, Јелена, па 
могао је мање да те гњечи... (Подозриво.) Какав је? 

ЈЕЛЕНА (Снебива се па се ипак осмехне.): Онако, смешан. 
Има огромне кукове и огромну главу на малом телу. 

МАРИЈАНА: Кукови су велики због туцања, а глава због 
високог IQ-а. 

ЈЕЛЕНА: Браво, Маријана, као прави дипломирани пси-
хијатар! 

МАРИЈАНА: А које је ваше стручно мишљење? Ипак, сана-
торијум на Авали од данас има једну лудачу више... 

ЈЕЛЕНА: Ствар је потпуно супротна. Кукови су велики 
због памети која се разлива из левог и десног ока, 
дијагонално и укрштено у десни и леви кук, а гла-
ва је велика због макрокосмичких количина семе-
на које је Мића, будући подофицир, предано, по 
војнички, просипао! 

МАРИЈАНА: Чекај, стварно хоћеш да ми кажеш да си 
шест дана била на гајби тог... Миће? 

ЈЕЛЕНА: Веруј ми, и ти би остала шест дана да си ви-
дела онај божанствени прћасти носић... И велики 
испупчени младеж на врху! 

МАРИЈАНА (Најзад поверује Јелениној ноншалантности, 
ако не и измишљотини. Опусти се.): Хм... Рецимо, 
кад су мушкарци у питању, ја могу да се заљубим у 
мушке ноге, ако су дуге, или у врат, набрекли шлиц, 
ручерде, плећа... Али у лице... Шта уопште радиш с 
носом? (Маријана приђе Јелени и почне да је шминка.) 

ЈЕЛЕНА (Искрено, с нежношћу.): Најузбудљивије ми је 
било баш трљање Мићиног носа са тим чудесним 

младежом о моје лево раме. А нарочито испод сто-
ла у предсобљу... 

МАРИЈАНА: Свашта... (Не може да одоли да пита.) Што 
баш лево раме? 

ЈЕЛЕНА: Због несиметричног распореда живаца и тача-
ка осетљивих на додир Мићиног носа... Уосталом, 
пробали смо и десно раме и пупак. 

МАРИЈАНА (Маријана се смеје.): Вашљива мачко, лижеш 
се и трљаш у предсобљу на линолеуму! (Маријана у 
неверици врти главом.) Све си измислила! 

ЈЕЛЕНА: Па шта? (Јелена подигне мантил с пода и от-
крије врећу за спавање.) Чија је врећа? 

МАРИЈАНА: Шта ће Родић да каже на Мићу, будућег 
официра, а тренутног џентлмена? 

ЈЕЛЕНА: Јебе ми се. 

МАРИЈАНА: Човек ти среди посао, а ти тако према њему... 

ЈЕЛЕНА (Љутито.): Добро, гадуро, ваљда сам и ја за 
нешто заслужна! 

МАРИЈАНА: Кажи бар једном истину, била си негде с 
Родићем, је л’ да? 

ЈЕЛЕНА: Чија је врећа? 

МАРИЈАНА: А... Владицина. 

 (Јеленин телефон звони из ташне. Јелена извади те-
лефон и одбије позив.) 

МАРИЈАНА: Да ли је могуће?! 

 (Јелена добаци телефон Маријани. Маријана загледа 
телефон.) 

ЈЕЛЕНА: Данас почињем да радим, па ето... А и Родић ми 
је рекао да морам да имам мобилни, ако је хитно. 

МАРИЈАНА: Другим речима, он ти га је купио, а ти не 
можеш да одбијеш јер ћеш до краја живота ради-
ти за јебача. 

ЈЕЛЕНА: Могу ли ја бар мало подршке од тебе да до-
бијем?! 

МАРИЈАНА: Извини... Дођи. 
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 (Маријана седне на један од два кревета. Јелена седне 
поред Маријане и наслони јој главу у крило. Марија-
на милује Јелену по коси. Јелена је, док је Маријана 
милује, потпуно смирена. Ћуте.) 

ЈЕЛЕНА: Не чини ти се да ово мажење постаје некако 
рутински? 

МАРИЈАНА (У другој руци врти Јеленин телефон.): Хоћеш 
ми дати свој број? Или је то само за туцаче и друге 
љубавне авантуре на Гренланду? 

ЈЕЛЕНА: Не, то је за посао... 

МАРИЈАНА: Значи за Родића. А Родић је туцач, па си-
логистички закључујемо – телефон дајеш само ту-
цачима. 

ЈЕЛЕНА: Рекла сам ти, хоћу контакт један на један, ни-
какве телефоне, интернете... Мени треба додир. 
(Ухвати Маријанину руку која је милује.) Баш ова-
ко. Стварни људи. 

МАРИЈАНА: Ти и стварност немате никаквог додира... 
Ја поуздано знам да ти се стварно десило само оно 
што видим својим очима! Остало све измишљаш! 

ЈЕЛЕНА: Па да... Ако си ти присутна, онда је то твоја и 
моја стварност. Ако ниси, онда је само моја и ја мо-
гу да радим с њом шта хоћу! А ти си љубоморна... 

МАРИЈАНА: Слушај, Јелче, да ти каже твоја дружбени-
ца у првим искуствима ума и тела... Намамили су 
те у лудницу, као да радиш, али ће те затворити у 
њу првом приликом... Џабе си се облачила, кошуљу 
ћеш добити... 

 (Нешто гласно лупи у кухињи. Маријана удари дла-
ном о длан да покрије звук.) 

МАРИЈАНА: Доста излежавања, мораш да кренеш! 

 (Јелена устане и крене ка улазним вратима па се за-
устави.) 

ЈЕЛЕНА: Јао! Платила си рачуне? 

МАРИЈАНА: Нисам. 

ЈЕЛЕНА (Крене ка кухињи.): Понећу их... 

МАРИЈАНА: Ја ћу! (Јелена се заустави испред кухињских 
врата.) Данас ти је важан дан, пусти то. 

ЈЕЛЕНА: Не зајебавај се с тим, нећу да плаћам камате... 

 (Јелена отвори врата кухиње. Владица који је при-
слушкивао на вратима “упадне” у собу. Владица је у 
доњем делу тренерке и држи парче пице у руци. Об-
рише руку о тренерку и пружи је Јелени. Јелена по-
гледа у Маријану.) 

МАРИЈАНА: Нисам хтела о томе док си напета... 

ЈЕЛЕНА: А кад си мислила? 

ВЛАДИЦА: Каравела. Сори, рекла ми ова Маријана овде 
да ћутим и једем. 

ЈЕЛЕНА: Нема проблема, Каравела, ниси први ког ова-
ко упознајем... 

МАРИЈАНА: Ма то је Владица! 

ЈЕЛЕНА: Владица, Каравела, туцач, јебач, змајолетач, 
не занима ме, ја морам да стигнем на посао! (Јеле-
на крене ка излазу.) 

ВЛАДИЦА (Маријани): Значи кул је с тим да живим овде? 

ЈЕЛЕНА (Заустави се на улазу.): Где ће да живи?! 

МАРИЈАНА: Није те било шест дана, како да ти јавим? 
Немој да се љутиш на мене... (Маријана полако приђе 
Јелени и почне да је милује по коси, Јелена се опусти.) 
Идеш на посао, фокусирај се на то. Причаћемо кад 
дођеш. (Заверенички.) Ако ти се Владица не свиди, 
избацићемо га... 

ВЛАДИЦА: Али рекла си... 

 (Јеленин телефон, и даље код Маријане, зазвони. Је-
лена пође ка Маријани, али је Маријана предухитри 
и јави се.) 

МАРИЈАНА: Хало? О, професоре Родићу, Маријана овде. 
Да... Не тражите паркинг, ево силази. Рећи ћу јој. 
Пријатно. (Маријана прекине позив и пружи теле-
фон Јелени.) Што не рече да имаш превоз? 

ЈЕЛЕНА: Рекла сам му да не долази! Оговараће ме од 
првог дана... 
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ВЛАДИЦА: Еј, жене, је л’ могу ја да крешујем овде или 
не могу? 

 (Јелена и Маријана погледају Владицу и игноришу га. 
Јелена се врати да седне на кревет.) 

МАРИЈАНА: Па шта си сад села? Зар не журиш? 

ЈЕЛЕНА: Нек чека. (Јелена одмери Владицу. Маријани.) 
Ево ти једна мисао, право из уста Миће подофици-
ра: плаве очи су аналитичке (Јелена показује на себе), 
зелене су трудбеничке и насилничке, црне песнич-
ке, а браон (Јелена се приближи Маријани и пољуби 
је у слепоочницу), браон су курварске. 

МАРИЈАНА (Маријана се насмеје и гурне Јелену ка излаз-
ним вратима.): Јелче... (Јелена провири кроз врата.) 
Немој да се везујеш тамо за пацијенте, бог зна да 
волиш психопате... 

 (Јелена шаљиво салутира Маријани и оде. Маријана 
се окрене ка Владици.) 

МАРИЈАНА: Каравела?! 

ВЛАДИЦА: Тако ме зову... Ниси знала? (Владица приђе 
Маријани и крене да је љуби по врату.) 

МАРИЈАНА: Ужас... Па подофицир Мића је бољи нади-
мак од тога! (Маријана покушава пољупцима да на-
тера Владицу да престане да прича.) 

ВЛАДИЦА: Незванични доктор фотографије, парапси-
хологије и растурологије! Зову ме и Таута због та-
утологија којима печим и гњечим... 

МАРИЈАНА (Стави Владицине руке на себе): Каравела, 
хајде више гњечи, а мање лупетај! 

ВЛАДИЦА: Не верујеш? Па чак и најнеповерљивији чо-
век у Београду верује да су сви моји надимци ле-
гитимни и до корена ките истинити! (Маријана ус-
тане и почне да распрема неред у соби.) 

МАРИЈАНА: Не вреди, Владице... Не могу више с тобом. 

ВЛАДИЦА: Али зашто? Више никад?! 

МАРИЈАНА: Не знам, видећу... Боље да смо другари. 

ВЛАДИЦА: Добро! Скроз те капирам... И ја тако увек 
кажем! Формула за дуготрајност је повременост... 
(Ћути.) Е, а је л’ могу ја и даље да спавам овде? 

 (Маријана оде у кухињу. Владица збуњено гледа за 
њом.) 

II ЈЕЛЕНА И СЕНКА 

 (Минималистички опремљена соба у санаторију-
му са удобним намештајем. Лежерно обучена Сенка 
погледава ка вратима и покушава да се намести у 
позу. Сенка стане на сто и рашири руке, па се скупи 
испод стола, приђе компјутеру и пусти мису Луба. 
Сенка преврне сто наопачке и клекне на даску сто-
ла. Угледа Јелену иза врата, ухвати се за ноге стола 
као за решетке и погне главу. Улази Јелена, обучена 
другачије него у првој сцени, носећи фасциклу. Јелена 
застане кад угледа Сенку, али седне на фотељу као 
да је све у реду. Док приповеда, Сенка прави покрете 
као при ритуалном плесу уз музику.) 

СЕНКА: Оквир догађаја – два сата ујутро. Висина трећег 
спрата – то је трајект. Испод је црна плазма – то је 
море. 

ЈЕЛЕНА: Зашто не седнете? 

СЕНКА (Не слуша Јелену.): Металну утробу трајекта до-
живљавам сентиментално, као да је велика топла 
жена. Прешла сам неколико хиљада километара. 
Стварна раздаљина је ништавна... Уопште се ни-
сам залетала. 

ЈЕЛЕНА: Сами сте? 

СЕНКА: Видим десеторо. Морнари – петорица и путни-
ци – једна жена, четири мушкарца, једно дете. Ја 
сам број једанаест на овом броду. Као на почетку, 
број једанаест, после десет почињеш јединицом. 

ЈЕЛЕНА: На почетку? 
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СЕНКА: Нов почетак за мене. Ја, самој себи, сопстве-
ни почетак. 

ЈЕЛЕНА (Записује у свеску.): Наставите... 

СЕНКА: Лука из сна. Чекаоница посађена на воду као 
дебела жена на столицу. 

ЈЕЛЕНА: Препричавате ми сан? 

 (Сенка устане и расплеше се уз музику по просторији 
док приповеда.) 

СЕНКА: Ја и још педесетак људи излазимо из брода. Брод 
се приљубио уз ограду чекаонице. Међу путници-
ма видим и свог непостојећег оца! Никад га нисам 
видела, а ни у сну није остарио... 

ЈЕЛЕНА (Кришом се насмеје.): Препознајете ли неког 
осим оца? 

СЕНКА: На знак сви скачемо у воду са торбама, запуше-
них носева, из воде отичемо, пливамо… или можда 
гмижемо? (Сенка се приближи Јелени и чека одговор. 
Јелена ћути.) Идемо кроз неке ходнике, као ката-
комбе, фараонска склоништа, подруми пирамида... 
Враћамо се... Степенице су пресвучене слузокожом. 
Гурамо нокте у ту клизаву простирку, хватамо се 
једни за друге (Сенка глумећи сцену чврсто ухва-
ти Јелену за раме) и некако стижемо у чекаоницу. 

ЈЕЛЕНА: Молим вас, не додирујте ме. 

СЕНКА: После сваког скакања све нас је мање. Људи у 
белим мантилима скидају нас до голе коже. Не опи-
ремо се. Мажу нас дебело неком машћу и одлазе. 
Брод полази, а ја схватам да сам све путне папире 
изгубила током скакања. Покушавам на силу да 
уђем у брод, али моја снага је смешна, занемари-
ва... Брод одлази, ја се враћам на клупу (Сенка се-
да на фотељу као на клупу и јеца.) обливена сузама 
као у најбољим-најжешћим нападима хистерије, 
својевремено, са грчевима у стомаку... од страха! 

ЈЕЛЕНА: Немоћни сте пред темпом живота који меље... 
Враћате се на исто, само да бисте поново скочили... 
Је л’ тако, је л’ то требало да закључим из ове пред-

ставе? А то што се сада правите да плачете (Сенка 
нагло престане да плаче.), никог не би заварало. А 
то што ја све ово анализирам, треба као да вам по-
каже да сам професионална. 

СЕНКА (Сенка ћути.): Признај... Није лоше за упозна-
вање, а? (Сенка намешта собу у пређашње стање.) 

ЈЕЛЕНА: Веома маштовито. Хоћете ли, молим Вас, да 
промените музику? 

СЕНКА: А зашто ми персираш? 

ЈЕЛЕНА: Ако ти не прија – нећу. 

СЕНКА: Стрпаш човека у лудницу, држиш га против 
његове воље, и онда се понашаш као да га нешто 
курчево поштујеш! Гледај ово! (Подигне своју маји-
цу да покаже бок на коме су модрице и огреботине.) 
Дугачки, црвени нокти сестара... 

ЈЕЛЕНА (Прекине Сенку. Додирне сопствени бок са модри-
цама.): Одакле ти модрице? 

СЕНКА: Од сестара! 

ЈЕЛЕНА: Лажеш, превише су старе. (Јелена загледа Сен-
кино раме, па лице. Јелена додирне Сенку испод ока. 
Сенка одскочи “као опарена”. Јелена узрујано прегле-
да картон.) Је л’ те неко прегледао кад си дошла? 
Зашто ово не постоји у картону? 

СЕНКА (Продере се.): Слушај кад причам! Ти њих шти-
тиш! Гребале су ме... Оне. Пију кафу и поскакују, 
тамо... по лекарским собама, намештају се на ма-
лецне ките лекара... Средња стручна спрема, она 
мене контролише, мене везује, она која не зна ко 
је Перголези! (Сенка се унесе Јелени у лице.) Знаш 
ли ти ко је Перголези? 

ЈЕЛЕНА (Послушно.): Италијански композитор. 

СЕНКА: Мајстор из Анконе. Је л’ теби јасно да ти лично 
поново убијаш Перголезија? (Јелена збуњено посма-
тра Сенку.) Убијаш, убијаш, канапом за веш гушиш 
га споро и болно... Уместо да свирам, ја седим овде 
и губим време са тобом! 
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ЈЕЛЕНА: Хајде онда да не губимо време... Да ли те је 
неко ударио? Да ли си их сама нанела? 

СЕНКА (Слегне раменима.): Тукла сам се. 
ЈЕЛЕНА: С ким? (Сенка се приближи Јелени и загледа је. 

Јелена ћути и повлачи тело уназад у столици.) Је 
л’ ми нешто фали? 

СЕНКА: Млада си. Није ни чудо то што причају... 
ЈЕЛЕНА: Шта причају? 
СЕНКА: Ма ништа... Сестре оговарају... 
ЈЕЛЕНА (Отвори картон.): Малопре су ми дали картон, 

прелетела сам га летимично... Видим да смо имења-
киње. (Јелена се усиљено осмехне Сенки.) 

СЕНКА: Нисмо. Ја сам Ксенија Беловук. Зовеш ме Сења 
или Сенка. А најбоље – не зовеш ме никако. 

ЈЕЛЕНА (Јелена чита из картона.): Ксенија Беловук, 
мајка... Преминула... овде. Мислиш да ћеш завр-
шити као она? 

СЕНКА: Обешена у лудници? Креч под прстима... Не-
разјашњене околности... Није искључено. Ето, она 
је имала који месец преко двадесет девет, мени је 
двадесет осам. Све је то измишљено... Неподно-
шљиво. Убили су је, или се убила, могла је од вас 
полудети и да није била луда! Али опет... одакле 
креч под прстима? 

ЈЕЛЕНА: Памтиш ли мајку? 
СЕНКА: Је л’ имаш гумене бомбоне? 
ЈЕЛЕНА: Желим да ти помогнем, Јелена... 
СЕНКА: Сенка! Јесам ли ја од тебе можда тражила помоћ? 
ЈЕЛЕНА: Ниси први пут овде, је л’ тако? (Сенка ћути.) 

Док не утврдимо дијагнозу, нећемо се никуд по-
маћи... (Сенка ћути.) Хоћеш да ми испричаш шта се 
десило кад си имала... (Гледа у картон.) Седамнаест? 

СЕНКА: Јако важан број. (Сенка устане, узме папир са 
стола, отме Јелени хемијску оловку, напише 17,5 и 
подигне папир. Сенка стане пред Јелену као дете на 
часу.) Седамнаест и по имам пега на лицу. Са се-
дамнаест и по први пут сам спавала с мушкарцем. 

Он је имао двадесет седам и по. Са седамнаест и по 
научила сам да возим бицикл, пливам и возим рол-
шуе! Тада сам волела једног Зорана. А истовреме-
но сам се заљубила у Андрију. Немогуће! Лажем? 
Ко је ту имао двадесет седам и по, а ко седамнаест 
и по? Нека непостојећа тела или даса развијен као 
разгласна станица? (Јелена прилази компјутеру и 
пушта Перголезија, Концерт бр. 1, став spiritoso. 
Сенка заурла на сав глас.) Гаси! 

ЈЕЛЕНА (Искључи музику.): Мислила сам да ћеш воле-
ти да чујеш флауту. 

СЕНКА: Боли ме баш лакат. Подилазиш с Перголезијем. 
Јефтино. 

ЈЕЛЕНА: Свирање је добра терапија и имала би нешто 
на шта можеш да се концентришеш... Хоћеш да ти 
донесемо флауту? 

СЕНКА (Сенка се узнемири.): Ти не знаш где је моја фла-
ута! Не можеш ти! Моја флаута је заробљена, под 
кључем, сама... Не може нико да је узме! Нико! 
Знаш ли ти шта треба да се деси да би неко дошао до 
моје флауте?! Он ју је узео! Код њега је! Не знаш... 

ЈЕЛЕНА: Твоја флаута? 
СЕНКА (Вришти.): Прекини с том флаутом! 
 (Ћуте. Јелена чека да се Сенка смири. Сенка седне.) 
ЈЕЛЕНА: Шта да учиним да ти овде буде пријатније? 
СЕНКА: Нозинан. 
ЈЕЛЕНА: Шта имаш против њега? 
СЕНКА: Против? Сачувај боже. Нозинан – то је десе-

то светско чудо! Дао је свету... вишеструкост! Ах, 
та створења, ни луда ни нормална, а вишеструка! 
Можеш њима почистити испред куће... Дупе своје... 
Само ако им кажеш да је то за њихово добро! Без-
условно ти верују... 

ЈЕЛЕНА: Доктор Родић га је сигурно преписао с раз-
логом... 

СЕНКА (Сумњичаво.): Ти си овде нешто кратко? 
ЈЕЛЕНА: Четири недеље. 
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СЕНКА: Да ти објасним... Тај чудотворни лек дели се сви-
ма без питања. Од чега болујеш? Није важно! Како се 
понашаш? Није важно! Свима. Јеси ли знала? (Јеле-
на ћути.) Дај га пацову и... шта? Пацов чучи, пацов 
хрче... Нема јурњаве по ходницима... Проверено! 

ЈЕЛЕНА: Проверено? 

СЕНКА: Узмем нозинан из џепа, умочим у маст од руч-
ка, спустим на под и чекам. Пацов дође, увек дође... 

ЈЕЛЕНА: Ја нисам надлежна за лекове, не знам шта... 

СЕНКА: Види са швалером да ме оставе на миру. Шта 
ме гледаш? Знам ја више о теби него ти о мени... 
Оговарају те на сва звона. Кажу, ту си преко кре-
вета. Мисле да га уцењујеш да ћеш открити жени. 
Мислим, жена зна, одмах да се разумемо... 

ЈЕЛЕНА (Непријатно јој је.): Овде пише да добро реа-
гујеш на нозинан. 

СЕНКА: Ни једну једину таблету нисам попила. 

ЈЕЛЕНА: Како да ти помогнем ако ми не кажеш истину? 

СЕНКА: Ја лажем?! 

 (Сенка извади из џепа и баци на Јелену шаку табле-
та. Јелена заштити лице фасциклом. Јелена устане 
и отвори врата Сенки. Сенка бесно изађе.)

III ТРОЈКА 

 (Владица седи за трпезаријским столом у Марија-
нином и Јеленином стану. Гледа фотографије на дис-
плеју фотоапарата. Маријана му вири преко раме-
на.) 

ВЛАДИЦА: Кажи јесам ли уметник? Види ово што је 
моћно! Елиса, мотор, пилотска кабина... 

МАРИЈАНА (Маријана одлази до кухиње.): И портрет стју-
ардесе, доњолеђни! Оће фотографисати тај никон 
некад нешто осим авиона? 

ВЛАДИЦА: Жено, индустријска фотографија је сад глав-
на ствар... Уф, ако ми Амер да визу... Велики аутом-
били – велика лова! Е, почиње да мирише... 

МАРИЈАНА (Маријана се враћа.): Још мало... А оне при-
че како сам, како ти оно кажеш...? За моје сенке? 

ВЛАДИЦА: Танкосена! Имаш веома изражену тананост 
сенки! (Владица окреће фотоапарат ка Маријани и 
фотографише је. Маријана се смеје и позира.) Гладан 
сам, кад ће то? 

МАРИЈАНА: Стрпи се... (Маријана позива телефоном.) 
Да видим да ли долази Јелена. 

ВЛАДИЦА: Дала ти је број?! 

МАРИЈАНА: Није. Зајебала се, дала је тетка Маши, па 
сам узела од ње. (Маријана спушта телефон након 
неодговореног позива.) 

ВЛАДИЦА: Опа! 

МАРИЈАНА (Одлази до кухиње и враћа се с гибаницом.): 
Ма, десило се срање, Маша је полудела. Пази, вруће 
је! Кад је Антон умро, Маша није могла нигде да је 
нађе... (Маријана и Владица секу и једу гибаницу.) 

ВЛАДИЦА: Ммм, ово је феноменално! 

МАРИЈАНА: Кажем ти. 

ВЛАДИЦА: А ко је Антон? 

МАРИЈАНА: Теткин муж. 

ВЛАДИЦА: А Маша је тетка? 

МАРИЈАНА: Аха. Е па то је било баш онда кад си се ти 
уселио! “Подофицир Мића”, Гренланд... Јелена је 
нестала и пропустила је сахрану и све. 

ВЛАДИЦА: Гарант је опет негде испарила... С неким од 
туцача, она их зајебано бира. 

МАРИЈАНА: Ништа од просидбе, мораћеш да одложиш... 

ВЛАДИЦА: А што тебе то толико нервира? Хоћеш ти да 
се удаш за мене? 

МАРИЈАНА: Свашта, Владице... 
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ВЛАДИЦА: Маријана, ја у овом граду знам да постоје 
Теразије, постоји Авала и постоје твоје сисе. (Вла-
дица креће ка Маријани, Маријана га гурне од себе.) 
С Јеленом ово може да прође пошто је луда... Уос-
талом, ти си мој тип, разумеш, С-тип, не могу да се 
оженим тобом. Али, рецимо, ако би ти ускочила у 
Јеленину и моју брачну постељу... 

МАРИЈАНА: А Јелена није С-тип? 

ВЛАДИЦА: Не, С-тип, то ти је умерена мазохисткиња. 
Нањушим вас на 100 метара, ко од шале. Ви се ту-
цате у главу, никако у рибу. Разни лудаци ватају на 
снагу, на мишиће и остало... Ја кажем – тактика и 
само тактика! Треба, рецимо, знати те типове. На 
пример, М-тип туца се само и искључиво у рибу, то 
су потпуне мазохисткиње. А Јелена? Немам појма, 
морао бих да размислим... 

МАРИЈАНА: Можда је она неки Ј-тип? 

ВЛАДИЦА: Ј, А, Л-тип. Ма, кад је слушаш како прича... 
Заљуби се у нечија уста, уши, ход, па у гримасе... Не-
ма никакав принцип, све је збрда-здола... Ево ја, на 
пример, волим само расне мачке, не волим мршаве 
и дашчаре, не волим кривоноге, а ни оне с ногама 
као храстова стабла, дугоносе и танкоусте и наро-
чито не волим оне којима се дупе вуче по земљи. А 
све остало може да прође, нисам ситничар... 

МАРИЈАНА: Јутрос је Родићев аутомобил био испред и 
кружио је око блока, бар петнаест минута. Можда 
ни на посао није отишла... 

ВЛАДИЦА: Кладим се у никон и 500 куртона да се завукла 
негде с неким... на пример, лепоусним Зораном... 
Уосталом, шта бринеш, можда је просто с неким 
другарима... 

МАРИЈАНА (Иронично.): Којим другарима? 

ВЛАДИЦА: Ма дај, Маријана, стално је с неким људи-
ма... (Владица се замисли. Маријана одмахује гла-
вом.) Немој ме јебати, Маријана, мора да има не-
ко. Из школе бар! 

МАРИЈАНА: Ти знаш каква је Јелена... 

ВЛАДИЦА: И то што кажеш... Ко би с њом? Могао би јој 
неко главу о зид, па онда на робију! 

МАРИЈАНА: Замисли је као тинејџерку. Хтели су да је 
избаце из гимназије. 

ВЛАДИЦА: Ау... А ви сте још од тад? 

МАРИЈАНА: Одмалена. Одувек. Осим тетка Маше, Јел-
че има само мене. 

ВЛАДИЦА: Морам нешто да те питам! Кунем се да ће 
то остати наша тајна... Кунем се... 

МАРИЈАНА (Смеје се.): Шта је теби свето? 

ВЛАДИЦА: Кунем се у крст! (Маријана се јаче смеје.) 
У звезду, троугао, у кладионицу! У оног уредника 
I-ТВ програма што је рекао да ће ме запослити! У 
никон! Кунем се у никон! 

МАРИЈАНА: Шта? 

ВЛАДИЦА: Вас две се јебете, је л’ да? Мислим, знам да 
ти не бираш мушко-женско, све може... Стално се 
нешто диркате, пипкате... 

МАРИЈАНА: Не. Ми смо ти као сестре. Јелена увек каже 
да сам ја као... њена сијамска близнакиња. 

ВЛАДИЦА: Мхм, мхм, значи, кад бисмо се сви ми 
креснули, то и даље не би била тројка јер сте вас 
две једно? 

МАРИЈАНА: Ти чим се наједеш, кренеш о кресању! Тре-
ба те држати гладним... 

ВЛАДИЦА: Нисам то ја... Наука каже да С-тип и ЈАЛ-тип, 
у комбинацији с једним доктором растурологије... 

 (Улази замишљена Јелена, обучена као у претходној 
сцени, са дугачким шалом који се вуче по земљи. Док 
хода, Јелена чита из фасцикле, не обраћа пажњу на 
Маријану и Владицу и седа на кревет. Владица се 
приближи Јелени и сметено стоји поред ње.) 

МАРИЈАНА: Подигни тај шал... Хоћеш да скончаш ко 
Данканова? (Јелена не слуша.) Хоћеш да једеш? (Је-
лена чита и не слуша Маријану.) 
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ВЛАДИЦА: Хоћу. (Владица узима парче гибанице и вра-
ти се до Јелене.) 

МАРИЈАНА: Јелче... Јелена! Јелена, јебем ти сунце! 

ЈЕЛЕНА (Одсутно.): Извини. Као да уместо мозга... имам 
велику модрицу. 

 (Владица нелагодно стоји крај Јелене.) 

МАРИЈАНА: Јеси добро? 

ЈЕЛЕНА: Да... Добила сам пацијенткињу. 

МАРИЈАНА: Посао треба да радиш на послу, а код куће 
ваташ зјале ко сав нормалан свет... То је њен кар-
тон? Не смеш то да износиш! 

ЈЕЛЕНА: Ти ћеш да ми кажеш... 

МАРИЈАНА: То је и моја струка, кретенушо! 

ЈЕЛЕНА: Да, само што ја радим, а ти држиш енглески 
Кинезима... 

МАРИЈАНА: Да сам се ја јебала са професором Родићем, 
то би сад био мој посао! 

ЈЕЛЕНА: То са Родићем, као што знаш, почело је пре 
три године, кад посао није ни био на видику! И вр-
ло добро знаш да нисам са њим због посла. 

МАРИЈАНА: Него због љубави... (Јелена ћути.) Био је 
овде. Колима... Јутрос. 

ЈЕЛЕНА (Јелена ћути. Јелена не може више да игнорише 
Владицу који стоји поред ње и покушава да скрене 
пажњу на себе.): Мрдај, видиш да читам! (Јелена чи-
та из картона. Тишина.) Осећам се као у скриве-
ној камери... Гледај. (Јелена показује Маријани на 
место у картону.) 

МАРИЈАНА: И она је водолија! 

ЈЕЛЕНА: Маријана... 

МАРИЈАНА: Добро, рођене сте исти дан... Шта нам то го-
вори? Да је она твоја давно изгубљена сестра близ-
накиња? 

ЈЕЛЕНА: Одрасла без родитеља, мајка јој је умрла кад 
је имала две, оца није упознала... Као и ја! Одгаји-

ла је тетка, као мене Маша... Друга тетка јој слала 
новац из Чешке. 

МАРИЈАНА: Можда сад откријеш да и ти имаш тетку у 
Чешкој... Дај ми то! (Отме Јелени фасциклу.) Изба-
чена из гимназије, завршила музичку, после фла-
уту... Ти ниси избачена, мада, то дување у фалусо-
идне инструменте вам јесте заједничко... 

ЈЕЛЕНА: Што си наоштрена, јеботе? Јеси љубоморна? 

МАРИЈАНА (Показујући на фотографију у картону.): На 
лудачу?! 

ЈЕЛЕНА (Збуњено.): А зашто би била на њу? 

МАРИЈАНА: Па ти си сад рекла... 

ЈЕЛЕНА: Мислила сам на мене. Што радим... (Ћуте.) 

ВЛАДИЦА: Баш је сјајно што радиш! 

 (Јеленин телефон звони. Она се нагло уозбиљи и ис-
кључи телефон. Узме фасциклу.) 

ЈЕЛЕНА: Е, идем негде да читам... 

МАРИЈАНА: Чекај, овај овде хоће да те запроси. 

ЈЕЛЕНА (Јелена се смеје.): Шта, то се и даље ради? 

ВЛАДИЦА: Добро, није толико смешно! Слушај, рекао 
ми је шеф да ћу најлакше добити визу ако имам 
жену овде, јер онда... капираш, као, знају да нећу 
остати заувек код Амера. Шта кажеш? 

ЈЕЛЕНА: Дирнута сам. (Маријани.) Шта ти мислиш, је 
л’ Владица прави човек? 

МАРИЈАНА: Неоснована тврдња. О мушкарцима се ми-
сли силогистички. Они захтевају чврсту логику као 
и чврсту женску задњицу! А не интуицију малог пр-
ста твоје леве ноге и још закржљалог. 

ВЛАДИЦА (Маријани.): Не одмажи... 

ЈЕЛЕНА: Крцата је она пакошћу као Сурчин авионима 
у месецу јулу. 

МАРИЈАНА: Ја бих само да се ово питање размотри... 

ЈЕЛЕНА: Добро! Премиса: Од прве године наше ере па 
до сада, светом су владали људи рођени у знаку ри-
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бе. Премиса: Владица, фотограф, звани Каравела, 
рођен је у знаку рибе. Закључак: Владица је прави 
човек, такорећи човек – хипотетички владар. 

ВЛАДИЦА: Тако је! Види се да си докторка! 

МАРИЈАНА: На срећу ниси докторка филозофије... 

ЈЕЛЕНА (Седа Владици у крило и дира му нос.): Али Вла-
дица има длачице на носу, а оне се дуготрајном веж-
бом могу обликовати у главу рибе. 

МАРИЈАНА (Смеје се.): Може ли се још нешто на њему 
обликовати у рибу? 

ЈЕЛЕНА: А што ја? Види како Маријана кува! Па још 
има дуже ноге од мене и веће сисе. 

ВЛАДИЦА: Маријана је превише логична, разумеш, она 
сад размишља о компликацијама... Развод брака и 
то. Ти и ја се капирамо. Ти би то урадила само та-
ко, је л’ да? А и добра си душа да помогнеш прија-
тељу, а не ко ова овде Маријана. Шта кажеш, Јело, 
хоћеш ли бити законита жена Владице Каравеле? 
Што добро звучи – Јелена Каравела! 

 (Владица крене да пољуби Јелену, она се уз смех из-
макне. Маријана и Јелена се превијају од смеха. Вла-
дица постиђено устане од стола и крене ка излазу.) 

МАРИЈАНА: Где ћеш, не дури се! 

ВЛАДИЦА: Не, не, само се ви смејте... 

 (Владица изађе носећи тањир.) 

ЈЕЛЕНА: Куд оде овај? 

МАРИЈАНА: Ма куда би, једе у ходнику... Помислила сам 
на тренутак да ћеш пристати. Онако, из зезања... То 
би личило на тебе. 

ЈЕЛЕНА: Стварно би могло да буде добро зезање... А? 
Водимо тетка Машу да ми бира венчаницу... Упи-
шала би се од среће! 

МАРИЈАНА: И? Шта ти би? 

ЈЕЛЕНА: Ма дај, ако ћу се удати наслепо, то ће бити 
за егзотичног Самоанца који ће ме психофизички 
прочистити сексом и дрогама... 

 (Јеленин телефон поново звони. Јелена га изнервира-
но искључи.) 

МАРИЈАНА: Родић? (Јелена потврдно климне главом.) 
Јави се, ево, изаћи ћу. (Маријана устаје.) 

ЈЕЛЕНА (Баци телефон на кревет.): Ма седи. 

 (Улази Владица и оставља тањир на сто.) 

ВЛАДИЦА (Маријани.): Јеси јој рекла за оно? 

МАРИЈАНА: За шта? 

ВЛАДИЦА: Стварно си пичка. 

МАРИЈАНА: А то... Дај нам мало времена да размисли-
мо... (Владица одушевљено приђе Маријани, пољуби 
је у оба образа и оде у тоалет.) 

ЈЕЛЕНА: Је л’ он и даље о венчању? 

МАРИЈАНА: То је једно... А друго је... Та тројка... 

 (Јелена и Маријана се смеју.)

IV ДОДИР 

 (Санаторијум. Јелена пружа Сенки кутијицу пилула. 
Сенка не може да седи дуже од два минута, устаје, 
шета, глуми док прича.) 

ЈЕЛЕНА: Сад ме баш сви мрзе... Али успела сам, ето 
ти... Набавља се специјално за тебе. Прочитај, ско-
ро је плацебо. 

СЕНКА (Сенка нелагодно ћути.): Хоћеш да нам пустиш 
музику? 

ЈЕЛЕНА: Пусти сама. 

 (Сенка на компјутеру пушта Хајднов концерт за 
флауту у д-дуру.) 

ЈЕЛЕНА: Гледала сам на интернету снимак на коме ово 
свираш... 

СЕНКА: Знам који... Измонтиран је да делујем луда. Не 
види се шта се стварно десило! 
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ЈЕЛЕНА: Шта се десило? 

СЕНКА: Тај... морон. Председник удружења ловаца ми 
је тражио да се склоним. Као, флаута ће да их смо-
ри, боље да запевају “О Јело, Јелено”, сад ће он да 
донесе озвучење... Е, онда сам из протеста узела 
да свирам, а они су причали преко мене и он ме је 
прекидао и онда сам га пљунула, а њима сам пре-
врнула сто да се распу сви папири из записника. 
(Сенка раздрагано преврне сто.) 

ЈЕЛЕНА: А онда? 

СЕНКА: Ништа. Ловци су ме јурили кроз град као малу 
побеснелу лисицу. (Насмеје се.) Немој ме тако гле-
дати... (Одједном љута.) Ти бар мораш да знаш ко-
лико је лако стрпати човека у лудницу. И избећи је, 
још лакше! Па мени је Швед, рдече једно бркато, 
говорио о томе како су он и његови ортаци, жена-
ма које су силовали, показивали те ваше... папире 
о неурачунљивости! 

ЈЕЛЕНА: Ко ти је то? 

СЕНКА (Задиркује): Бивши. 

ЈЕЛЕНА: Не разумем... Сенка, да ли си ти силована? 

СЕНКА: Ја? Не. 

ЈЕЛЕНА: Па како си могла да се јебеш са њим?! 

СЕНКА: Лепо. (Сенка легне на кауч и имитира коитус.) 
Поред канти у дворишту броја седам у Охридској. 
(Нагло престане.) После ме је избегавао. Кретен. 

 (Јелена извади телефон из џепа. Пусти Сенки аудио 
снимак.) 

СЕНКИН ГЛАС: “Ловци су ме јурили кроз град...” (Јеле-
на премотава аудио снимак.), “женама које су си-
ловали...” 

СЕНКА: Шта је ово? Нисам пристала на ово! Гаси! Не мо-
же! Нећу овде никакве телефоне! Телефон – напоље! 

ЈЕЛЕНА: Нећу више, гледај. (Јелена оставља телефон 
на преврнути сто.) Како ти ово звучи са стране? 

СЕНКА (Ћути.): А ти си јединица за нормалност, је ли? 

ЈЕЛЕНА: “Нормалност” није реч коју користимо... 

СЕНКА (Сенка прекине Јелену.): Ненормално је ставља-
ти се у опасност – значи не раде нагони за само-
очувањем... Проблем! Треба рестартовати систем. 
Бииип, бииип! Шта ти мислиш да ја то не знам, да 
сам глупа? 

ЈЕЛЕНА: Смири се... 

СЕНКА: “Нормалност” је друштвена контрола и ништа 
друго! Шта ти радиш овде са мном? Треба да ме при-
ла-го-диш! Е па нећу... Нећу у томе да учествујем. 

ЈЕЛЕНА: У чему тачно? 

СЕНКА (Изнурено се завали у столицу. Театрално.): Ни 
у чему више. 

ЈЕЛЕНА: Имаш суицидалне мисли? 

СЕНКА (Слегне раменима. Провоцира.): Не би нико ду-
го жалио за мном... Можда само тетка Боса. (Јеле-
на заусти да прекине Сенку, али Сенка наставља.) У 
бога не верујем, а ако је све о палингенезији тачно, 
преселићу се у неку биљчицу, па онда можда у неку 
калоричну травчицу... Можда у купус. Мада он није 
трава, а није баш ни калоричан, али нема везе, из ку-
пуса у шарену краву, затим ћу као хиљадугодишњи 
метак улетети у блудницу царицу и – ето мене опет 
у људској форми! А пошто ћу неминовно бити не 
баш много послушна или корисна крава, казниће 
ме универзум тако да се ти и ја поново сретнемо 
негде у Мадери или на Жагубици рецимо... 

ЈЕЛЕНА: Причај ми о Боси. 

СЕНКА: Нема ту шта. Боса ти је једна сасвим исправна 
женска. Не личимо ни по чему. Завесе разгрнуте, 
врата отворена – све је са њом транспарентно. Једе 
штрудле, пије ракију и кафу, и то је све. Истетови-
рана ружица на левом уху, која, кунем се, сасвим 
слатко мирише. Једном ме је напила и пробушила 
ми уши. Ништа нисам осетила! Удала се пре неку 
годину, не свиђа ми се тип, па се не виђамо често. 

ЈЕЛЕНА: То ти је најближи род? 



> 62

СЕНКА: Е, смара ме ово... Хоћеш да ти испричам причу 
о једном бакалину? 

ЈЕЛЕНА: Зависи... Је л’ то измишљена прича? 

СЕНКА: Све су приче измишљене. 

ЈЕЛЕНА: Јесу ли онда све истините? 

СЕНКА: Све до једне. 

ЈЕЛЕНА: Хајде, испричај ми о бакалину. 

СЕНКА: Ипак нећу, прошло ме... 

ЈЕЛЕНА (Разочарано листа картон.): Покупили су те 
у Мајке Јевросиме после напада панике. Шта га је 
изазвало? 

СЕНКА (Гестикулира док прича.): Код Мартина сам, он 
спава, ја шетам по соби... 

ЈЕЛЕНА: Ко је Мартин? 

СЕНКА: Осећам немир. Баш овако... (Додирује сопстве-
но лице.) Једне те исте црта лица... Мартинове, као 
моје. Затворених очију, памтим јагодицама поре, 
длачице, превоје, као на мом телу, лицу... Свеједно 
је онда чије је то лице... Не мора бити Мартиново. 
(Јелена спусти Сенкин картон и запањено је посма-
тра. Сенка примети промену и заустави се.) 

ЈЕЛЕНА: Додирујеш било чије тело као сопствено... На-
стави! 

СЕНКА: Приметим његову заустављену јабучицу, шти-
пам га за образе, заривам кратке нокте у рамена, 
покушавам да га подигнем, а он... непомичан као 
цркнута риба. 

ЈЕЛЕНА: Тај Мартин је... тад умро? Зашто ми то раније 
ниси рекла? Зашто не пише... 

СЕНКА: Испустим га – лежи мртав. Истрчавам из ста-
на, гребем се, падам на плочник. (Сенка чучне на 
под и обгрли колена.) 

ЈЕЛЕНА (Јелена седне на под поред Сенке.Ћуте.): Хајде, 
причај ми о додиру... 

СЕНКА: Разумеш о чему причам? 

ЈЕЛЕНА: Било ко може да ме додирује. Свуда, на сваком 
месту, у сваком тренутку. Мислим да бих могла, за-
иста, двадесет четири сата, само да ме неко милује. 
Косу, образ, свеједно који део тела. 

СЕНКА: Тело, усне, увек усне, многоструки загрљаји, 
штипање образа, стопала. И свеједно чија рука! 
Дај ми руку. 

 (Јелена пружи руку Сенки.) 

ЈЕЛЕНА: Као животиње. Учесталим додирима ослобађа-
мо се усамљености. 

СЕНКА: Ја сам се родила као сијамска близнакиња... 
Двострука ја. Све исто: потребе, жеље, болести, ду-
пла смрт, дупла глад за мушкарцима... 

ЈЕЛЕНА: Стварно? 

СЕНКА: Не, будало, видиш да те возам како хоћу. (Јеле-
на и Сенка се насмеју.) 

ЈЕЛЕНА: Ја хоћу близнакињу. Друга ја. 

СЕНКА: Да је гледаш... и да си сигурна да постојиш. Не-
кад не знам шта сам ја, а шта неко други. Онда ми 
треба да осетим додир. Или, ако не могу... да ура-
дим нешто, ти би рекла – опасно. Како вам није ја-
сно... И непријатна искуства су важна. Јер некад је 
потребно урадити нешто, било шта! 

ЈЕЛЕНА: ... Да изађеш из себе. Да усамљеност утрне... 

СЕНКА: Да! И тело треба истраживати. Распоред жива-
ца, додир, увек додир... 

ЈЕЛЕНА: Пипни овде. (Јелена узме Сенкину руку и подиг-
не је до свог десног уха.) Потпуно је неосетљиво, мо-
жеш цигарету гасити на њему. Маријана је пробала. 

СЕНКА: Ватростално ухо! А десно ти је мање од левог. 
И постављене су укосо... 

 (Улази доктор Родић, у белом докторском мантилу 
преко свакодневне одеће. Јелена брзо одскочи од Сен-
ке. Родић их збуњено посматра.) 

РОДИЋ: Зар нисмо договорили терапију двапут недељно? 

ЈЕЛЕНА: Да, али мислила сам да можемо да убрзамо. 



63 >

РОДИЋ: Али, не зависи то само од вас... 

ЈЕЛЕНА: Јесмо ли ми туристичка агенција да радимо 
уторком и четвртком? 

РОДИЋ (Сенки.): Јелена, да ли вама одговара бржи тем-
по? Уместо да се смењујемо, ја бих онда радио сва-
ку четврту сеансу са вама. 

СЕНКА: Ти си ми досадан... 

 (Сенка изађе. Родић затвори врата за њом. Приђе 
Јелени и пољуби је.) 

РОДИЋ: Лело, ово почиње да личи на опсесију послом... 

ЈЕЛЕНА: Звучиш као Маријана... 

РОДИЋ: Зашто се замајаваш са њом, клечиш по поду... 
Сећаш се шта смо учили... 

ЈЕЛЕНА (Прекине га): То су старе методе. 

РОДИЋ: Хоћеш да кажеш да сам ја стар? 

ЈЕЛЕНА: Немој да ми попујеш, то можеш клинкама... 
Ја озбиљно схватам свој рад са Сенком. 

РОДИЋ: Мислиш са Јеленом? 

ЈЕЛЕНА: Како је умрла Ксенија Беловук? 

РОДИЋ: Ма каква Ксенија Беловук... 

ЈЕЛЕНА: Добро, питаћу неког ко ће хтети да ми помогне... 

РОДИЋ: У реду, истражићу ти то! Дођи. (Јелена седне по-
ред Родића на кауч, он је загрли.) Обоје смо напети. 
Треба нам море, као прошле године, да се опустимо. 

ЈЕЛЕНА (Осмехне се.): Никад нисам тако лепо спавала 
као тад... 

РОДИЋ: И по двадесет сати! Мој меланхолик... Хајмо 
некуд за Ускрс! 

ЈЕЛЕНА: Нисам меланхолик, него обнављам енергију. 
Истрошена сам. 

 (Родић крене да пољуби Јелену. Она га заустави и по-
мери крагну Родићеве кошуље устрану. Јелена доди-
рује Родићев ожиљак на кључној кости.) 

РОДИЋ (Задиркује.): Опет ти... Шта је толико занимљи-
во у том ожиљку? 

ЈЕЛЕНА: Младежи, белези, ожиљци, модрице... све су 
то путокази. 

РОДИЋ: И куда те води мој ожиљак? 

ЈЕЛЕНА: Диван је, правилан. Могло би се време одређи-
вати по њему... 

РОДИЋ: Ово је опет на рачун мојих година? 

 (Јелена одустане и одмакне се од Родића.) 

ЈЕЛЕНА: Искомплексиран си. 

РОДИЋ: Ти то мене анализираш?! (Јелена се намршти.) 
Не љути се, одмах ти се омега појави на челу. Ви-
ди. (Родић љуби Јелену у чело.) Идемо сутра негде 
на вечеру. Недостајеш ми. 

ЈЕЛЕНА: Не могу, удајем се. 

РОДИЋ: За оног типа што живи с тобом?! 

ЈЕЛЕНА (Збуњено.): Како ти знаш Владицу? 

РОДИЋ: Како знам?! Знам! Кад се на тебе мора пазити 
као на дете! Јелена, какво је то понашање, па ти си 
докторка, интелектуалка... Је л’ хоћеш овде да за-
вршиш? Како си могла то да урадиш?! 

ЈЕЛЕНА (Јелена нетремице гледа у Родића. Ледено.): То 
је била шала. 

РОДИЋ: Не сумњам! Теби је све шала... 

ЈЕЛЕНА (Прекине га.): Мислим то за венчање. Изми-
слила сам. 

РОДИЋ (Правда се.): Је л’ можеш да ме кривиш... Не-
стајеш без трага и најаве, бог свети зна куда идеш 
и шта радиш... Сад кад коначно имаш телефон, од-
бијаш да се јавиш ако не зовем с пословног броја. 
Можемо да се видимо само онда кад ти хоћеш, јер 
ја немам начин да те пронађем... 

ЈЕЛЕНА: Зато си ме довео овде где увек знаш како да 
ме нађеш... 

РОДИЋ: У чему је проблем? Против чега се буниш? (Је-
лена ћути.) Смета ти то што радимо заједно? Ако 
имаш неки други посао, ти слободно... (Јелена ћу-
ти.) Јесам ли ти досадио? 
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ЈЕЛЕНА: Ниси, али... Некад си баш свиња. (Родић се 
смеје.) И понекад ми треба простора. 

РОДИЋ: Од мене? (Прилази Јелени и грли је.) Хајде, Ле-
ло, кажи искрено, ко тебе на свету пази више него 
ја? Да ли постоји неко? 

ЈЕЛЕНА (Тихо.): Пратио си ме. 

РОДИЋ: Бринем! 

ЈЕЛЕНА: Ниси ми отац... 

РОДИЋ (Гледа Јелену, размишља, ухвати се за главу.): 
Боже, како сам глуп... Извини, заборавио сам! А 
ти о томе уопште не говориш. Тужна си због теча 
Антона, знам, он ти је био као тата... Хоћеш да му 
одемо на гроб? 

ЈЕЛЕНА (У неверици одмахује главом.): Сазнај како је  
умрла Сенкина мајка и ко је пријавио Сенку. 

 (Јелена демонстративно изађе.) 

V АЗИЛАНТ 

 (Јеленин и Маријанин стан, сасвим уредан. Јелена се-
ди за лаптопом са ког се чује Перголези и претражује. 
Маријана улази из купатила носећи огледало и ту-
фере за чишћење лица.) 

МАРИЈАНА: Мирча вози у Италију за празнике, пита 
хоћемо с њима... 

ЈЕЛЕНА: Иди ти... 

МАРИЈАНА: Да погодим... Ти мораш да радиш? 

ЈЕЛЕНА: Разуми, жено, да ми је ово важно! 

МАРИЈАНА: Немој да вичеш, још сам мамурна... (Ма-
ријана седне за сто поред Јелене и дохвати паклу ци-
гарета са стола.) Ко ово пуши? 

ЈЕЛЕНА: Ништа ти не промиче... 

МАРИЈАНА (Загледа паклу цигарета.): Који је ово језик? 
Ко је био овде? 

ЈЕЛЕНА: Један господин... 

МАРИЈАНА (Прихвата игру): Самоанац? 

ЈЕЛЕНА: Авганистанац. Талибани су ставили његово 
име на списак, морао је да бежи. Песник, препо-
знала сам то одмах... 

МАРИЈАНА: Како? 

ЈЕЛЕНА: По обрвама. Човек седи у дну парка. Овално 
лице, коса неједнако подшишана, нос повијен, али 
прав. И густо спојене обрве, ту где се граниче чело 
и нос. Сасвим неуобичајено. 

МАРИЈАНА: Боже, Јелена, с клупе си га покупила? 

ЈЕЛЕНА: Држи неупаљену цигарету... између средњег и 
домалог. (Јелена повуче Маријану до кревета и на-
мешта је тако да одглуми сцену као да је Маријана 
Авганистанац.) Као да сам то ја! Приближавам се... 
Његове обрве онако спојене... предзнак енергије. 
“Могу ли да седнем?” Не чекам одговор, спустим 
се тик до њега. (Седне крај Маријане као крај Авга-
нистанца.) Ожиљак преко јагодице. “Јесу ли поку-
шавали да вас убију?”, питам. (Јелена прави драм-
ску паузу.) 

МАРИЈАНА (Нестрпљиво.): А шта он? 

ЈЕЛЕНА: Спуштам му руку на колено (Спушта Марија-
ни руку на колено): “Да ли сте под надзором? Је л’ 
вам тешко у азилу?” 

 (Маријана се смеје.) 

ЈЕЛЕНА: Смеје се, хоће да ме пољуби. Пита за име. Ја 
повлачим руку са колена на његово раме. Љубав 
тако постаје и могућа и немогућа. (Примиче се бли-
же Маријани.) 

МАРИЈАНА (Збуњено): Каква љубав, покварендуро... 

ЈЕЛЕНА: Не прекидај! Питам онда – хоћемо ли да пође-
мо? Он се не двоуми, ухвати ми десну сису као 
барјак слободе. (Стави Маријанину руку на своју 
дојку.) Дрхтај, игличаст и трновит... У ствари, по-
лустраст због асиметрије. Доживљај би био потпун, 
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ако би истом снагом ухватио и другу сису. За исто 
место – плодотворан политички савез. 

МАРИЈАНА: Шта? Каква политика? 

ЈЕЛЕНА: Он је политички азилант, не прекидај! Прити-
скам прсте на његов ожиљак. Он само за тренутак 
прави болну гримасу – политички савез је нераз-
рушив. Онда уверен у своју власт и премоћ каже: 
“Ваша је брадавица тако сићушна да удобно стаје у 
шупљину зуба, још удобније на место где га нема, 
сасвим пространо... Нажалост, жене у Авганиста-
ну имају брадавице којима се свакој жгадији могу 
запушити уста.” Опет притискам његов ожиљак, то 
је уцена јаче земље и кажем: “Пријатељу, Авгани-
станке су се онда латиле голема посла!” 

 (Јелена уз смех склони руку с Маријаниног колена и 
Маријанину руку са своје дојке. Удаљи се.) 

МАРИЈАНА (Ћути. Разочарано.): Опет си све измислила... 

ЈЕЛЕНА: Нисам. 

МАРИЈАНА: Чије су цигарете?! 

ЈЕЛЕНА: Смири се, добро, можда није било толико... 
колоритно. 

МАРИЈАНА: Хоћеш да кажеш да си се јебала с оним из-
беглицама из парка, мусавим, штрокавим?! 

ЈЕЛЕНА: Не нападај ме, шта ти је... 

МАРИЈАНА: Морамо ли увек да слушамо ту флауту, 
пробија ми уши... (Јелена искључи музику.) Шта ти 
се десило? 

ЈЕЛЕНА: Ништа. Само се осећам као... Као на неком 
трајекту на отвореном мору. Зашто то теби смета? 

МАРИЈАНА: А могу ли ја некад да чујем истину или шта? 
Чуваш је за неког другог? 

ЈЕЛЕНА: Не... (Јелена крене руком ка Маријани, која се 
одмакне.) 

МАРИЈАНА: Или можда треба да одемо у лудницу па да 
тамо причамо као нормални људи? 

ЈЕЛЕНА: Зашто си љубоморна на Сенку? Важно ми је 
ово јер она је... ја, капираш? Знаш оно што ти увек 
причам о додиру? Она исто мисли! 

МАРИЈАНА (На ивици плача, неповезано): Какав додир, 
глупачо, ти имаш суноврат међу ногама... У свему 
томе нема додира, спаваш с мушкарцем, а додир не 
постоји. Ама баш ништа ту није чудно. Гулиш неки 
живот, мислиш да имаш неки додир-ослонац, а не-
маш, све је то просто... Да простије не може бити. 

 (Јелена је по први пут заиста збуњена Маријанином 
реакцијом и не зна шта да каже. Јеленин телефон 
звони. Јелена прекине позив. Маријана се прибере.) 

МАРИЈАНА: Ти уопште више ниси присутна, овде, у ре-
алном свету. Шта ме гледаш и то постоји... Ствар-
ност. Озбиљна сам, овај Авганистанац или шта већ... 

ЈЕЛЕНА: Сјаши “Ем”... Што Владици не звоцаш овако 
кад покупи рибу с улице? 

МАРИЈАНА: Зато што није исто! 

ЈЕЛЕНА: Ја кажем да јесте! 

МАРИЈАНА: Не прави се глупа... Владицу нико неће си-
ловати! А ти... Против чега се буниш тачно? Шта 
хоћеш? 

ЈЕЛЕНА: Ништа... 

МАРИЈАНА: Кад си последњи пут видела тетка Машу? 
Заборавила си и да имаш тетку... Ни на Антоновој 
сахрани ниси била. 

ЈЕЛЕНА: Нисам знала... 

МАРИЈАНА: Наравно да ниси! Губиш се у својим сом-
намбулијама... Како си могла да заборавиш Машу? 
Па ти немаш никог осим тетке... И мене! И мене би 
исто тако заборавила, само да не живимо заједно... 

ЈЕЛЕНА: Поштеди ме. Твоје унутрашње дете сад се бу-
ни јер се осећаш запостављено... 

МАРИЈАНА (Прекине Јелену.): Ћути. Можда би ме и разу-
мела да сам луда, овако више не можеш... ништа ти 
није јасно. Ја не могу тако. Не могу да не знам чије 
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су ово цигарете и кога си довукла у кућу. Јелена, је-
боте... Ти као да не осећаш страх! 

ЈЕЛЕНА: Знам ја шта је страх, глупачо! Ти ништа не 
разумеш... 

МАРИЈАНА (Маријана увређено устукне.): А зашто ја 
онда слушам сваку и последњу глупост која изађе 
из твојих уста? Шта сам ја овде?! (Јеленин телефон 
звони. Маријана са стола дохвати Јеленин телефон. 
Јелена покушава да отме Маријани телефон.) Шта 
радиш с њим, мучите се међусобно, цедите... 

ЈЕЛЕНА: Врати ми! 

МАРИЈАНА (У телефон): Професоре? Маријана је... Да. 
Хтела сам да вам кажем да се терате у курац. Да, то 
што сте чули. Носите се у три пизде материне даље 
од Јелене, док потпуно не помери памећу... 

ЈЕЛЕНА (Јелена отме Маријани телефон и прислони га 
уху.): Хало? (Јелена склони телефон у џеп.) Зашто 
ми се мешаш у живот? 

 (Маријана изађе залупивши вратима.) 

VI ТЕТКА МАШИН ПРАВИЛНИК 

 (Машин стан. На средини је сто са столицама на 
који Маша износи храну. Звоно на вратима. Маша 
иде до врата и отвара их. Јелена, везане косе, раши-
ри руке да загрли Машу, која без загрљаја крене ка 
кухињи. Јелена је затечена.) 

ЈЕЛЕНА: Срећан Ускрс... 

МАША: Сто још није спреман, помоћи ћеш ми. 

ЈЕЛЕНА: Тетка Машо... (Јелена иде за Машом у кухињу.) 
Извини, тетка Машо... За Антонову сахрану. Не могу 
ни сама себи да опростим што нисам била. 

МАША (Маша поставља сто, Јелена иде за њом.): То што 
радиш не води никуда. 

ЈЕЛЕНА: Не могу ни да замислим како ти је било тешко... 

МАША: Мораш озбиљно да порадиш на својој женстве-
ности. 

ЈЕЛЕНА: Шта причаш, Машице? 

МАША: Донеси ми дубоке тањире. 

 (Јелена трчи у кухињу по тањире и доноси их.) 

МАША: Све би ти било лакше да живиш са мном... Да 
бар имаш неког правог мушкарца... Него завукла 
се с Маријаном у онај собичак и не мрда. Још је-
дан тањир. 

 (Јелена одлази по тањир.) 

МАША: За почетак, мораш да разумеш да постоје две 
врсте женствености. Ти немаш ниједну. 

ЈЕЛЕНА (Јелена доноси тањир. Маша га узима и ставља 
наопако на сто. Јелена прилази Маши и умиљава се.): 
То је за теча Антона? Машо, Машице моја, извини... 

МАША: Слушаш ти мене? 

ЈЕЛЕНА (Понавља.): Две врсте женствености. 

МАША: Прво. Спољашња женственост. Треба да спаваш 
осам до десет сати дневно. Сан смирује и избељује 
лице. Мушкарци не воле подочњаке, бледило, жу-
тило, сивило... А ни крмељ у оку. Па нек је и лепо 
као твоје... 

ЈЕЛЕНА: Надокнадићу сан. Једном... 

МАША: Стомак ти је увек надувен, треба да носиш стез-
ник. Или да га увлачиш, друге нема. 

ЈЕЛЕНА: То је психосоматски, од нервирања... 

МАША: Доћи ћу и до тога. Не умеш да се шминкаш, 
према томе – не треба да се шминкаш. Дречаво је 
и није природно. И не скидај длаке с ногу, испод 
пазуха можеш. (Маша приђе збуњеној Јелени и по-
дигне јој руку да погледа пазух.) Ево, знала сам... Све 
радиш наопачке. 

 (Маша одлази у купатило и враћа се с паковањем 
вате које даје Јелени.) 

ЈЕЛЕНА: Шта с овим да радим? 

МАША: То ти је за прслуче. За прво време... 
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ЈЕЛЕНА (Јелена се смеје, али се уозбиљи кад је Маша пре-
корно погледа.): Шта ти дође то прво време? 

МАША: Имаш груди као тринаестогодишња девојчи-
ца. Моје су са једанаест биле веће. А ти си скоро у 
тридесетим, пропустила си шансу... Али зато ноге! 

ЈЕЛЕНА: “Ко нема у грудима, има у ногама...” 

МАША: Мањи број ципела. И штикле. (Маша скине Је-
лени гумицу са косе.) Уши су ти толико несиметри-
чне, то је трагично... 

ЈЕЛЕНА: Добро, тетка Машо, нисам ваљда толико на-
казна... 

МАША: Два. Унутрашња женственост. Не мораш бити 
најбоља докторка на свету. Постоји живот и ван те 
лударе. Не можеш носити посао свуда са собом. 
Причала ми је Маријана... 

ЈЕЛЕНА: Разговарала си са Маријаном? 

МАША: Дошла је да изјави саучешће. 

ЈЕЛЕНА (Искрено.): Тетка Машо, не знам шта ми је би-
ло да не дођем... 

МАША: И не труди се да у сваком тренутку... 

ЈЕЛЕНА (Јелена прекине Машу.): Кад је била Маријана? 

МАША: ... Да у сваком тренутку показујеш како си памет-
на. Мушкарци су осетљиви. Треба да си попустљи-
ва, мека, широка... 

ЈЕЛЕНА: Зашто сад причамо о овоме? 

МАША (Маша из кухиње доноси чоколадне зеке и ставља 
их на сто.): Зашто тај твој... Доктор... 

ЈЕЛЕНА: Зашто не остави жену? Не знам, неће се то 
десити... 

МАША: Погледај се на шта личиш, сва си исцрпљена... 
Треба да размишљаш о својој срећи. О деци! 

ЈЕЛЕНА: Како ја да бринем о детету? 

МАША: Не мораш. Ја ћу га пазити. И тебе сам подигла... 
Запамти. Што мање абортуса – бар пре порођаја. 
После како ти воља. И вежбе јоге. За лагано и без-

болно рађање. Да деца излећу из твог стомака као... 
Као пушчана зрна. 

ЈЕЛЕНА: Тетка... 

МАША: Погледај мене. Ја сам имала срећан брак... 

ЈЕЛЕНА: Па ипак ниси родила ниједно пушчано зрно. 

МАША (Ћути.): Нисам, истина. Једино то жалим. Али 
имала сам тебе. А сад је Антон отишао, а ти... 

 (Маша седне за сто и заплаче се. Јелена притрчи Ма-
ши, љуби је. Јелена седне поред Маше на под и насло-
ни своју главу на Машино крило.) 

ЈЕЛЕНА: Ту сам ја. Увек за тебе. Опрости ми, опрости. 

МАША: Престани... Хоћу да ти кажем да и ти мораш да 
нађеш свог Антона. Да имаш неког да те подржи, 
да те чува, да не будеш усамљена... Да те разуме... 

 (Јелена брише Маши сузе и ћути. Маша плаче.) 

МАША: То је био прави мушкарац. Само, трошио се, ср-
це моје, толико се уживљавао у фудбал и кошарку, 
као да сам учествује. Врати се кући мокар до коже. 
А лепо сам му говорила: “Антоне, у твојим година-
ма... Кошеви, узбуђења, пиштаљке, мреже... Пући 
ће ти срце, Антоне, неће оно издржати промене у 
резултатима, искључења из прве лиге, европско... 
па светско првенство, пропуштене голове... Шансе, 
шансе, шансе... Антоне, посред среде ће ти пући ср-
це, молим те, Антоне!” И пукло је... Дало је свој... 
пресудни кош. 

ЈЕЛЕНА: Имао је велико срце. Бар као кошаркашка 
лопта... 

МАША (Маша се насмеје кроз сузе и љуби Јелену у косу.): 
Јело моја... Јелкица. Теткин мирис, мирисница... 
Јабучица лепотица... 

ЈЕЛЕНА: Тетка Машо, јеси била ту кад је... 

МАША: Нисам. Умро је на улици, ту у Цара Уроша. Сру-
шио се право преко оних бомбона, сав је био умр-
љан после, у болници... 

ЈЕЛЕНА: Преко бомбона? 
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МАША: Куповао је чоколадне бомбоне... Суботом. (Ма-
ша се снебива.) 

ЈЕЛЕНА: Шта ти је, Машице? 

МАША: Ми смо се преко тих бомбона љубили. Онако... 
Да се одржи страст. 

 (Јелена и Маша ћуте. Јелена узме чоколадног зеку са 
стола и одмотава фолију. Маша се прене и окрене се 
ка столу.) 

МАША: Чекај, то је за после! Супа... 

ЈЕЛЕНА: Ма, хајде, тетка Машо... То је за чика Антона. 

 (Јелена одломи комад чоколадног зеке и пружи га Ма-
ши. Јелена и Маша ћуте и једу.) 

VII РАСКИД 

 (Сенка седи за компјутером. Улази Маријана вукући 
кофер. Маријана непријатељски одмери Сенку.) 

СЕНКА (Глуми докторку.): Изволите? 

МАРИЈАНА: Рекли су ми да је ово Јеленина просторија... 
Где је она? 

СЕНКА: А ви сте? 

МАРИЈАНА: Њена цимерка. 

СЕНКА: Седите, сад ће колегиница. Не ваља овуда да лу-
тате тако унезверени, неко ће помислити да треба 
да вас задржимо... (Сенка се смеје.) 

МАРИЈАНА: Ништа, ја ћу само оставити ово... (Марија-
на ставља кључ и рачуне на сто.) Па ви кажите Је-
лени да је то за њу. 

СЕНКА: Чекајте, сад ће она! Седите. 

 (Сенка и Маријана се посматрају. Улази Јелена, но-
сећи кесу пуну намирница. Јелена угледа Маријану и 
кофер.) 

ЈЕЛЕНА: Ипак идеш с Мирчом у Италију? 

МАРИЈАНА: Шта ти је то? Ти не једеш банане... 

СЕНКА: О, то мора да је за мене! (Сенка узима од Јеле-
не кесу и претура по њој. Извади банану и халапљи-
во једе.) 

ЈЕЛЕНА: Јесу ли то твоји кључеви? 

МАРИЈАНА: Идем. Не у Италију. Нисам платила рачу-
не, ту су ти. 

ЈЕЛЕНА: Куда ћеш? 

МАРИЈАНА: Досад се нисмо чуле телефоном, па не мо-
рамо ни убудуће. 

ЈЕЛЕНА: Чекај, куда ћеш? 

МАРИЈАНА: Идем да живим мало сама. Довољно сам 
трошила своје време на тебе. (Показује на Сенку.) 
Нек ти ова твоја лудача помогне ако може, ја нећу. 

СЕНКА: Опа! 

ЈЕЛЕНА: Чекај, Маријана, па ваљда ја заслужујем мало 
твог стрпљења... 

МАРИЈАНА: Не, теби једноставно није стало. До мене, 
до тетка Маше... Ја нећу то више да трпим. 

ЈЕЛЕНА: Није тачно, “Ем”... Само је такав период, све 
ми се збркало... Али проћи ће! Обећавам. Ти ми са-
мо кажи шта конкретно могу да урадим. (Марија-
на ћути.) Или... Поштујем твоју одлуку, искулирај 
мало, иди од мене, али хајде онда да се нађемо и 
причамо. Молим те. 

 (Маријана приђе Јелени, пољуби је у чело и изађе. Је-
лена потрчи за њом.) 

ЈЕЛЕНА: Зови ме! (Јелена седне поред Сенке. До краја 
сцене делује одсутно.) 

СЕНКА: Заборавила си гумене бомбоне. Остало је ту. 
(Сенка упоређује садржај кесе са списком који држи 
у руци.) Крема, тампони... Е, добро је! Замисли, ова 
женска ми дала парче вате. Па ја ћу овде Тигар и Еу-
фрат да искрварим, а она мени парче вате... Ммм, 
шунка, сир... Опа! Чоколада! 

ЈЕЛЕНА: То ти је уместо бомбона, није било. 



69 >

СЕНКА (Сенка нетремице посматра Јелену која ћути и 
гледа пред себе.): Хајде, виђала сам и горе раскиде... 

ЈЕЛЕНА: Ми смо само другарице. 

СЕНКА (Иронично): Да, видим... Тотално другарски ра-
скид. Шта ћеш сад? 

ЈЕЛЕНА: Не знам. 

СЕНКА: Треба да направиш план. Мораш мало да од-
смрдиш. (Сенка намести Јелену да легне и милује јој 
косу као Маријана у првој сцени.) Да чујем... План! 

ЈЕЛЕНА: Спаваћу... четрнаест сати дневно, сигурно. Тре-
ба се очистити... Испразнити црева, желудац, све ћу 
избацити из себе... Нећу спавати с мушкарцима... 

СЕНКА (Задиркује): Са женама можеш. 

ЈЕЛЕНА (Прави се да је не чује): И из стана избацити све 
празне флашице, одећу која се не носи, возне кар-
те, аутобуске, фотографије, хотелске рачуне, изјаве 
љубави, петицију станара управи гробља да обуста-
ви кремацију лети због смрада... 

СЕНКА: Петицију можда да сачуваш. 

ЈЕЛЕНА: Тебе ово забавља?! 

СЕНКА: Не, само сам лепо расположена. (Сенка храни 
Јелену коцкицама чоколаде.) 

ЈЕЛЕНА: Добро, прво чоколада, па ћу се онда очистити. 
(Јелена ћути.) Ма, вратиће се она! Само да схватим 
како да поднесем то међувреме. 

СЕНКА: Међувреме! Мала вечност кад се нико, баш ни-
ко, не бави тобом! 

ЈЕЛЕНА: Међувреме... (Јелена размишља.) Има ту једна 
гадна ствар. Глупа, срамотна, говњива... Ја уопште 
не знам шта да радим сада, а у питању је вечност, 
када нико није заузет мноме. 

СЕНКА: Хоћеш да кажеш да је мени овде до јаја пошто 
се сви бакћу са мном? Па добро, мало и јесте... 

ЈЕЛЕНА: Не иде ми се кући, не могу. Волела бих да могу 
да те поведем са собом, да тај први шок... 

СЕНКА: Поведи ме. 

ЈЕЛЕНА: Нема њених ствари, нема ничег... Још ако је 
Владица тамо, вриштаћу. 

СЕНКА: Немој само да се самосажаљеваш, гадно је. 
(Отима Јелени чоколаду.) Престани, повраћаћеш. 

ЈЕЛЕНА: Дај ми! (Искрено.) Шта да радим? 

СЕНКА: Једном сам живела с неким типом, није баш 
била љубав, али везала сам се. И он је, наравно, 
отишао, али су се комшије навикле да је ту и ми-
слиле су да ми је муж. Е, онда ти ја купим јефти-
ну бурму од лажног злата и ставим његово име на 
врата. И сваки пут кад излазим на ходник, ја њему 
шаљем пољупце и говорим кад ћу се вратити тако 
да они чују. 

ЈЕЛЕНА: Ко? 

СЕНКА: Па комшије. 

ЈЕЛЕНА: Али зашто? 

СЕНКА: Немам појма, било ми је забавно. Брак... смеју-
рија. А све комшије зијају у мој прстен и питају за 
мужа... је л’ оздравио. “Пршљенови споро зара стају”, 
кажем и мислим на мртве кучиће и сахране да не 
прснем од смеха. 

ЈЕЛЕНА: Како је то глупо... 

СЕНКА: Боље то, него да не урадим ништа. 

VIII ПРВА БРАЧНА НОЋ 

 (Јелена и Владица весело утрчавају у Јеленин стан. 
Јелена је у белим фармеркама и белој мајици. Вла-
дица обучен лежерно, као и увек, са торбом фотоа-
парата и сталком преко рамена.) 

ВЛАДИЦА: Чекај, врати се! 

 (Владица вуче Јелену иза прага, подиже је и уноси у 
кућу на рукама. Јелена се смеје. Владица певуши свад-
бени марш.) 
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ЈЕЛЕНА: Јадна моја Маша, никад ми ово неће опростити! 

ВЛАДИЦА (Опонашајући матичарку.): “Да ли можете 
да потврдите идентитет младе?” 

ЈЕЛЕНА (Опонашајући Машу.): “Ова ту је моја сестри-
чина, а тог пробисвета не познајем!” Жиле јој иско-
чиле од љутње скроз по врату и образима... 

ВЛАДИЦА: Опасна ти је тетка! Прави М-тип! 

ЈЕЛЕНА: Како нас је матичарка гледала као да смо се 
сви удружили у некој незаконитој радњи! 

ВЛАДИЦА: Кад си стално врискала од смеха као луда! 

ЈЕЛЕНА: А онда још кад је Маша одјурила... 

ВЛАДИЦА: Али онда... најбољи моменат! (Тетура се 
опонашајући пијаног кума.) “Госпођо, ја сам сто и 
хиљаду одсто убеђен у истинитост њихових персо-
на и тачност њихових имена...” 

ЈЕЛЕНА: Кум нас је извукао! Где си га оно нашао? 

ВЛАДИЦА: Ископо сам га у неком бирцузу... 

ЈЕЛЕНА: Како се зове? 

ВЛАДИЦА: Знам само да пије вотку с лимуном! Али ти 
ниси била кад ми је пришао после венчања. Дола-
зи он и каже: “Желим ти, друже, пуно здравља и 
бар двоје деце!” 

ЈЕЛЕНА (Јелена одлази у кухињу и враћа се са две чаше 
ракије.): Е па... Да наздравимо за брак! (Подиже ча-
шицу.) Што рече једна мудра жена: “Боље то, не-
го да не урадим ништа.” (Владица куцка поруке на 
телефону. Јелена му отме телефон.) Шта радиш?! 
(Јелена гледа у телефон.) Шаљеш фотке Маријани... 

ВЛАДИЦА: Да, слушај шта каже... 

ЈЕЛЕНА: Не занима ме! Кажи ти њој да се довуче и пла-
ти рачуне! (Оде у тоалет.) 

ВЛАДИЦА (Владица узима сталак из своје торбе и бр-
зо га монтира испред кревета док прича. Затим на 
сталак ставља фотоапарат и укључује га, тако да 
буде окренут ка кревету.): Још си љута? Хајде, Је-
лена, па ви сте потпуно некомпатибилне, разумеш, 

она је типични С-тип, то смо давно утврдили, а ти 
си први примерак Ј-типа, који, и кад се туца у ри-
бу, туца се у главу. То је још неразвијена теорија, 
треба да је разрадим... 

 (Јелена се врати у офуцаној пиџами, са средством за 
скидање шминке. Владица угледа Јелену и великом 
брзином размонтира сталак и фотоапарат. Јелена 
прилази Владици с леђа и додирује му кичму. Владица 
се стресе и окрене ка Јелени. Јелена додирује Влади-
цу по грудима. Владица узме Јеленине руке и склони 
их са себе. Владица седне на један кревет. Јелена оде 
до другог кревета и седне.) 

ЈЕЛЕНА: Па шта је сад, јесам ли ја толико непожељна? 
(Владица ћути.) Мислила сам да се појебемо она-
ко другарски... (Владица ћути.) Да постанемо де-
финитивни, заклети другови. Да се не стидимо у 
пресвлачењу, чачкању зуба, подригивању, надуве-
ним лицима, и слично... Да можемо да пређемо на 
неки други ниво комуникације... 

ВЛАДИЦА: Јелена... Имаш пеге по фаци, мале сисе... 
Не могу оне да дочекају све мушкарце на свету... А 
ти имаш ту грандоманску потребу. Океј, кожа ти је 
лепа, ноге су ти довољно дуге, али шаке су ти ис-
пуцале и веће од мојих! Нећу те лагати, данас, кад 
си села у кафани поред мене, блештала су ти коле-
на, то ме је доста напалило... Али сада, тако у мра-
ку, у пиджами, с кремом на лицу, па не бих... Не. 
Не бих могао. 

ЈЕЛЕНА: Добро. 

ВЛАДИЦА: Чујеш, и ови одоздо се јебу, не могу ја то та-
ко колективно... Уосталом, ми смо само другови. 
(Јелена окрене леђа Владици. Ћуте.) 

ЈЕЛЕНА: А хтео си тројку... 

ВЛАДИЦА: Сетио сам се! Спаваш? Обложићу зидове 
стиропором, а, шта кажеш? 

ЈЕЛЕНА: То не можемо, стан је изнајмљен. 
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ВЛАДИЦА: Па добро, можда само да сачекамо да они 
заспу. 

ЈЕЛЕНА: Тај чим нешто шушне, виче “успаљенице”, 
“дрољетино”, “шизофреничарко”! (Владица лупа 
ногом о под.) 

КОМШИЈИН ГЛАС: Успаљенице! Дрољетино! Шизофрени-
чарко! 

ВЛАДИЦА: Ето видиш да ти треба стиропор, ставићу мало 
лепка да може лако да се скине, неће се ни видети. 

ЈЕЛЕНА: Договорићемо се сутра. Лаку ноћ. 

ВЛАДИЦА: То је зато што... 

ЈЕЛЕНА: Владице, лаку ноћ! 

 (Владица заћути, легне и примири се. Леже. Јелена 
пружи руку ка Владици преко размака између кре-
вета. Владица се одмакне.) 

IX СТРАХ 

 (Јелена чека Сенку у дворишту санаторијума. Сен-
ка долази. Јелена даје Сенки кесицу гумених бомбона, 
Сенка их отвара и халапљиво једе.) 

СЕНКА: Мислиш да нас овде неће шпијунирати? 

ЈЕЛЕНА: Не знам, али пријатније ми је напољу. 

СЕНКА: Ради те параноја... Што му не кажеш да одјебе? 

ЈЕЛЕНА: Како кад он води твоје лечење? 

СЕНКА (Сенка се осврће.): Немој сад нагло да се помериш. 

ЈЕЛЕНА: Што? 

СЕНКА: И немој да погледаш горе. 

 (Јелена погледа горе.) 

СЕНКА: Шта сам рекла?! Сад зна да смо га виделе. 

ЈЕЛЕНА: Јеботе, он стварно стоји на прозору... 

СЕНКА: Сад размишља о томе шта причаш о њему. 

ЈЕЛЕНА: Хајде стварно да причамо о нечему другом. 

СЕНКА: Шта се дешава с Маријаном? Надам се да ниси 
урадила нешто глупо... 

ЈЕЛЕНА: Удала сам се за Владицу. 

СЕНКА: И како је у браку? 

ЈЕЛЕНА: Нестао. Однео ми бунду, и неке плоче... 

СЕНКА: Пријави га полицији. 

ЈЕЛЕНА: Немам ни грамофон, шта ће ми плоче... 

СЕНКА: И шта ћеш сад? 

ЈЕЛЕНА: Прешла сам код тетка Маше. Бар нисам сама 
са собом и својим мислима. Или твојим мислима, 
више не знам. Заразила си ме. 

СЕНКА: Подржавам. Ја кад сам остала сама... Боље да 
ти не причам, задржаћеш ме. 

ЈЕЛЕНА (Јелена се насмеје.): Сад ћеш нешто измислити! 

СЕНКА: Добро, нећу да причам. 

ЈЕЛЕНА: Сенка, мени није важно и ако измислиш. 

СЕНКА: Важно је! Причаћу једино ако беспоговорно, ап-
солутно и дефинитивно верујеш у сваку моју реч! У 
сваку запету, паузу, тачку, ускличник, размак, у сва-
ку грешку – јер ништа није случајно – у свако слово. 

ЈЕЛЕНА (Свечано): Верујем ти. 

СЕНКА: У ствари, глупа је прича... 

ЈЕЛЕНА: Сенка! 

СЕНКА: Ништа се није десило... Али имам неки осећај 
одвратности кад се сетим... 

ЈЕЛЕНА: Па причај! 

СЕНКА: Упознала сам неког типа... Преко апликације. 
Стартово ме јер сам имала флауту на профилној, 
па ме је препознао. Прогонио ми је снимке с кон-
церата већ неко време, остављао лајкове, комента-
ре. Али ја нисам повезала да је то он. 

ЈЕЛЕНА: Преко какве апликације? 

СЕНКА: Па за упознавање! 

ЈЕЛЕНА: И, завршили сте на гајби. Твојој или његовој? 



> 72

СЕНКА: Његовој. Владимир Ристић. 

ЈЕЛЕНА: Име обећава! Кресали сте се? 

СЕНКА: Јок, у томе је поента. Улазим... Стан му смрди 
на зној, маст, шварглу, прљаве чарапе и уопште на 
устајалост. И чим уђем, осетим страшну одбојност. 

ЈЕЛЕНА: Што не одеш? 

СЕНКА: Не знам, ваљда не желим да мисли да сам се 
уплашила. 

ЈЕЛЕНА: И? 

СЕНКА: Тражим да играмо игрице. Имао је конзолу. 

ЈЕЛЕНА: Баш си као дете! 

СЕНКА: Он побеђује, али некако злурадо. Стално ми 
нуди да се предам. Као, могао би он да ме победи 
одмах, али неће, пушта ме да се мучим! 

ЈЕЛЕНА: Што се не предаш и не одеш? 

СЕНКА: Ти би? 

ЈЕЛЕНА: Вероватно не. 

СЕНКА: И онда ми сине... Баш ко лудацима кад сине, 
као неко решење... Као велики одговор на мене. За 
једначину Беловук. 

ЈЕЛЕНА (Задиркује): Што не рече одмах?! 

СЕНКА: Пало ми је на памет да сви, чак и смрдљиви 
Владимир Ристић, морају о мени мислити и гово-
рити са дивљењем. Никако сажаљиво! 

ЈЕЛЕНА: И онда си га победила? 

СЕНКА: Не, он је победио. 

ЈЕЛЕНА: А ти? 

СЕНКА (Мршти се, покушава да се сети): У једном тре-
нутку ми каже да сам јахта... А ја се издерем на њега 
и кренем да изађем из стана. А он... увуче ме назад, 
овако, на рукама, као, да не будим комшије. Лепо 
ме је мазио по коси. То ми је пријало. 

ЈЕЛЕНА: И то је то? 

СЕНКА: Да, приспавало му се па сам отишла. 

ЈЕЛЕНА (Јелена размишља.): Да ли се теби понекад чи-
ни да уопште немаш страх? 

СЕНКА: Нетачно, стално се бојим... (Размишља.) Ми-
слиш ли да је Маријана у праву? Да смо ти и ја не-
емпатичне? Размишљала сам, можда је због тога 
што нисмо имале мајке. 

ЈЕЛЕНА: Ма дај, ја сам овде психијатар... 

СЕНКА: Али има смисла... Можда се ја зато осећам ви-
ше као хермафродит, него као модерна жена. 

ЈЕЛЕНА (Смеје се.): Хоћеш да кажеш да си, како се то 
зове... небинарна? 

СЕНКА: Не. Управо супротно. Као ти. Као твоје уши. 
Једно ниже, друго више, различито постављене, јед-
но осетљиво, друго не. Двострука. Увек “ја у себи” 
и “ја у неком другом”. Један и нула. 

ЈЕЛЕНА: Значи увек ти је потребан неко? 

СЕНКА: Ако никог нема, ја сам пола. У том избору из-
међу један и нула – нула. То је то. Страх. Чега се 
ти плашиш? (Јелена ћути.) Хајде, шта се стидиш 
преда мном? 

ЈЕЛЕНА: Спавам с непознатим мушкарцем, осећам сваки 
мишић његовог тела заптивен на мом и ништа, баш 
ништа не осећам у том тренутку, осим тог симбио-
тичког организма. А он је двострук, дакле и његов, 
па није довољно мој. Празнина! Или нешто између... 

СЕНКА: Нула. 

ЈЕЛЕНА: А хоћу то његово тело да сажмем, да стиснем 
у себи, да га упијем... и оставим неразлученим, јед-
наким са мном... 

СЕНКА: Свареним. До краја схватљивим. Као Перго-
лезијева музика. 

ЈЕЛЕНА: Маријана је у праву, ја ништа не разумем, ни 
људе не разумем и не верујем ни у шта, баш ни у 
шта, ако не могу то да додирнем. Не треба да се ба-
вим овим послом. 
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СЕНКА: Ја сам ти одмах рекла... (Задиркује.) И какве 
су сад моје шансе да изађем, с таквом докторком? 

ЈЕЛЕНА: А шта ћеш радити кад изађеш? 

СЕНКА (Уплашена.): Не разумем... 

ЈЕЛЕНА: Имаш ли неког осим Мартина? Знаш ли где је 
сахрањен? Где ћеш да живиш? Хоћеш ли се вратити 
на посао? У тај оркестар... 

СЕНКА: Не. 

ЈЕЛЕНА: Шта “не”? 

СЕНКА: Не! 

 (Сенка одјури из дворишта. Јелена збуњено гледа за 
њом па погледа ка прозору на ком је Родић.) 

X ГРАМОФОН 

 (Машин стан. Куцање на улазним вратима. Из су-
седне собе излази Јелена и отвара улазна врата. Ро-
дић улази носећи велики пакет који спушта на сто.) 

ЈЕЛЕНА: Шта је то? 

РОДИЋ: То је за тебе. 

 (Јелена прилази пакету и отвара га. Унутра је гра-
мофон.) 

РОДИЋ: Пошто ти је твој законити муж однео плоче, 
ето... Ако одлучиш поново да их купујеш. 

ЈЕЛЕНА: Како ти то знаш? 

РОДИЋ: Јелена Беловук је и мој пацијент... 

ЈЕЛЕНА: Сенка ти је причала о мени?! 

РОДИЋ: И? Како ћеш да се разведеш од тог човека? Где 
је он уопште? 

ЈЕЛЕНА: Зашто ти је то рекла? Шта си је питао? 

РОДИЋ: Зато што је луда, Лело, никако то да схватиш... 
Како ћеш решити развод? 

ЈЕЛЕНА: Не занима ме тренутно. 

РОДИЋ: Чуо сам се с пријатељем адвокатом, каже да 
може то да среди, да намести да... 

ЈЕЛЕНА: Чујеш?! Не занима ме. Зашто си ми ово донео? 

РОДИЋ: И зашто сада, кад коначно имаш новац и по-
сао, живиш с тетком? 

ЈЕЛЕНА: А с ким да живим? 

РОДИЋ: То је на мој рачун? Јеси ли гледала оне стано-
ве што сам ти слао? 

ЈЕЛЕНА: Нисам, пусти ме... Хоћу да живим с тетком. 

 (Јелена приђе Родићу и загрли га. Родић узврати за-
грљај.) 

ЈЕЛЕНА: Знам да мислиш све најбоље. Извини. 

РОДИЋ (Љуби је у косу.): Како можеш то да заборавиш... 

ЈЕЛЕНА: Јеси ли истражио Ксенију Беловук? 

РОДИЋ: Нема података. 

ЈЕЛЕНА: Зато што су је убили у лудници! 

РОДИЋ: Одакле ти то? 

ЈЕЛЕНА (Јелена се одмакне.): Ако се обесила, како 
објашњаваш креч под ноктима?! 

РОДИЋ: Зашто би ико убио жену у лудници? 

ЈЕЛЕНА: Зашто би је ико ставио у лудницу... Је л’ била 
опасна? Да ли је Јелена Беловук опасна? Ко је њу 
пријавио? 

РОДИЋ: Побогу, Лело, знам колико и ти. Беловукова 
неће да пије лекове и неко мора да је пази. 

ЈЕЛЕНА: Одакле јој модрице? 

РОДИЋ: Креч, модрице... Чујеш ли ти себе? Шта је ово, 
параноја? 

ЈЕЛЕНА: А ако ја кажем да је Сенка здрава? Ако је то 
мој стручни извештај? 

РОДИЋ: Нема то везе с њом. Мени се инатиш, само још 
не могу да схватим зашто... 

ЈЕЛЕНА: Има сваке везе са њом! Докажи да је луда! 
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РОДИЋ: Не могу с тобом, Лело, кад упаднеш у те ма-
ничне фазе... (Креће ка вратима.) Причаћемо кад 
се смириш. И колеге су приметиле да нешто није у 
реду, макар покушај да се прилагодиш... 

ЈЕЛЕНА (Као одјек): Да се прилагодим... 

РОДИЋ: Причаћемо о томе после... 

 (Родић пољуби Јелену у чело и изађе. Јелена оде до 
врата која воде у другу собу и нагло их отвори. У собу 
упадне тетка Маша. Маша прилази грамофону.) 

МАША: Јао дивно, имам неке старе плоче... 

ЈЕЛЕНА: Шта си прислушкивала? 

МАША: Је л’ он то рекао Јелена Беловук? Јако ми је по-
знато то име... 

ЈЕЛЕНА: Да, то је Сенка, моја пацијенткиња. Не знам, 
можда си била на неком њеном концерту... 

МАША: Како је то чудно, музичари су ми увек деловали 
тако смирено... Као између два света. Не бих могла 
да замислим неког лудог музичара. 

ЈЕЛЕНА: Кладим се, тетка Машо, када би видела Сенку, 
да не би никад могла да погодиш да има психич-
ки проблем. 

МАША: Ја не бих умела?! Ја знам најбоље да препознам 
лудака! Знам по погледу. Ево, на пример, ти си лу-
да ко нога, нема ти спаса... 

ЈЕЛЕНА (Узима телефон и пушта Маши снимак концер-
та. Чује се Перголези.): Ево. То је Сенка. 

МАША: Па ово је Коларац! Антон и ја смо стално ишли! 
Антон је увек носио оно његово једно одело, сећаш 
се, а ја му кажем, Антоне, пресвуци се некад, сра-
мота је, мислиће људи да немаш друго да обучеш... 

ЈЕЛЕНА: Сад ћеш је видети, приближиће се камера. 

МАША: Диригент Мартин! Како је то симпатичан чо-
век. Прави господин! Антон га није волео, мислио 
је да је превише феминизиран, а ја му кажем, Анто-
не, такви су ти сад модерни мушкарци. Ништа није 
схватао, мој Антон... У понедељак сам баш видела да 

Мартин има нови концерт на Коларцу, али не могу, 
тако сама... Све ме подсећа на Антона. 

ЈЕЛЕНА: Чекај, како си рекла... Мартин? 

МАША: То је она? Не виде јој се очи, затворене су... 

ЈЕЛЕНА: Јеси ли сигурна да се зове Мартин? 

МАША (Показује на Јелену.): Е, то, то, то су лудачке очи! 

ЈЕЛЕНА: И он је жив?! 

МАША: Боже, Јелена, млад човек, наравно да је жив. 

ЈЕЛЕНА: Машо, ти си геније! 

 (Јелена изљуби Машу по образима, узме телефон и 
оде у другу собу.) 

МАША: Куда ћеш? Јелена? (За себе.) Као нога... 

 (Маша приђе соби у коју је Јелена отишла и присло-
ни ухо на врата.) 

XI ДИРИГЕНТ МАРТИН 

 (Мартин, у баде-мантилу, седи у фотељи и турпија 
нокте. Са грамофона се чује Осма Дворжакова сим-
фонија, први став. Мартин певуши мелодију. Звоно 
на вратима. Мартин не чује. Лупање о врата. Мар-
тин се прене и заустави музику. Приђе вратима и 
погледа кроз шпијунку.) 

МАРТИН (Виче.): Не разговарам са новинарима! 

ЈЕЛЕНИН ГЛАС: Господине, причали смо телефоном! 
Јелена! Из установе на Авали! 

МАРТИН (Збуњено отвори врата.): Зар сам вам рекао 
да дођете данас? 

МАЈЧИН ГЛАС: Мартинеее! Ко је? 

МАРТИН: Нико, мама, пријатељица! 

ЈЕЛЕНА: Рекли сте да данас не радите. 

МАРТИН: Извините, молим вас. И извините што се нала-
зимо овде, знате, тако ми је најлакше... због мајке. 
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Уђите, уђите. (Јелена уђе, Мартин затвори врата 
за њом.) Седите, сад ћу ја. Само да ово почистим. 

МАЈЧИН ГЛАС: Да ја одем? 

МАРТИН: Боже сачувај, лези ту! (Јелени.) Извините, ма-
ма не воли да смета. 

 (Мартин излази из просторије односећи своје исече-
не нокте. Јелена разгледа собу. Почне да отвара ор-
мариће и фиоке.) 

МАРТИНОВ ГЛАС: Може чаша вина? 

МАЈЧИН ГЛАС: Може! 

МАРТИНОВ ГЛАС: Гошћу питам! 

ЈЕЛЕНА: Може, хвала! 

 (Јелена престаје да разгледа и брзо седа у фотељу. 
Мартин долази носећи послужавник са две чаше и 
флашом белог вина.) 

МАРТИН: Како је то чудно, наслутио сам да се с њом 
нешто дешава. Ми музичари имамо истанчану ин-
туицију, знате. И раније се дешавало... На пример, 
не долази на пробе по месец дана. Морали смо да 
јој нађемо замену. Онда један дан само дође и... као 
да ништа није било. Немогућа... 

ЈЕЛЕНА: Како сте наслутили? 

МАРТИН: Шта? 

ЈЕЛЕНА: Рекли сте да сте знали да нешто није у реду. 

МАРТИН: Да. Постала је нервозна, грешила је у упадима, 
а то је, знате, због мањка концентрације. Каснила 
је на концерт – скандалозно... Како вам се допада 
вино? Кјанти, тоскански, обожавам га. 

ЈЕЛЕНА: Јако је лепо. (Мартин долива Јелени вино у 
чашу.) 

ЈЕЛЕНА: Знате ли можда где је Јеленина флаута? 

МАРТИН: Како бих ја то могао да знам? 

ЈЕЛЕНА: Ваш однос био је... само професионалан? 

МАРТИН: Да. Зашто питате? Мислим да је девојка била 
потајно заљубљена у мене, али ја то не волим... Ме-
шање приватног и пословног... Ја сам озбиљан човек. 

МАЈЧИН ГЛАС: Мартинеее! 

МАРТИН: Извините, молим вас. Да ли сте гладни, мож-
да, имам лепе салате од ручка? А могу нешто и на-
правити, ако желите да пређемо у кухињу. 

ЈЕЛЕНА: Не, хвала, јела сам. 

 (Мартин изађе. Јелена брзо отвара фиоке и пре-
тражује. Чује да се Мартин враћа и брзо седне на 
место.) 

МАРТИН: Како је Јелена? Мислите ли да је можемо 
очекивати ускоро? 

ЈЕЛЕНА: Не знам, заиста... Мислила сам да ћете ми ви 
помоћи да схватим... 

МАРТИН: Жао ми је. (Мартин крене да долије Јелени ви-
но, Јелена прекрије чашу.) 

ЈЕЛЕНА: Хвала, не могу више. Знате ли, можда, да ли 
је постојао још неки Мартин у Јеленином животу? 

МАРТИН: Не знам, заиста. Мартин и није толико че-
сто име... 

ЈЕЛЕНА: Извините што инсистирам, само да проверим, 
да ли је она некад била овде? 

МАРТИН: Не, не, зашто би? Могу само да замислим шта 
вам је напричала... Штета, млада жена, а тако... 
Хоћете ли да вам пустим композицију коју радим? 

ЈЕЛЕНА: Ако желите... 

 (Мартин оде у суседну собу. Јелена приђе старој др-
веној комоди и претражује. Јелена из комоде извади 
футролу флауте. Отвори футролу и састави фла-
уту. Улази Мартин носећи грамофонску плочу.) 

МАРТИН: Зашто дирате туђе ствари? 

ЈЕЛЕНА: Молим вас, кажите ми искрено... Да ли је ово 
њена флаута? (Мартин ћути.) Никоме нећу рећи... 

МАРТИН: Шта вам је Јелена испричала? 

ЈЕЛЕНА: Рекла ми је... да сте ви умрли. 



> 76

МАРТИН: (Мартин се хистерично смеје.) Скоро да није 
погрешила! Ево, гледајте шта ми је урадила, по-
гледајте! (Мартин задиже баде-мантил, Јелена од-
враћа поглед.) 

ЈЕЛЕНА: Немојте! 

МАЈЧИН ГЛАС: Је л’ све у реду? 

МАРТИН: Јесте, мама! Ево овде, изнад колена! Заспи са 
упаљеном цигаретом у руци, пожар ме захватио... 
По живот опасна... 

МАЈЧИН ГЛАС: Мартинеее! 

МАРТИН (Изађе у правцу мајчине собе. Виче.): Престани 
да се дерњаш! Шта је? Шта хоћеш?! Хоћеш да седиш 
са нама?! Не може, седи ту! Ја имам свој живот! 

 (Јелена пође ка улазним вратима. Мартин се враћа.) 

МАРТИН: Чекајте, да вам испричам до краја... (Мартин 
приђе Јелени и ухвати је за подлактицу да је пове-
де ка софи.) 

ЈЕЛЕНА: Пустите ме! 

МАРТИН: Слушајте... Прво, она је стално узнемирава-
ла моју мајку. Појави се било кад у току дана, само 
бане! Сто пута сам јој рекао да мама мора да се од-
мара и да не може да долази кад јој се ћефне. Дође 
тако у пола ноћи. Маму је то нарочито плашило, 
знате, она је намучена жена, дуго је без мужа, мој 
отац је погинуо... пилот. А она мени каже, замисли-
те ту њену дрскост, каже, “Зашто се не одселиш од 
мајке?” Као да бих је могао оставити саму. А то је 
све било пре ножа. 

ЈЕЛЕНА: Каквог ножа? 

МАРТИН (Гестикулира док приповеда. Приближава се 
Јелени која узмиче.): Срећа да ме је само окрзнуо, 
могао сам остати без ока! Улетела је у кућу, као по-
беснела мачка. Не сећам се зашто сам је ударио, 
мора бити да је нешто скривила, приговарала ми 
је, нос јој се ушиљио као у змије... 

ЈЕЛЕНА (Додирне своје лице на месту на ком је Сенка 
имала модрицу.): Модрице... 

МАРТИН: ... причала је, није престајала да прича. И он-
да, рука ми је одједном полетела... не може човек 
увек да се контролише... А она баш уме да изази-
ва! О, да! И те како уме! И тако, кад сам је ударио, 
она је почела да вришти “Упомоооћ!”, а моја јадна 
мајка почела је хистерично да плаче и запомаже, а и 
суседи, направио би се скандал, разумете, мајку би 
то страшно погодило, морао сам нешто да урадим! 

ЈЕЛЕНА: Шта се онда десило? 

МАРТИН: Гурнуо сам је на зид, можда је било прејако, 
запушио сам јој уста, таман сам мислио да се сми-
рила кад она... Замислите шта је урадила! Скочи-
ла је на мене, да, скочила је! Почела је да ме гребе 
хистерично, сва се избезумила, био је тренутак... 
нисам могао да се савладам, зар бисте ви могли? 
Треснуо сам је. Сад ми је жао, било ми је одмах 
жао, крв јој је ишла из носа... али, боже, шта човек 
с њом да учини кад је хистерична... 

ЈЕЛЕНА: Где? 

МАРТИН: Не знам, не сећам се. (Показује на својој гла-
ви.) Ту... Или ту... А она је само дохватила мој но-
жић са комоде и, боже благи, мора се бити луд за 
тако нешто, зафрљачила га је на мене. Могла ме је 
убити! Кажите и сами, могао сам сад бити мртав! 

ЈЕЛЕНА: Где је завршио нож? 

МАРТИН: У комоди. Погледајте. 

ЈЕЛЕНА: Ви сте пријавили Јелену? 

МАРТИН: Наравно. Избацио сам је. После сам пошао за 
њом. Видео сам како седи, тамо, испред хотела Бо-
сна на неким новинама. Вади ствари из торбе и ређа 
их по плочнику. Особље хотела ју је гледало, сви су 
се окупили иза стакла. Тада сам знао. Схватио сам 
да морам нешто да урадим. Назвао сам лудницу, 
читава два сата сам вас чекао. Гледао сам из Босне. 

 (Јелена узнемирено крене ка излазу.) 

МАРТИН: Чекајте, нисам вам све испричао! 

ЈЕЛЕНА: Довољно је... 
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МАРТИН (Мартин ухвати Јелену за подлактицу и вуче 
је ка комоди.): Погледајте, ево овде... 

ЈЕЛЕНА (Јелена у окрету удари Мартина футролом фла-
уте. Мартин “клецне” у коленима.): Пусти! (Јелена 
истрчи из стана.) 

МАЈЧИН ГЛАС: Сине, је л’ то опет она лудача? 

МАРТИН (Превија се од бола.): Није! Није Јелена... 

МАЈЧИН ГЛАС: Добро је. 

XII ШИЗОФРЕНИЈА 

 (Санаторијум. Јелена чека. Улази Сенка.) 

ЈЕЛЕНА: Извини ако сам те пробудила. Нисам могла да 
спавам, па сам дошла. 

СЕНКА (Сенка забринуто прилази узнемиреној Јелени.): 
Шта ти је? (Јелена се сагне испод кауча и извади Сен-
кину флауту у футроли.) Одакле ти?! 

ЈЕЛЕНА: Отишла сам по њу. И хтела сам да сазнам шта 
се десило, рекла си... 

СЕНКА: Рекла сам ти шта се десило! 

ЈЕЛЕНА: Али... Он је жив. Рекла си да је умро. 

СЕНКА: Срце је престало да му ради, мислила сам да 
јесте! 

ЈЕЛЕНА: Шта се стварно десило? 

СЕНКА: То се десило! 

ЈЕЛЕНА: А нож? 

СЕНКА: Нож је био после... 

ЈЕЛЕНА (Смирујућим гласом.): Нема потребе да лажеш, 
сад ми је јасно... 

СЕНКА: То је моја стварност! Немаш ти ту шта да ра-
диш... Шта ти мислиш, да помажеш? Па ти си луђа 
од мене! Погледај шта си урадила. 

ЈЕЛЕНА: Треба да ми захвалиш, сазнала сам ко те је 
пријавио! Можемо све да решимо, само ми дај вре-
мена... 

СЕНКА: Наравно да знам да ме је Мартин пријавио! Ми-
слиш да сам глупа? (Јелена приђе Сенки и ухвати је 
за рамена. Сенка удари Јелени шамар.) 

ЈЕЛЕНА: Јелена... 

СЕНКА: Сенка! 

ЈЕЛЕНА: Зовеш се Јелена, престани да се сакриваш иза 
своје мајке! 

СЕНКА: Нећу с тобом да делим ни име! Ниси смела та-
мо да одеш! То је моје... Приватно! Свуда мораш да 
гураш нос, ти си болесна! 

ЈЕЛЕНА: Хоћу да помогнем! 

СЕНКА (Сенка ухвати Јелену за зглоб руке и привуче је 
себи.): Појавила си му се на гајби... Знам, он те је 
позвао. Је л’ те јебо? 

ЈЕЛЕНА: Зашто са мном тако... 

СЕНКА: Успаљенице! Дрољетино! Шизофреничарко! 

ЈЕЛЕНА: Престани! 

СЕНКА: С тобом да причам нормално?! Радиш ми иза 
леђа, шуњаш се! (Сенка гурне Јелену која удари о софу.) 

ЈЕЛЕНА: А ти лажеш! 

СЕНКА: Наравно да лажем! Погледај шта радиш! Ти не 
умеш са људима, не можеш ако их не прождереш 
целе, ти хоћеш неко прожимање, шта ли?! Зато се 
и бавиш овим послом... Оживљаваш своју болесну 
опсесију... 

ЈЕЛЕНА: Рекла си Родићу за Владицу и плоче! 

СЕНКА: Нисам! Глупачо... Све је озвучио. Прислу шкује 
те, посматра... Као психијатријски случај... Што и 
јеси! 

ЈЕЛЕНА: Лажеш! 

СЕНКА: Ја сам теби потребна, а не обрнуто! Нема ту 
никаквог алтруизма. (Подиже флауту.) Ово си ура-
дила због себе! 
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ЈЕЛЕНА: Није тачно! 

СЕНКА: Шта није тачно?! Хајде, одбрани се, кажи једну 
реч, објасни! Хајде, ако си психијатар! Ти са мном 
немаш никакав јебени метод! 

ЈЕЛЕНА: Немам ја шта теби да се правдам... У праву си, 
потпуно сам погрешила што сам ти се отворила... 

СЕНКА (Прекине Јелену.): Што мислиш да је Маријана 
отишла? 

ЈЕЛЕНА: Зашто сам ја уопште помислила да си вредна 
моје пажње... 

СЕНКА: Маријана је као ти... Навикла је да зна сваки 
део твог поремећеног ума. А требало је само да 
схватиш, али ниси, пошто си глупа... Неспособна 
си, не можеш да контролишеш свој живот, па се 
бавиш мојим. 

ЈЕЛЕНА: Шта да схватим?! 

СЕНКА: Сањаш је и даље... Обла Маријана, клизи по 
твојим образима, голица те испод пазуха, огромна 
Маријана, клупко, котрља се низ игличасте нерав-
нине на твојој кожи! Али не! Немаш толики домет 
мисли, јер пре но што мисао дође до циља, ти си 
већ одлепршала негде на неко кресање. 

ЈЕЛЕНА: Ћути! 

СЕНКА: Па ти си... ништа. Нула! 

ЈЕЛЕНА: Ја бар имам самопоштовања... Видела сам шта 
си ти трпела. Због чега? 

СЕНКА: Ког курчевог самопоштовања, па ти себе мр-
зиш! Ти не можеш да поднесеш један секунд да си 
сама са собом! 

ЈЕЛЕНА: Како не могу? Ево ме с тобом сваки други 
дан. Па гледам најгору верзију себе... То је ваљда 
најхрабрији чин! Како немаш нимало захвалности? 
Издвојила сам све своје време и пажњу, и доносила 
сам ти ствари, и пазила како се осећаш, и заменила 
ти нозинан, и поверавала ти се... 

СЕНКА: У праву си. Не могу да верујем шта сам ти све 
рекла... Не знам како да се искупим. Нико ме никад 
није толико пазио као ти. (Сенка почне да се смеје.) 
Јеси ли то очекивала да ти кажем?! (Претећи се при-
ближава Јелени.) Знаш шта бих сад урадила? Узела 
бих онај нож... 

ЈЕЛЕНА: Нож?! 

СЕНКА (Сенка застане и окрене се од Јелене.): Видела си 
стару комоду код Мартина? Храстовина... Мајчин 
мираз. Ништа се не чува у кући колико та комода! 
(Сенка опонаша све што говори, енергично се бацака 
по соби.) Раскомадала бих ту комоду... систематич-
но! Да остане пиљевина, да не може да се састави! 
Избацила бих из ње све, све плоче, извадила писма 
и једно по једно поцепала, картонске кутије са фо-
тографијама... све, плански... проспекте поцепала... 
возне карте сачуване све по датумима, успомене са 
меденог месеца... Марамице његовог оца, брижљиво 
испеглане и сложене у првој фиоци бих обрисала о 
ђонове. Порцеланске, малограђанске украсе један 
по један разбила о зид, тањире кроз прозор, један 
по један. Без љутње, без беса, без хистерије. Пола-
ко, с намером, просто се растеретити. (Ћути.) Треба 
имати здравље и мајку, тако је говорила... 

ЈЕЛЕНА: Ко? 

СЕНКА: Његова мамица. Мартине, ти си свакодневна 
материна максима! (Ћуте.) 

ЈЕЛЕНА (Опрезно.): Јес’ глупа комода. 

 (Сенка се осмехне.) 

ЈЕЛЕНА: Колико је то трајало? 

СЕНКА: Не знам. Прво смо се тукли равноправно. Ша-
мар за шамар. Онда... Уморила сам се. 

ЈЕЛЕНА: Не брини, ми ћемо га тужити! Прво да те из-
вучемо одавде... 

СЕНКА (Ухвати Јелену за руку.): Стварно си будала. Ко 
ће да га осуди на основу сведочења из луднице? 

ЈЕЛЕНА: Али... 
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СЕНКА: Или некако мислиш да наговориш Родића да 
ме пусти? Неће то ићи... Мартин је... угледан. А 
ја? Па на интернету постоје снимци како ме јуре 
низ улицу... 

ЈЕЛЕНА: Помоћи ће нам Родић, видећеш. Кад му све 
ово испричам... 

 (Сенка преврће намештај наопачке и прегледа га. Је-
лена је збуњено посматра. Сенка подигне бубицу са 
доњег дела столице.) 

СЕНКА: Ево ти. Бубица. Не мораш ни да му преприча-
ваш... Свуда их је поставио. 

 (Јелена приђе Сенки и загледа се у њену шаку у којој 
је бубица.) 

СЕНКА: Хајде, ти иди негде. Далеко. Мени је овде до-
бро. Једем, слушам музику (подигне флауту), сад 
могу да свирам... Ако изађем... Од чега да живим? 
Ко ће ме запослити? 

ЈЕЛЕНА: Нећу. 

СЕНКА (Сенка одмахује главом у неверици. Отвори врата 
и чека да Јелена изађе.): Ајде напоље. (Јелена се не 
помера. Сенка урла и гура Јелену ка излазу.) Одлази 
одавде! (Сенка дохвати Јелену и вуче је ка вратима. 
Јелена се опире. Рву се.) Склони се! Да те нисам више 
видела! Склони ми се с очију! (Сенка изгура Јелену, 
залупи вратима и наслони се на њих. Расплаче се.) 

XIII ПУТОВАЊЕ У АНКОНУ 

 (Машин стан. На столу је велики кофер у који Јеле-
на гура своје ствари. Маша вади ствари из кофера 
како би их уредно сложила и вратила у кофер.) 

МАША: Пажљиво! Шта ће ти толико одеће? Јелена, 
зашто ми не кажеш на колико одлазиш? 

ЈЕЛЕНА: Зато што не знам, Машице, може бити на дуго. 
Писаћу ти писма, немам више телефон. 

МАША: И то може тако на твом послу? 

ЈЕЛЕНА: Наћи ће ми замену, као да је то тешко... А и док-
тор се мало заузео за мене да могу што пре да одем. 

МАША: Зашто си толико импулсивна? Италија... Откуд 
знаш хоће ли ти се свидети, а већ си дала отказ... 
Јелена, је л’ они то тебе склањају? Због оне... (ти-
ше) пријаве? 

ЈЕЛЕНА (Слегне раменима.): За њих је боље да немају 
везе са мном. 

МАША: У праву је био мој Антон за тог пробисвета Мар-
тина! Никад га није волео! Боже, да је овај свет иоле 
нормалан, па да увиди колико је све то смешно... 
Он ће тебе да тужи... за шта? Као да би моја Јела 
неког ударила... 

ЈЕЛЕНА: Јесам га ударила, тетка Машо. 

МАША: Али то је зато што је заслужио! Некад се то 
дру гачије решавало... Позовеш браћу, покажеш 
им неваљалца, па нек они с њим разговарају. Какве 
пријаве... А не ти, девојчица моја, да идеш у опа-
сност. Мирис теткин, никог свог немаш... Ко ће да 
те штити кад одеш од мене? 

ЈЕЛЕНА: Немој, Машице, видиш да морам мало да се 
склоним... Не запомажи. Имаћу добру плату у Ан-
кони. 

МАША: Анкона... А шта има тамо? 

ЈЕЛЕНА: Тамо је рођен Перголези. 

МАША: Што не понесеш ону моју хаљину? Све су ти 
ства ри дречаве, шта ако ти затреба за неку прилику 
нешто елегантно? (Јелена затвара кофер, устаје и 
грли Машу дуго, дуго.) Пази како се тамо понашаш! 
Италијани су ти фин свет, послушај тетку своју бар 
некад. Буди учтива, буди мека, не улећи у распра-
ве, немој да се доказујеш. Сећаш се... 

ЈЕЛЕНА: Унутрашња женственост. (Јелена скида гумицу 
са косе.) Да покријем уши да будем лепа... 

МАША: Ћути, теткина лепотица... Престани! Иди, иди, 
немој да ме слушаш, понављам се... 



> 80

ЈЕЛЕНА (Не пушта Машу из загрљаја.): Немој да бри-
неш, тетка Машо. 

МАША: Пази тамо како се људи понашају, тако и ти, не-
мој одмах да идеш уз нос... Гледај да те прихвате. 

ЈЕЛЕНА: Хоће... 

МАША: Иди! Нађи тамо пријатеље, уживај у својој мла-
дости... Иди. 

 (Јелена пусти Машу, Маша и даље грли Јелену. Маша 
се полако удаљи од Јелене. Јелена крене ка вратима 
па се брзо окрене и поново загрли Машу.) 

XIV ТРАЈЕКТ НА ОТВОРЕНОМ МОРУ 

 (Санаторијум. Сенка седи на свом уобичајеном месту. 
На Јеленином месту седи Родић у докторском ман-
тилу.) 

РОДИЋ: Да ли ви заиста мислите да ја немам начина 
да добијем одговоре? Где је Јелена? 

СЕНКА: Мозак-модрица. 

РОДИЋ: Говорите јасније... Знам да се фолирате. 

СЕНКА: Модрица уместо мозга. Мозак-модрица, то су 
људи кад им узмеш разум, остане модрица... 

 (Улази Јелена, обучена као у претходној сцени, са ко-
фером. Сенка запањено гледа Јелену.) 

СЕНКА: Што ниси отишла? 

ЈЕЛЕНА: А где? 

СЕНКА: Било где! Иди... 

РОДИЋ: Шта радиш с тим кофером? 

ЈЕЛЕНА (Прекине га.): Нисам ваљда могла доћи без 
ства ри?! И не помишљај да зовеш Машу, она ми-
сли да сам у Анкони. (Родић затечено гледа Јелену.) 
У супротном, кунем се да ћу направити скандал и 
теби и твојој жени. Биће... непријатно. 

РОДИЋ: Шта мислиш да изводиш? Не можеш само да 
нестанеш с посла без најаве... 

ЈЕЛЕНА: Дајем отказ. (Хладно.) Усељавам се, љубави, 
шта ти није јасно. 

СЕНКА: Јелена... 

РОДИЋ: Па ти си полудела! 

ЈЕЛЕНА: Значи на правом сам месту... 

РОДИЋ (Сметено.): Ја не знам... Јелена... Хоћеш ства-
рно да те прегледамо? Очигледно ти није добро. 

ЈЕЛЕНА: Прегледајте, прегледајте... Само... Како ћете 
знати да не лажем? Лако је психијатру да глуми лу-
дака... И обрнуто. 

РОДИЋ: Сумњао сам на ово... 

ЈЕЛЕНА: Сумњао, пратио, прислушкивао... Баш си се пот-
рудио. Нико се никад није толико трудио око мене... 

СЕНКА (Притрчи Родићу.): Иди Маши... Молим те. Зо-
ви Маријану, уради нешто! 

РОДИЋ (Иде ка излазу.): Могу да урадим само оно што 
ми моја лекарска савест налаже. (На вратима се 
окрене ка Јелени, одмахне главом и оде.) 

СЕНКА (Виче за Родићем.): Скотино! Ти си за касапљење 
сирове, тврде коже... Обућару један! (За себе.) Јед-
ва је дочекао... 

ЈЕЛЕНА: Не брини, неће му дати близу мене. Не смеш 
да лечиш бивше љубавнице, чак ни овде. 

СЕНКА: Рекла сам ти да одеш... 

ЈЕЛЕНА: Нећу без тебе. 

 (Сенка и Јелена се нетремице посматрају. Јелена 
прилази столу и окреће га наопачке. Сенка је збуње-
но гледа, па дохвати своју флауту и засвира тему 
из друге сцене. Јелена седне на даску стола и ухвати 
се за ноге као за решетке. Сенка свирајући прилази 
Јелени и седа поред ње на даску стола. Сенка повре-
мено престаје да свира па поново почиње у ритму у 
ком тече разговор.) 
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ЈЕЛЕНА: Кажи, Сенка, да ли се и теби чини да они који 
путују морају имати обријане главе? 

СЕНКА: Због ветрова? 

ЈЕЛЕНА: Да... Па и због разноликих, разнобојних капа! 
Ето, као Цветајева... Путници. 

СЕНКА: А када би те неко питао – зашто бријеш главу? 

ЈЕЛЕНА: Ја бих као Цветајева рекла – Зато што носим 
капу! 

СЕНКА: А зашто носиш капу? 

ЈЕЛЕНА: Зато што бријем главу! (Јелена и Сенка се смеју.) 

СЕНКА: Број једанаест. Две јединице. Једанаест. После 
десет почињеш јединицом. 

ЈЕЛЕНА: Ово је нов почетак за нас. 

СЕНКА: Дај ми руку. (Сенка престане да свира и одложи 
флауту. Јелена ухвати Сенку за руку.) Да ли се бојиш? 

ЈЕЛЕНА: Не. Више не. 

 (Чује се Перголези, Концерт бр. 1, г-дур, став спири-
тозо. Јелена се ухвати за ноге стола. Сенка устане 
и гура сто на ком је Јелена по поду просторије, као 
трајект. Јелена и Сенка се смеју. Музика се појачава.)

КРАЈ



ФЕСТИВАЛИ
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У главном програму овогодишњег, двоструког, 54. 
и 55. издања Битефа, који је трајао од 13. до 25. 
септембра 2021, приказано је дванаест предста-

ва, из Европе, Ирана, Мексика, Чилеа, Србије и Хрват-
ске. Фестивал је одржан под слоганом “На ивици бу-
дућности” који дефинише теме којима су се представе 
бавиле, проблеме климатских промена, краја света, 
дехуманизације човека. Овај Битеф изведен је на кра-
ху традиционалног театра, у чијем је пепелу поставио 
кључна питања о значењима  и структури савременог 
позоришта. Дубоко је зашао у поље визуелних умет-
ности и нових медија, тражећи израз у представама 
без глумаца, са роботима и дроновима, као и на ин-
тернету. Такав програм свакако је веродостојан одраз 
духа нашег времена, времена технократије и отуђења, 
времена које, упркос заносу новим формама, буди 
носталгију за старом, аналогном стварношћу, али и 
за традиционалним драмским позориштем. Програм 
је у целини био естетски изазован, а чиниле су га ква-
литативно различите представе, за које се, понекад, 
стицао утисак да су се нашле на програму најпре због 

његовог концепта, тематских фокуса, а не због њихо-
вих естетских вредности.

Представа која је изазвала најснажнији театар-
ски осећај, истинско позоришно усхићење је Фарм 
Фатале француског редитеља Филипа Кена (продук-
ција Виваријум студио, Париз, и Минхнер Камер-
шпиле, Минхен). Радњу носе незапослена страшила 
која се вуку на стилизовано белој сцени, фарми, међу 
пластовима сена и пластичним фигурама животиња, 
прасића и коња различитих величина. Ликови су изгу-
били послове, између осталог због похлепних циљева 
великих корпорација против којих се буне, тражећи 
алтернативне стилове живота, у природи, на фарми. 
Игра пет маскираних глумаца је визуелно опчиња-
вајућа, утемељена у гротески. Атмосфера је изузетно 
заводљива, наглашена иронија има субверзивни сми-
сао, јер руши премисе неолибералног друштва. Ова 
симпатична страшила воде баналне разговоре, док 
у позадини чујемо идилично цвркутање птица, у че-
му се препознаје наслеђе театра апсурда. Представа 
лагано поприма облик и специфичног музичко-визу-
елног спектакла, или фрик-шоуа, када страшила узи-

Пише > Ана Тасић

54–55. Битеф 

На рубовима постојања
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мају гитаре и изводе поп класике попут песме “Stand 
By Me”. То се може читати као симболички позив на 
уједињење против галопирајућег материјализма који 
глобално разара свет. 

Јако естетско искуство оставило је и дело Флеш 
француског аутора Франка Вигруа (продукција 
Compagnie d’Autres Cordes, Mand). Радња је невер-
бална, апстрактна, надреална. Реч је о мултимедијал-
ној инсталацији са маркантим визуелним и звучним 
ефектима. Велика сцена Београдског драмског по-
зоришта, где се представа играла, на почетку је била 
симболички пуста, тескобно апокалиптична. Била је 
преплављена димом, као густом маглом, која се ла-
гано преливала у публику, стварајући јаке утиске по-
стојања у неком међусвету, метафизичком просто-
ру између земље и неба. На платно су пројектовани 
хипнотични ноћни пејзажи, тамни путеви, кошмарно 
спајање неба и земље. Музика је била изазовна, јака, 
индустријска, а у споју са видео-пројекцијама, у на-

ма је будила снажна осећања, из дубина подсвести. У 
тој снажној визуелно-музичкој инсталацији, постепе-
но ће се назирати обриси два жива људска тела, две 
плесачице испреплетаних удова у једној органској 
скулптури (Azusa Takeuchi, Céline Debyser). Њихови 
минималистички покрети лагано се развијају, постају 
покретна слика, перформанс који се касније, појавом 
машина, може читати и као поприште борбе органског 
и техноло шког, као грчевити трзај човека да опстане у 
свету нових медија и киборга. 

Фестивал је званично отворен представом Тра-
гови (продукција Ултима Вез, Брисел), инспирисаном 
дивљом лепотом румунске природе, у којој чувени 
белгијски кореограф Вим Вандекејбус проблематизује 
однос човека и природе, сукобе људског и анималног, 
али и појединца и заједнице. Сценска игра има еле-
менте плесног, физичког и драмског театра, којима 
се приповеда прича о људском нарушавању природе. 
Кореографски делови представе су изврсни, из њих 
се излива енергија, вештина и заводљивост изражај-
них телесних покрета играча. С друге стране, сегмен-
ти физичког театра, као и драмски делови доимају се 
невешто у односу на сјајно уигране плесне сцене, што 
квари утисак о целини. Радња је могла да буде драма-
туршки сажетија и прочишћенија, има непотребног 
понављања мотива, што је продужило трајање игре, 
изазивајући монотонију. Упркос манама представе, 
свакако је важно њено гостовање на Битефу, с обзиром 
на Вандекејбусов значај у свету извођачких уметности.

Чилеанска кореографкиња Аманда Пиња такође 
је била инспирисана магијом природе, током стварања 
ангажоване плесне представе Климатски плесови (про-
дукција Аманда Пиња, Беч, Мексико Сити, Сантјаго де 
Чиле). За разлику од Вандекејбусовог дела отворених 
значења, изграђеног на метафорама које гледалац сам 
треба да разради, Пиња је експлицитна. Може се рећи 
да је етика њој битнија него естетика, односно да позо-
риште доживљава као простор директне побуне против 
мултинационалних компанија које бахато уништавају 

Из представе ФЛЕШ фото: Quentin Chevrier
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природу, трујући екосистеме. Радња управо почиње 
њеним дугачким монологом, осудом делатности ве-
ликих корпорација које због похлепе и профита су-
рово разарају планински крај њене мајке. Њен увод-
ни говор је неспорно дирљиви вапај за спас планина 
и река. Након тога, следи ритуална, минималистичка 
и мултимедијална игра три плесачице (Аманда Пиња, 
Лина Марија Венегас, Дениз Палмијери). Овај део је 
формално-стилски прилично незанимљив и монотон, 
док се на плану значења може тумачити као извођач-
ка медијација, успостављање везе са дубином соп ства. 
Последњи део изводи група локалних плесача који та-
кође изводе некакав ритуални, овај пут живљи плес, 
егзорцистички чин или молитву за очување планине 
која је у међувремену постепено израсла на сцени. 

Упркос неспорно племенитом циљу представе и ње-
ној јасној еколошкој функцији, позориште, ако пре-
тендује да буде уметничко дело, ипак треба да мисли 
и о естетици, а не само о етици која је овде избрисала 
уметничке вредности. 

Future Fortune је жанровски хибридна предста-
ва коју чини спој елемената перформанса, плесног и 
драмског театра, духовито и интелигентно укрштених 
(концепт и кореографија Драгана Булут, продукција 
Драгана Булут, Берлин). Игра почиње извођењем сце-
на из комада Р.У.Р Карела Чапека (1920), првог драм-
ског текста чији су актери роботи, што ће нам касније 
извођачи експлицитно саопштити, брехтовски, у духу 
отворене форме представе. Уводне сцене из Чапековог 
комада театрално и упадљиво круто изводе Драгана 
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Булут, Дени Браун и један хуманоидни робот, истичући 
тако театралност ситуације позоришта у позоришту, 
као и механички живот робота. Реч је о проби пред-
ставе која се ускоро прекида, односно игра се отвара 
према гледалишту, а публика се увлачи у извођење, 
прво позивима да гласамо за будућност са роботима 
или без њих, а затим и са молбом да се појединци при-
друже извођачима на сцени. Драгана Булут постаје и 
аутоиронична коментаторка извођења, која луцидно и 
дискретно проблематизује однос између технологије 
и уметности, али и структуру извођења уопште, однос 
између извођача и гледалаца. Представа је вредна за-
то што одмерено спаја провокативан концепт са сцен-
ском атрактивношћу, комику са ангажманом. С друге 
стране, драматуршки је могла да буде кохерентнија. 
После нарочито узбудљиве сцене, видео укључења из 
будућности, путем кога се Драгана провокативно упо-
зорава да треба да се бори за опстанак људског, физич-
ког тела на сцени, јер ће у будућности роботи замени-
ти човека, следи квиз у који се укључују гледаоци. Тај 

последњи део је развучен и мање сценски и начењски 
функционалан, због чега нарушава утисак о целини. 

Продукција Опчинио сам те иранског кореогра-
фа Ехсана Хемата такође се бави проблемима отуђења 
и дехуманизације, у друштву дубински прожетом тех-
нократијом (продукција 2nd to the right, Брисел, Те-
херан). Три играча, Жил Полет, Мустафа Шабкан и 
Кајоко Минами, на празној, мултимедијално утврђе-
ној сцени плешу симболички рат са машинама, боре 
се да сачувају људскост, живост и индивидуализам у 
свету чије конце вуку невидљиви, недодирљиви. На 
платно се пројектују слике софтвера које откривају 
друштвену контролу и спутавање слободе, а надлеће и 
дрон, као и у претходној представи, још један конкре-
тан и симболички знак технократске дистопије у коју 
се наш свет претвара, а позориште упозоравајуће кри-
тикује. Ова представа констатује нестајање људскости 
у застрашујуће контролисаном свету, али нажалост не 
стиже до сфере квалитетније уметничке надградње, ни 
извођачки ни значењски.

Проблеми техно отуђења и нестајања међуљудске 
блискости и емоција, о чему говоре претходне пред-
ставе, контекст је настајања интригантног Вишњика 
у вишњику аутора Бобе Јелчића (продукција De facto 
казалишна група, Загреб). Пандемија ковида је про-
шле године наметнула привремену селидбу живих из-
вођачких уметности у онлајн сферу, водећи у експери-
менте са новим могућностима извођења на интернету. 
Инспирисан овим околностима, Јелчић је осмислио 
пројекат Вишњик у вишњику, преко апликације zoom, 
полазећи од Чеховљеве драме. На подељеном екра-
ну посматрамо главне ликове комада који разматрају 
околности продаје вишњика, одражавајући при томе 
време промена. Болне друштвене неминовности пра-
те и личне фрустрације чланова породице Рањевске, 
које лица глумаца посредована компјутерском каме-
ром изражајно и емотивно представљају (Јерко Мар-
чић, Марко Маковичић, Јадранка Ђокић, Уго Корани, 
Петра Свртан, Лана Менига). 

Из представе Future Fortune, фото: Dorothea Tuch
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У представи Конференција одсутних, најновији 
пројекат немачког редитељског колектива Римини про-
токол (концепт и режија Хелгард Хауг, Штефан Кеги, 
Данијел Вецел), нема традиционалних извођача. Са ре-
алистички утврђене, а људски опустошене сцене “Ра-
ша Плаовић”, обраћа нам се глас са звучника који нас 
уводи у игру. Објашњава нам да смо део експеримен-
та и да имамо прилику да будемо глумци, у улогама 
одсутних са конференције о климатским променама, 
чији су учесници стручњаци који се не појављују уживо 
на сцени. Београдска публика била је вољна да учест-
вује у овом експерименту, један по један излазили су 
на сцену и преузимали текстове одсутних говорника 
из целог света. Конференција одсутних је, као и ранији 
пројекти Римини протокола, концептуално изазовна, 
у погледу анализе улоге гледалаца, политичности њи-
ховог ангажмана, као и односа између живота и теа-
тра, односно појмова “бити” и “представљати”. Али, 
за разлику од њихових претходних пројеката које смо 
имали прилике да видимо на Битефу (поред Београда 
на даљински и Карго Софија-Београд и Заоставштина, 
комади без људи), Конференција одсутних није успела 
да пробуди снажнији унутрашњи доживљај. Може се 
рећи да је концепт суштински, а недовољан, разлог 
њеног постојања.

Овогодишњи Битеф открио је снагу и изузетан 
квалитет српског позоришта, представа које су окре-
нуте ка истраживачким поетикама. Наше продукције 
Каспар (Југословенско драмско позориште) и Као да 
крај света није ни сасвим близу (Битеф театар) на-
шле су се сигурно у групи естетски највреднијих дела 
у главном програму. Поред њих, у прологу су приказа-
не и две продукције Београдског драмског позоришта, 
Living Room (режија, сценографија и дизајн светла Ер-
сан Монтаг, копродукција Београдско драмско позо-
риште и Битеф театар), која је премијерно приказана, 
и Цемент Београд (текст Милан Рамшак Марковић, 
режија Себастијан Хорват), репризно изведена. Пред-
става Living Room гостујућег редитеља из Немачке, нео-

бично је и вредно поетско дело, израженог визуелног и 
аудио израза. Са сигурношћу се може рећи да је његово 
гостовање недвосмислен вид искорака и уметничког 
развоја нашег театра, због чега и у будућности треба 
подстицати доласке уметника аутентичних ауторских 
приступа. Домаће представе изведене на овом Битефу 
намећу и тезу да су истраживачке поетике продукција 
приказаних у историји фестивала Битеф, ипак остави-
ле трага на наше позориште. У домаћој стручној јав-
ности годинама се оправдано дискутовало о одсуству 
утицаја Битефа на наш театар. Овогодишњи програм 
фестивала сугерише промену става о утицају бите-
фовских тенденција на домаће уметнике. Надамо се 
да ће се такве околности и у будућности одржавати и 
даље развијати.

Из представе Конференција одсутних, фото: Sebastian Hoppe
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М еђународни фестивал класике – Вршачка по-
зоришна јесен одржан је 28. пут под слоганом 
Класика на ветрометини, након годину дана 

паузе и много овогодишњих дилема, те због тога ваља 
одати признање Народном позоришту “Стерија” и Гра-
ду Вршцу, покровитељу Фестивала, који су истрајали 
у настојању да организују фестивал. Селектор Брани-
слав Недић изабрао је пет представа које су у најбољем 
начиниле пресек третмана и интерпретације класике 
у нашим театрима у актуелном тренутку. Значајно је 
опредељење које је селектор навео као кључну карак-
теристику селекције да “измири обе стране: и стручну 
јавност и ‘обичног’ гледаоца који долази у позориште”. 

“Желео сам да се на Фестивалу појаве представе 
које ће нам ‘најлакше’ и најтачније испричати причу. 
А које ће својом иновативношћу, маштом и уметнич-
ким даром аутора, омогућити да погледамо нешто 
несвакидашње. Најбоље”, навео је Бранислав Недић.

Фестивал је започео представом која је најбоље 
осликала селекторски наум. Изведба ансамбла Народ-
ног позоришта “Стерија” Вршац Фалстаф – Веселе же-
не виндзорске Вилијама Шекспира, у режији Даријана 
Михајловића, после дугог лутања озбиљан је искорак 

Пише > Милош Латиновић

28. Међународни фестивал класике – Вршачка позоришна јесен 

Класика на ветрометини
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овог позоришта ка новим репертоарским и интерпре-
тативним опредељењима. Комплексност драматур шког 
предлошка (Даријан Михајловић) ансамбл доноси на 
сцену ретко виђеном енергијом која магијски скри-
ва неке недостатке и недоследности, а снажно поја-
чава перцептивни утисак посматрача увлачећи га у 
колоплет игре. У класичном Шекспировом кључу, ре-
дитељ Михајловић свој концепт базира на пластично-
сти глумачке интерпретације која јесте неуједначена, 
али је приљежност и ангажман свакако за поштовање. 
Жовијалност, лака персифлажа, занимљиви сонгови, 
осмишљена импровизација и надасве поштена и про-
дубљена партнерска игра, карактеристике су представе 
чији је главни задатак очито повратак публике у ово 
позориште, али и повратак НП “Стерија” на позори-
шни мапу српског позоришног живота. 

Комад Александра Поповића Кус Петлић има 
своју давну, антологијску и никад заборављену извед-
бу у Звездара театру, но редитељ Милан Нешковић се 
у више наврата (Бела кафа, Народно позориште Бео-
град и Мрешћење шарана, Атеље 212 Београд) није 
либио да особеним рукописом реинтерпретира дра-
матуршки комплексне и поетски захтевне комаде ве-

ликог српског драмског писца. И овај пут успешно. У 
продукцији Народног позоришта Суботица (Српска 
драма) Нешковић у Кусом петлићу у потпуности про-
налази дух Ациних “малих” људи с маргине друштва. 
Поставља их у строго омеђени простор периферијских 
дворишта, међу трошне зидове кућа, с чесмом у среди-
ни или на крају авлије као заједничким именитељем. 
Окружује их публиком као аутентичним сведоком њи-
хових неочекиваних узлета и дубоких личних понора. 
Суботички глумци, предвођени маестралном Мињом 
Пековић, живе своје питорескне ликове. Испреплета-
них судбина, вишеструко увезани, мало тужни, мало 
срећни, сведоче о несретним и тешким послератним 
годинама из угла обичног света. Остајући у равни тих 
година, не повлачећи насилно паралелу са временом 
данашњим, Нешковић оставља гледаоцу управу ту 
слободу поистовећивања, јер године пролазе, а нарав 
људска се не мења. Трајно опстају страх, превара, мо-
рално посрнуће, заблуда... Редитељски кључ је овде 
значајан јер је посебан и свеж, решења оригинална и 
забавна, али свакако највећи Нешковићев допринос 
је корелација и рад са глумцима, појашњавање, очи-
то њему блиске, Поповићеве литературе и инсисти-

Из представе Фалстаф – Веселе жене виндзорске
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рање на чврстој и јасној карактеризацији ликова. Од-
лична ансамбл представа, пример тријумфа позори-
шног тријумвирата: добар текст, инвентивна режија и 
маестрална глумачка интерпретација. И поред овога 
био би грех истаћи непоновљиву Миљу Бушатлију у 
интерпретацији Миње Пековић, а не споменути оста-
ле актере, Сању Моравчић, Игора Грексу, Димитрија 
Динића, Срђана Секулића и Милоша Лазића.

Андреј Бока је драматуршки и редитељски савр-
шено приредио/прочитао Нушићеву Ожалошћену по-
родицу у Народном позоришту Суботица (Драма на 
мађарском језику). Користећи Нушићеву комедију 
као основу гледања на “проблем” на уметнички дрзак 
и иновативан начин, захваљујући дисциплинованом 
ансамблу, Бока пред публику доноси чувену причу о 
људској похлепи и лицемерју, оличену у борби родби-
не, “најближих”, око наследства богатог рођака. Сведе-
на сценографија, а опет изразито активна у представи, 
доприноси сликовитости болног краја који огољује и 
показује оно најгоре у људима, те подсећа на наше де-
лање у растакању проверених вредности. Оставштина 
тог пира је погубна, јер обезглављена младост увек ос-
таје после терора егоизма одраслих.

Федор Шили и Борис Лијешевић су драматиза-
цијом романа Александра Тишме Употреба човека зна-
лачки и храбро у фокус јавности ставили/вратили зна-
чајна питања која, на несрећу трајања, континуирано 
прожимају и девастирају односе у нашој цивилизацији. 
Поновно бујење расне, националне и полне дискрими-
нације, повампирење фашизма, дехуманизација, лице-
мерје, теме су које роман злокобног наслова великог 
српског писца оставља сачуване, а представа се суге-
стивно и снажно простире пред гледаоца не само као 

подсетник на ужасе. Редитељ Борис Лијешевић (про-
дукција Нови тврђава театар, Будва град театар, East 
west centar Сарајево, Новосадско позориште/Újvídéki 
színhaz) бескомпромисно, отворено и емотивно, тво-
ри причу о свету страха и безнађа, не као скаску из 
прошлих времена, већ као актуелну причу, песницу у 
стомак/прст у око, свима који лако заборављају, који 
се, ето, не сећају, који нису ништа могли, нису доно-
сили одлуке или су просто, болећиво, жмурећи на јед-
но око, прешли преко свега... Неопростиво је ћутати 
данас казује овај комад, пун једноставних а одличних 
редитељских решења, храбре интертекстуалности и 
глумачких бравура. Борба малих људи у великим и 
страшним временима, жеља за опстанком и дилема да 
ли, и по коју цену, тај опстанак постаје победа. Уз још 
неколико слојева запитаности о смислу живота у так-
вим околностима, о моралу, варљивој срећи, воде нас 
драматизатори и редитељ, потпомогнути фантастич-
ним глумачким ансамблом, чинећи да се о овој пред-
стави још дуго размишља и након што се завеса спусти.

Штета је што се представа Деобе према тексту До-
брице Ћосића у драматизацији Спасоја Ж. Миловано-
вића и режији Југа Радивојевића (продукција Српско 
народно позориште, Народно позориште Ниш, Народно 
позориште Приштина), из објективних разлога (болест 
глумца) није могла одиграти на сцени НП “Стерија”, 
јер би на тај начин овај значајан фестивал добио пун 
замах, али добро је да смо видели четири квалитетне 
продукције те да је и вршачка, али и српска театарска 
јавност схватила колики значај за позоришни живот 
има овај јасно конципирани и традицијом уоквире-
ни фестивал.
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Ф естивал Борини позоришни дани доживео је 
бројне трансформације током своје богате ис-
торије. Од ревије позоришних представа, фе-

стивала мањег формата, до позоришне манифеста-
ције која подразумева селекцију. Свој континуитет 
одржава чак и ван матичне сцене, у периоду од 2012. 
до 2018. у врањском Дому војске, пошто је зграда По-
зоришта 2012. потпуно изгорела у подметнутом по-
жару. Наставља и сада, у доба пандемије вируса ко-
вид. Повратком у нову зграду Позоришта, фестивал 
Борини позоришни дани улази у нову фазу развоја и 
даљих унапређења. После 40. јубиларног издања, ус-
војен је нови Правилник, уведене су награде Стручног 
жирија, док од ове године Награда публике носи име 
Радо слава Радивојевића (по оснивачу Фестивала, али 
и самог Позоришта “Бора Станковић”, као његовом 
дугогодишњем управнику и редитељу). 

“Од Софке до Нејре” назив је 41. Бориних позо-
ришних дана одржаних у Врању. Селектор Слободан 
Савић прецизно је извршио тријажу представа са зајед-
ничком темом али шареног дијапазона, те су предста-
ве од Врања начиниле прави културни центар, макар 
на недељу дана. Како сам селектор наводи: “Златна 
нит или најмањи заједнички именитељи који повезују 
изабране представе недвосмислени су и јасно видљи-
ви: позоришно ангажована, савременим позоришним 
праксама посвећена тематизација, естетизација и про-
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мишљање мушко-женских односа унутар и изван бра-
ка, преиспитивање улоге породице у друштву, критич-
ко-феноменолошко преиспитивање положаја жене 
(од Софке до њене двадесетпрвовековне близнакиње 
по страдању и ‘нечистој крви’, Нејре)... као да се, од 
Софке до Нејре, ништа није променило у положају и 
статусу жене у породици и друштву.”

Свака од представа била је својеврсни празник 
игре, опет свака на себи својствен начин. У питању су 
представе које се не либе да поставе најшкакљивија 
питања, нити да упиру прстом у друштво које није у 
стању да стане на пут својим наопаким нормама. Оне 
(норме) често спутавају напредак, мада је за мушкарце 
пожељно њихово кршење, док су приметни двоструки 
аршини када тако нешто чине жене. Битно је споме-
нути оно што друштво често заборави: “Жена може да 
сагради кућу, али и да је сруши”, како је рекла глумица 
Слобода Мићаловић. Ово није никаква претња, нарав-
но. Само подсетник да не постоји слабији и јачи пол. 
Због тога је битан дијалог, схватити различитости, као 

што нам то нуде представе из селекције. “Еманципа-
ција је ту да еманципује, а не да гази”, како је приме-
тила глумица Хана Селимовић. 

Врање је имало част и срећу да угости спектар 
представа различитих сензибилитета али снажног 
уметничког квалитета. На жалост, само отварање фе-
стивала морало је бити одложено, због болести члана 
ансамбла Народног позоришта Београд, те је врањска 
публика остала лишена Нечисте крви Маје Тодоровић 
(по мотивима Борисава Станковића) у режији Мила-
на Нешковића. 

Није коме је речено, већ коме је суђено. Наред-
ног дана, фестивал је отворила представа Пучина Бра-
нислава Нушића, у занимљивој адаптацији и режији 
Егона Савина, у извођењу Југословенског драмског 
позоришта. Ништа мање није се очекивало од реди-
теља какав је Егон Савин, који вешто жонглира овим 
жанровски сложеним комадом и успева да боји кон-
венционалне односе грађанске класе у Србији с по-
четка ХХ века. Мада је код нас, а нарочито у то вре-
ме, упитан термин “грађанска класа”. У томе можда 
јесте драж Нушића, а умешност Савина. Сценографија 
(коју потписује сам редитељ) сведена је и ефикасна, 
осликава како време, тако и стање ликова, а нарочито 
друштва. Глумачка игра (Слободa Мићаловић, Ненад 
Јездић, Љубомир Бандовић, Бојан Димитријевић, Не-
бојшa Миловановић, Горан Шушљик) прецизна je и 
жива, али ни то није изненађење с обзиром на имена 
која својом енергијом красе ову представу. 

Ана Карењина по мотивима Лава Н. Толстоја, 
у драматизацији и режији Дејана Пројковског, и из-
вођењу Новосадског позоришта – Újvidéki Színház, обе-
лежила је трећи тј. други дан фестивала. Импозантна 
али надасве функционална сценографија (Валентина 
Светозарева), са обиљем редитељских симбола. Уз коју 
се везује препознатљива уиграност и истренираност 
глумачког ансамбла, који у трочасовној игри успе-
ва да визуелно јасно прикаже сву патњу и фаталност 
“руске душе”. Зато не чуди одлука жирија да се упра-

Из представе Ана Карењина, фото: Срђан Дорошки
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во овој представи доделе Награда “Бора Станковић” – 
за најбољу представу у целини, “Бора Станковић” – за 
најбољу женску улогу – Марти Береш у улози Ане Ка-
рењине и “Бора Станковић” – за најбољу мушку улогу 
– Арпаду Месарошу за улогу Вронског.

Иваново самоубиство по мотивима А. П. Чехова, 
у адаптацији и режији Давида Алића, и изведби Град-
ског позоришта “Семберија” Бјељина, заслужује посебне 
похвале по неколико основа. Ансамбл који тек годину 
и по дана има своју “кућу” упустио се у смело реди-
тељско читање Иванова у комбинацији са Камијевим 
есејом “Апсурд и самоубиство”. Уз пуно поверење из 
процеса са глумцима издвојило се толико материјала 
да је публика могла сагледати страхоте промишљања 
о самоубиству младих људи без скривања у одоре ли-
кова. Глумци (Миона Марковић, Иван Петровић, Мир-
на Јовановић, Михаило Максимовић, Маја Новаковић, 
Ненад Благојевић, Вања Кртолина, Душан Ранковић) 
својом игром приказали су жељу и умеће да парирају 
реномираним кућама. Маштовита сценографија (Ана 
Колбианове) вешто је уплетена са обиљем референци и 
редитељских знакова. Уз све мане и врлине... али кога 
треба подржати ако не младе који изгарају у жељи да 
раде и да у рад унесу нешто ново и другачије.

64 Тене Штивичић, режија Алиса Стојановић, 
Атеље 212 Београд, јесте представа са тешком темом, 
која се води бритким хумором и успева да нас покре-
не, подучи и насмеје. Мере за превенцију против ко-
вида натерале су Алису Стојановић на извесну реди-
тељску игру која се огледа кроз домишљату сценогра-
фију (Дарко Недељковић) која нас асоцира на успоне 
и падове у мушко-женским односима, као и удобни 
кућни тепих на коме се одвија лакоћа глумачке игре 
и покрета. Могло би се рећи да је то глумачка и реди-
тељска игра у условима ограничене блискости која се 
вешто користи у комуникацији са публиком. Сам текст 
даје одличне услове за то, чак подсећа на старе добре 
скрубол комедије (које код нас нису имале баш плодно 
тле) достојне великог Хауарда Хокса. За сваки скрубол, 

поред текста, првенствено су битни глумци који ће ре-
плике моћи да изнесу бритко и природно, заводљиво 
али и оштро. Уз похвале целом ансамблу на игри (Ми-
лош Тимотијевић, Јелена Ђокић, Бранислав Зеремски, 
Владица Милосављевић, Иван Јевтовић, Владислав 
Михаиловић и шеретски Денис Мурић), посебно мо-
рам истаћи елегантност, енергичност и јединственост 
Хане Селимовић, чији лик јесте темељ целе представе.

Ако дуго гледаш у понор по истоименом роману 
Енеса Халиловића, у драматизацији ансамбла и режији 
Златка Паковића, у извођењу Регионалног позоришта 
Нови Пазар/Културног центра Нови Пазар, собом доно-
си запитаност али и реакције публике. Прича о Нејри, 
двадесетпрвовековној Софки, сликовит је обруч којим 
се затвара круг прича о женама у данашњем друштву, 
насиљу и неослобођеној страсти, трагичним детињст-
вима које поробљавају и силују (лажни) високи идеали. 
Те судбине делују митски али су свеприсутне. Редитељ 
вешто ставља глумце у различите позиције, омогући-
вши публици да сагледа варијације на исту ситуацију, 
док глумцима даје могућност да искусе бит и жртве 
и предатора. На тај начин ова представа добија нову 
димензију, изазива реакције публике која одговара на 
питања, не либи се да заплаче, што је само знак да се 
у том друштву препознаје и можда жели да се бори 
против тих страхота. Јер, парафразирајући стихове 
Милана Младеновића “Овај круг смо смислили, овај 
круг смо створили”, сада круг треба разбити.

То су само неки од разлога зашто је ансамбл добио 
Награду “Бора Станковић” за драматургију, драмати-
зацију или адаптацију, као и Награду “Радослав Ради-
војевић” за најбољу представу према гласању публике.

Иако Плацебо Александра Југовића, у режији Иси-
доре Гонцић и извођењу Народног позоришта Пришти-
на са седиштем у Грачаници није била представа у так-
мичарском програму већ се играла у част награђених, 
нипошто није насумично изабрана. Својим црнохумор-
ним проседеом нуди прочишћење од свих афеката с 
којима смо се сретали у представама Главног програма.
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Т ридесети Дани Зорана Радмиловића у Зајечару, 
истински фестивал позоришта региона, показа-
ли су своју зрелост и оправдали постојање и ор-

ганизацију. На јасним основама бирани учесници по 
свим вриједносним и естетским критеријумима, кул-
турним потребама средине, могућностима и јасним 
циљевима, потврдили су ову позоришну светковину. 
Не спустити квалитет испод имена великана глуме Зо-
рана Радмиловића, не подилазити ниским страстима, 
калкулацијама, учинити фестивал правим културним 
празником. Представе су изведене на естетском нивоу 
кога се не би постидјели фестивали у ширем региону, 
пратећи програм имао је оправдања да постоји и мимо 
фестивала, добро убокорена манифестација четврта 
по реду Малих позоришних сцена, билтен фестивала, 
стручно-научни скуп, промоције драмских текстова, 
часописа и позоришних књига, изложбе, разговори са 
публиком и медијима послије сваке представе, дру-
жења, чине чврсту професионалну структуру органи-
затора који зна шта и како хоће.

Јубиларни фестивал био је посвећен жени каo 
узвишенoм бићу и директор Фестивала Владан Ђури-
чић, у маниру врсног позоришног зналца, није погре-
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шио у томе шта је највредније у региону и на језицима 
на којима се добро разумијемо.

Ефраим Готхолд Лесинг, Емилија Галоти, На-
родно позориште Тимочке крајине “Зоран Радми-
ловић” Зајечар, режија Тара Манић

Универзални мотив манипулисања, ниподашта-
вања, омаловажавања, непоштовања жене и њених 
жеља, потреба и прохтијева, прича је коју млада ре-
дитељка Тара Манић чврстом руком успјешно води 
кроз згуснути текст Ефраима Готхолда Лесинга Еми-
лија Галоти. Класичан текст из 18. вијека био је добра 
подлога да се овај препознатљиви мотив сада нагласи.

Емилија Галоти не разумије промјене које су 
око ње у суровом свијету интереса други, моћнијих. 
Млада жена остаје у свом неокрњеном, идиличном 
поимању брака и љубави, без покварености, интрига, 
зависти, похоте и похлепе, не разумије и не прихва-
та промјене, али оне утичу на њу и њен живот. Двије 
епохе, два свијета, два политичка система, два доба 
која се сударају, једно које одлази и друго долазеће, 
Лесинг је преламао кроз живот и драму, трагедију на 
крају, младе дјевојке за удају Емилије Галоти, а реди-
тељка Тара Манић, повјеривши улогу Емилије младој 
Јелени Рајић, настоји на сцени позоришта у Зајечару 
да, иако игра у епохи, представи садашње вријеме које 
се ни у чему не разликује од оног из 18. вијека када је 
настајао изворни Лесингов текст. Редитељка је успјела 
да уз добру драматизацију Вука Бошковића представу 
учини живом, савременом у радњи и односима, иако 
је костимима и причом остала у вријемену класици-
зма и периода 18. вијека, прије Француске револуције.

Глумачка подјела у потпуности је функциониса-
ла по редитељским замислима и коректно је изнијела 
овај захтијеван текст и представу. Милош Танасковић 
као Хектор Гонзала, кнез од Гвастале, имао је преве-
лики посао на сцени који је са Милошем Ђуричићем 
као Макризом Маринелијем одиграо на нивоу коме 
би се тешко могле наћи замјерке. Главну јунакињу 

Емилију Галоти Јелена Рајић је у равни породичних 
односа дочарала јасно и болно, кроз преламања у по-
родици у односима са мајком Клаудијом, коју је ау-
тентично одиграла Наташа Петровић, односно према 
оцу Одоарду, кога је, колико му је улога дозвољава, па 
и више од тога, искористио и одиграо Предраг Грбић. 
Превареног, изманипулисаног и убијеног несуђеног 
младожењу из љубави, грофа Апијанија веома добро 
је у представи окарактерисао Бранислав Мијатовић.

Кључ разрјешења замршене игре односа, кри-
минала, интрига, прељуба и убистава доноси Грофица 
Орсина коју ауторитативно и достојанствено игра Ана 
Бретшнајдер. Веома добро је искористила прилику да 
у овој представи покаже своје глумачко умјеће у не ве-
ликој али захтијевној улози.

Аугуст Стриндберг, Госпођица Јулија, копро-
дукција Хрватског народног казалишта Осијек и 
Градског казалишта “Јоза Ивакић” Винковци, ре-
жија Аида Буквић

Редитељка Аида Буквић је Стриндбергов текст 
на сцени поставила тако да нам се отварају неколико 
јасно назначених дилема, слојева драмског исказа. 
Маријана Фумић као драматург понудила је стожер-
на сукобљавања у самој драми, која на најбољи начин 
осликавају дух Стриндбергове драматуршке замисли. 
Када нам на почетку покаже кухињски радни простор 
Кристине, кухарице, видимо лик побожан, скрушен, 
радан, одан газди и вишем слоју, али и да ту постоји 
сталешки уједначена, разумна љубав између Кристине 
и слуге Жана, кога одлично, прецизно и јасно тумачи 
Владимир Тинтор. Када нам покаже сву бахатост, неу-
мјереност, похотљивост, потребу да доминира и пони-
жава у том простору и сва понижења до којих госпођи-
ца Јулија у виђењу Матее Марушић доводи Жана, на-
меће се и указује јасана слика немогућег даљег односа 
та два лика. Доминантна Јулија која је полумушкарац 
и мрзи све што је мушко, када је буде “укротио” Жан, 
али само зато што то она хоће и кад помислимо, е, то је 
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љубав, напокон, у следећој сцени и то ишчезне и прет-
вори се у своју супротност. Кристина очекујући брак 
са Жаном, види његове оргије са Јулијом и тада, без 
икакве емоције, скрушено га позива у цркву на опрост 
гријеха, без подсјећања на догађаје из Ивањске ноћи?!

Више него јасно окарактерисани су болесни, на 
искључивом интересу засновани женско-мушки одно-
си, које у овој представи Матеа Марушић и Владимир 
Тинтор суверено дочаравају, уз јасно, прецизно и школ-
ски постављене задатке које рјешавају не остављајући 
дилему. Петра Бернарда Блашковић као Кристина је 
оно треће лице које све посматра, а бијег од свевидећег 
проналази у вјери и покајању свих гријеха, па и неких 
малих крађа приликом куповине хране за потребе ку-
хиње коју води. И када јој Жан каже шта моралише, а 
шта ради, она му не остаје дужна подсјећајући га да 
и он “краде када купује зоб”. У овој трагедији као код 
Андрића нема невиних у тој кухињи у Ивањској ноћи, 
али се свако чврсто држи својих правила, норми и 

убјеђења. Из таквог крутог односа непопуштања оном 
другом, могла се само и очекивати трагедија.

Сценографија Саше Дошен је аутентична, реали-
стична, кухиња са свим елементима прилагођена је току 
представе и сва је у функцији без сувишних елемената, 
док је музика Игора Валерија ненападна и попуњава 
тај помало хладни кухињски простор.

Копродукција великог позоришта из Осијека и 
градског позоришта из Винковаца изњедрила је добру 
позоришну представу на коју могу бити поносни. Тре-
ба напоменути да је ово први превод Стриндберга са 
оригинала, са шведског на хрватски језик, који је ура-
дио Мишо Грундлер, представник млађих преводила-
ца са скандинавских језика у региону.

Горан Војновић, Југославија моја отаџбина, 
Позориште Приједор и Гледалишче Копар, режија 
Марко Мисирача

Бавити се проблематиком посљедњег рата на 
простору СФРЈ са не баш довољне историјске дистан-
це прво је незахвалан, а потом тежак и неизвјестан по-
сао. Како год да се уради, увијек ће бити оних који су 
незадовољни. Млади Горан Војновић, рођен у Љубља-
ни, чији су родитељи поријеклом из БиХ, из околине 
Високог, ухвато се у коштац са проблематиком про-
шлог рата у домовини његових родитеља. До сада је 
написао четири романа, као и роман Југославија моја 
домовина који је већ преведен на неколико свјетских 
језика, између осталих и на српски, а постављен је и 
на сцени Словенског народног гледалишча Љубљана 
у режији Ивице Буљана. 

Aутори драматизације Иван Велисављевић и Алек-
сандар Новаковић понудили су драмску форму дјела 
редитељу Марку Мисирачи, који је свакако и кроз вла-
ститу породицу из Козарске Дубице, на свој начин, из 
прве руке преживљавао прошли рат у БиХ. И послије 
ових, наизглед случајности, појавила се идеја о коп-
родукцији позоришта из Словеније и Републике Срп-

Из представе Југославија моја отаџбина, фото: Игор Мотл
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ске, а на иницијативу Микија Радоњића, директора 
Стеријног позорја.

Растављене породице, ратни вихор и све што тај 
ураган са собом носи, једног од официра, Недјељка, ко-
га веома добро на сцену доноси Борис Шавија (глумац 
НП РС Бања Лука) доводи у ситуацију да ни послије 
рата за њега борба није завршена. Прогања га Хашка 
правосудна машинерија. Крије се и породица сазнаје 
да је мртав. Син Владан у одличној роли Блажа По-
повског (глумац Казалишча из Копра) трага за својим 
коријенима, за оцем за кога вјерује да је жив. У тим 
трагањима сазнаје сву трагику и судбину породице са 
очеве стране, док о породици мајке Душе, Словенке, 
коју доминантно на сцени игра Мојца Партљич (глу-
мица Казалишча из Копра), све зна.

Сва трагика ове драме је у неразумијевањима и 
неспоразумима, сукобу генерација и сукобљавањима 
два система моралних, етничких, политичких и егзи-
стенцијалних вриједности унутар једне породице и уну-
тар једне генерације, оца и сина. И док син вјерује у 
невиност оца, што неће да му призна када се посљедњи 
пут виде у бечкој кафани, он зна сву историју те поро-
дице, страдања и карактер оца који никада не би ура-
дио то што му се приписује. Тај лом и неспоразуми у 
породици, друштву, великим пројектима и играма моћ-
ника и силеџија рађају трагедију, самоубиство офици-
ра Недјељка. Његови пријатељи официри, Емир, кога 
аутентично игра Александар Стојковић (глумац НП 
РС Бања Лука) и Брана, упечатљив лик кога је живот-
но представио Игор Штамулах (глумац Казалишча из 
Копра), сахрањују га у граду гдје су провели најљепше 
дане свог живота. Неизбјежна трагедија без кривца, али 
тиме се прича није затворила, бар не за младог сина 
Владана који даље мора да живи са бременом живота 
својих предака.

Жељко Еркић (глумац НП РС Бања Лука) је рас-
тумачио лик Данила, блиског рођака Недјељка, али и 
комплетну предисторију каснијих догађања, Деан Ба-
тоз (глумац Позоришта из Приједора) својом појавом 

и гласом донио је двије епизодне улога Цере и Ри сте 
на начин да се памте, Сабина Халиловић (глумица 
Позоришта из Приједора) као Нађа није заостајала за 
комплетним ансамблом. Миљка Брђанин (глумица НП 
РС Бања Лука) као Медиха играла је с осјетном и лич-
ном нескривеном емоцојом која се видјела из сваког 
покрета и изговорене ријечи. Била је она енергија из 
дубине сцене која се осјећала и код публике и актера 
на сцени, док је Мирела Предојевић (глумица Позо-
ришта из Приједора) своје две улоге Катарине и Косе 
представила на завидном и професионалном нивоу. 

Костими Јелене Видовић су живи, аутентични, 
дочаравају радњу у сценском простору који је искуст-
вено и професионално уредила професорица Драгана 
Пурковић-Мацан. Оригиналну музика и видео дизајн је 
креативно осмислио и ставио у функцију комада мла-
ди Петар Билбија. Комплетна продуцентска и извођач-
ка екипа два позоришта и глумци из три позоришта са 
два језичка подручја, актуелни, домаћи текст на још 
до краја неразјашњени рат у БиХ, дали су позоришно 

Из представе Ана Карењина, фото: Срђан Дорошки
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упозорење и наук да у сваком рату страда породица, а 
потом и све остало. Нажалост.

Лав Николајевич Толстој, Ана Карењина, На-
родно позориште Ниш, режија Ирфан Менсур

Редитељска замисао Ирфана Менсура храбра је и 
изазовна да од мноштва сличица сложи мозаик приче 
о забрањеној љубави, да један познат текст разложи у 
сегменте, пратећи истовремено најмање двије радње, 
догађања у кући Карењиних, у дому Аниног брата 
Љевина и на заједничким јавним скуповима: балови, 
коњичке трке, путовања...

Драгана Мићаловић Карењину добро доноси на 
сцени, односи са мужем кога ауторитативно и одмје-
рено глуми Дејан Цицмиловић помало су недорађени, 
или бар данас нама недовољно јасни. Рецимо, нема ре-
акције, очекиване, на сазнања да се Ана виђа са Врон-
ским, реакција је “премлака” и када Ана каже да носи 
његово дијете. Ако је редитељ хтио да стане на Анину 
страну што доноси такве одлуке на основу хладноће 

и незаинтересованости мужа старијег двадесет годи-
на и коме је каријера на првом мјесту, топлину нала-
зи у загрљају младог, згодног, упорног, похотног офи-
цира Вронског. 

Милош Цветковић одлично се носио са улогом 
храброг официра Вронског, од првог сусрета са Аном 
на жељезничкој станици и љубави на први поглед, до 
свих очекиваних мијена у односима, од неразумне, бол-
не, деструктивне, безглаве, страсне, на крају и фаталне 
љубави до односа када све то постаје оптерећење и мо-
ра. Ана из страха од могућег губитка своје превелике 
љубави бива оптерећење самом Вронском кога све то 
гуши. И од идиле и свепрожимајуће и ослобађајуће, 
безграничне, а ипак спутане љубави слиједи само лу-
дило и трагедија. 

Стефан Младеновић у улози Љевина је од губит-
ника успоставио однос у породици као и Стив кога од-
лично тумачи Данило Петровић, који су противтежа 
Ани, њеној породици и њиховим односима. Све што 
има она ризикује и ставља на тас љубави без гаранција, 
ако се за било коју љубав и може тражити гаранција. Та 
узаврелост живота, неиспуњеност са старијим, послом 
презаузетим мужем, Ану усмјерава на пут неизвјес-
ности и извјесног страдања. Младог Серјожу одлично 
је представио основношколац Вук Маринковић, добро 
се уклапајући у искусну глумачку подјелу нишког На-
родног позоришта. Нађа Недовић Текиндер у улози 
Кити, са сестром Доли коју игра Братислава Милић, 
показале су завидно глумачко знање и своје задане ро-
ле коректно су пренијеле публици.

Сташа Бајац, Ова ће бити иста, Позориште 
“Атеље 212” Београд, редитељ Иван Вуковић

Ова неће бити иста, могли бисмо са сигурношћу 
одговорити ауторки текста представе Ова ће бити иста 
Сташи Бајац. Није. Послије представе Овај ће бити дру-
гачији исте ауторке, такође у продукцији Атељеа 212, 
а у режији Ђурђе Тешић, ова мушка поставка својом 
зрелошћу, кохерентношћу, јасном поруком тројице 

Из представе Ова ће бити иста, фото: Бошко Ђорђевић
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младића, говори да се тај принцип рада на новој пред-
стави и тексту битно и искуствено унаприједио. Овај 
одговор мушком виђењу свијета око себе нудио је ве-
лики дилему и опасност писцу, редитељу и глумцима 
да из скеча и хуморних животних ситуације не склизну 
у јефтини виц, који не би могао оправдати постојање 
озбиљне позоришне продукције.

Редитељ Иван Вуковић вјешто је избјегао могуће 
замке које је текст и наслеђе раније представе собом 
носило, како бити другачији, а остати у оквирима по-
нуђеног текста. Многе реплике које изговарају троји-
ца изврсних глумаца, Урош Јаковљевић, Дејан Дедић 
и Иван Михаиловић у улогама тројице момака Игора, 
Милоша и Душана, дају нам социјални, друштвени, 
политички, породични и лични поглед појединца на 
стварност, носећи у себи оно одакле долазе, гдје су и 
како одрастали и како гледају на свијет око себе, ка-
ко виде дјевојку, мајку, жену, кћерку, пријетељицу, ко-
легиницу, како виде ону другу до себе, како виде свог 
пријатеља и самог себе у свијету у коме се живи.

Из тих међусобних односа Игора, Милоша и Ду-
шана, који потичу из различитих социјалних средина 
и то свакако носе као наслеђе, приказане су све диле-
ме, страхови, недоумице, снови, неслагања са породи-
цом, средином и са оним што их чека сутра. Обучени 
у бијела одијела, укусна, са стилом и маркирана, они 
својом манифестном бахатошћу не изазивају негати-
ван однос публике, већ више као форму понашања ра-
ди стицања самопоуздања и статуса. Њихова исказана 
грубост према жени и средини није болна и неподно-
шљива, није вулгарна и пријетећа, већ је више одраз 
средине и начина живљења гдје се њежност често сма-
тра и слабошћу, а никако пожељном и потребном вр-
лином. Исказивање искрених осјећања је јерес?!

Очигледно је редитељ Вуковић са драматургом 
Јеленом Мијовић другачије пресложио понуђени текст, 
бјежећи од већ успостављеног шаблона раније пред-
ставе и ауторке Сташе Бајац, а Драгица Лаушевић као 
костимограф опредијелила се за бијела одијела, дајући 

овој тројици пожељних, здравих, згодних, насмијаних 
младића невиност у читавој причи, ма какаве односе и 
судбине градили и носили. А такве смо их и доживља-
вали у овој представи. Сценографија Еме Стојковић 
Јеринић је функционална, није оптеретила сцену ни-
каквим сувишним детаљима, сва је у назнакама у пр-
вом плану. Коњ, као играчка, аутомобил, симбол но-
вог сталежа, транспортно средство, три окачена изра-
зито колорисана писоара, неколико практикабла били 
су довољни да се глумци на сцени разиграју и понуде 
публици нескривени ужитак позоришног доживљаја. 
У другом плану, иза затворених врата, на сцени су се 
догађале радње прослава рађања дјетета и музички 
перформанси, али само у звучном осјећају публике. 

Стеван Копривица, Тре сореле, Звездара театар 
Београд, редитељ Милан Караџић

Овој већ култној представи Стевана Копривице 
Тре сореле и тексту који се не може никако заобићи када 
се говори о озбиљном драмском писању, сада по други 

Из представе  Тре сореле, фото: Јаков Симовић
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пут враћеном на позорницу у режији Милана Караџића 
и поново у Звездара театру, може се рећи само браво.

“Стара” постава подмлађена само за Александра 
Радојчића у улози Дамјана, играла је полетно, с пуно 
енергије и елана, као да први пут излазе пред публику. 
Сада зрелије и као личности и као глумци, а прије свега 
три сестре: Наташа Нинковић као Нера, Ана Франић 
у улози Бјанке и Слобода Мићаловић која се одлично 
носила с ликом Розе, најмлађе сестре. 

О срећи, на чему инсистирају и текст и редитељ, 
сестре не размишљају. Доласком младог, згодног мла-
дића из снова, компликује се живот у патријархалном 
дому Марка. Унутрашњи пориви, спознаја да има ст-
варног живота који само сањају, буди у њима нови жи-
вот. Најстарија сестра Нера, коју одлично игра Ната-
ша Нинковић, из замрлости, без иједне капи живота 
и свјежине, из преданости канонима патријархалне 
заједнице подређене брату, мушкарцу, сада кроз има-
гинарни лик Дамјана добива животну инфузију и по-
стаје борац за своју судбину. Најмађа сестра Роза, прва 
покушава да се избори за свој живот, али то тек успије-
ва када све три сестре заједно, свака из свог интереса 
и угла гледања, настоје промијенити стање прво у се-
би, потом у кући и породици, а даље и на улици. Ана 
Франић у улози Бјанке, средње сестре, креће се између 
оданости религији и фратру и бунтовне и неукротиве 
Розе. Оне би да шетају улицом са младићем, да јед-
ре, јашу коње, што су само дан раније осуђивале. Тај 
преокрет, тај лом у свијести сестара је кључна прича 
драме у којој се боре за комадић заслужене, жељене 
и потребне среће.

Слобода и срећа не станују само у свјетлима ве-
леграда, већ и у тим малим, затуреним срединама гдје 
живе овако честита, неискварена бића жељна живота, 
истог оног за којим жуде или га живе у већим среди-
нама. Љубав, слободу, срећу и борбу за те вриједности 
не одређује величина мјеста, стралеж или политич-
ки си стем, него потреба човјека, унутрашњи порив и 
спознаја да се нешто промијенити може. А сестре до 

доласка имагинарног младића чак нису ни размиш-
љале да се било шта може промијенити. Ова предста-
ва доказује и показује да може. И када њихов младић 
нестаје, и када тужне спознају да и у сновима не може 
да буде свих њих, ова позоришна чаролија Зваздара 
тетара показује да се много тога може промијенити.

Улога Јоја, у виђењу маестралног Драгана Петро-
вића Пелета, онај је чудак који свима може рећи што је 
стварност, сви знају да је то једина истина, али је игно-
ришу сматрајући да ју је изговорио чудак, бескућник 
који такође деценијама тражи своју срећу, свој брод и 
своју несуђену љубав и животну сапутницу. А та срећа 
је ту, али неухватива.

Аутентични и оригинални костими Зоре Поповић, 
уз сценографију Герослава Зарића стварали су амбијент 
малог мјеста и патријархалног дома у коме за све има 
простора, али је емоцијом, љубављу и односима сви-
ма хладно и тијесно. Киша стално пада, кваси, мемла, 
влага, буђ и затвореност су амбијент играња представе. 

Језик, локални, архаичан и за глумце свакако 
претежак, али увјежбан и спроведен до краја, који даје 
аутентичност тексту, амбијенту и радњи ове приче.

Тијана Грумић, Ко је убио Џенис Џоплин?, Срп-
ско народно позориште и Омладинска престоница 
Европе Нови Сад, концепт и режија Соња Петровић

Редитељка Соња Петровић поставила је радњу у 
епоху којој припада Џенис Џоплин, Надица Данило-
вац и Сенка Раносављевић понудиле су аутентичне ко-
стиме, уз сценографију Жељка Пишкорића која можда 
није најбоље кореспондирала са амбијентом, временом, 
ритмом и порукама представе. У ствари, све оно што 
је носило ову причу о животу Џенис Џоплин су њена 
биографија и њена музика.

Сјајни глумачки ансамбл, глумачка подјела, а 
посебно “бенд” који чине глумци- музичари, уживо на 
сцени дочарава атмосферу Вудстока и осталих вели-
ких концерата и наступа, уз заиста добро музицирање 
и нескривено показивање да су музичари и глумци од 
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нерва, смјењујући се ноншалантно у свирању инстру-
мената од једне музичке нумере до следеће. Није се 
знало ко шта боље свира и тај комплимент је, уз ин-
терпретацију музике Џенис Џоплин наизмјенице рас-
пјеваних, одличних вокала Соње Исаиловић и Бојане 
Милановић, био најбољи и централни дио представе 
позоришта из Новог Сада.

Ове двије глумице пјевале су не имитирајући, али 
дочаравајући Џенис и то вријеме, давале су енергију и 
брзи ритам представи не допуштајући ни на тренутак 
да радња одлута, да емоција спласне, да се изгуби нит 
животне приче музичке легенде, а да то не буде само 
сирова биографија-памфлет. Вријеме конзервативне 
Америке, партијархалне и затворене, доминантних по-
родица и крутих правила, било је вријеме одрастања 
ове музичке револуционарке – легенде. Револуцију је 
изазвала само облачећи фармерице или ходајући та-
ко улицама родног Порт Артура, преко Остина до Сан 
Франциска. Рушила је табуе, спавала с мушкарцима, 
вољела до бола кога је хтјела, пјевала с ким и када је 
хјела да пјева и снима, узимала све врсте дрога и пића 
и oкончала живот у 27 години живота, у хотелској со-
би гдје је пронађена осамнаест часова послије смтри 
од превелике дозе чистог хероина. 

Џенис Џоплин је живјела два паралелна живота 
који су се мало гдје додиривали. Ону прву, несигурну, 
подређену захтијевима породице и средине у којој жи-
ви, несхваћену и незадовољну, њежну и лако рањиву, 
одлично дочарава Бојана Милановић, док другу, бун-
товну, храбру, пркосну и дрчну жену која постаје узор 
многим женама тог времена, на позорници одлично у 
свим сегментима захтјевне представе игра Соња Иса-
иловић. Њих двије у дуету или појединачно, уз добру 
пратњу музичког ансамбла, уживо, на сцени чине пред-
ставу живом, распјеваном, разумљивом и за публику 
прихватљивом.

Позоришни комад младог ансамбла је омаж му-
зици коју смо вољели и коју смо слушали, избор из раз-
личитих фаза стварања музике Џ. Џ. дао нам је краћи 
концерт за подсјећање на музику коју заборављамо, 
али и на легенде и личности које с временом блије-
де из наших сјећања и само спорадично им се неким 
пригодама враћамо. 

Јулија Поспелова, Москва прича (моно драма), 
режија Александар Рјаписов, игра Наталија Кузње-
цова

Покрет, плес, пјесму, интеракцију с публиком, 
емоције, сузе, тачну и течну глуму, дала је изврсна 
глумица Наталија Кузњецова у представи Москва при-
ча. Препознатљива глумачка школа исказала се у свој 
својој пуноћи кроз текст Јулије Поспелове, наслоњен 
на књигу Двадесет писама пријатељу Светлане Алилује-
ве, кћерке диктатора Јосифа Висарионовича Стаљина. 

Редитељ Александар Рјаписов поставио је при-
чу која емотивно говори о једном времену које се 
испоставља кроз посматрање других, глумачки за-
дивљујуће нам дочарава Кузњецова. Гласом у распону 
од неколико октава пјева различите мелодије, говори 
од разговјетног шапата до беса разјарене жене. Игра, 
плеше, плаче, смије се и држи пажњу публике, кому-
ницира са гледаоцима на сцени, тражи од њих учешће. 
Музика на сцени је жива. Гитару свира Валентина Ли-
монова, костими су функционални, а сценографија су 
сами гледаоци са којима глумица комуницира погле-
дом, мимиком, покретом, музиком.

Монодрама која није узалуд допутовала из Ру-
сије, из Новгорода, отрежњује и указује како велике 
културе, народи и озбиљне умјетничке школе носе 
свој печат гдје год се појаве и искажу. Драмско дјело 
вриједно сваке пажње.
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Треба да причамо о нежности увек и свуда. 
И међу својима, и у друштву, и на робији. 
Живимо у тупим и грубим временима, у 
обезљуђеном добу и данас, 
након свега, за нежност је крајње време.1) 

О вај фестивал је, бар откада редовно у јесен од-
лазим у Ужице2), увек био тематизован, означен 
поетичким наднасловом који директно или ин-

директно кореспондира са тренутним друштвеним, 
политичким и културним миљеом простора на коме 
живимо (оним који је одређен синтагмом без превода), 
али и позицијом појединца у том и таквом окружењу. 
Са Бојаном Муњином, једним од селектора фестивала, 
увек сам радо разговарала, слушајући дуге и духови-

1) Бојан Муњин у тексту “Када је добро време за љубав”, Програм 26. 
ЈПФ-а, Народно позориште Ужице, Ужице, 2021, без пагинације.

2) Први пут дошла сам на ЈПФ 2010. године. Импресионирана окру-
жењем, програмом и укупном атмосфером, долазила сам, у раз-
личитим констелацијама, сваке године, а од 2013. доводила и своје 
студенте прве године Сценске архитектуре, технике и дизајна са 
Факултета техничких наука у Новом Саду на стручну екскурзију. 
Тема ове екскурзије увек је било Ужице, његова историја и култу-
ра, а посебно фестивал и позориште. За многе од њих, био је то 
први прави сусрет са позориштем.

те приче о казалишним људима и догађајима, из раз-
личитих времена којима је, најчешће, сведочио. Врло 
често, у тим сусретима, говорио би о потреби да по-
зориште, људи који га стварају, они који га посећују и 
воле, као и они који о њему пишу, трагају за љубављу 
и нежношћу, као о подједнако вредним, одговорним 
и актуелним позоришним темама. Позориште, дакле, 
мора да буде одговорно, јер како каже Арпад Шилинг 

Пише > Татјана Дадић Динуловић

Причај ми о нежности:
о 26. Југословенском позоришном фестивалу “Без превода”
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(Árpád Schilling), пишући о својој позоришној трупи 
Кретакер (Krétakör), неодговорно стварање позоришта, 
без духовног и (понекад) физичког ризика, предста-
вља неморалну забаву. Тема нежности, или још шире, 
љубави, за којом Муњин трага у позоришту и око ње-
га већ годинама, постала је, коначно, лајтмотив ово-
годишњег фестивала, из потребе да се због времена у 
коме живимо, и упркос њему, времену “несигурности, 
стрепње и изолације”3), нежношћу бавимо, посвећено 
и посве одговорно. 

У селекцији је ове године било седам представа4) 
са простора комуникације без превода, иако, на моју 
велику жалост, нисмо видели ни једну из Хрватске. Ис-
товремено, фестивал је доминантно и снажно обеле-
жила хрватска драмска списатељица Тена Штивичић, 
тј. њена два изузетна драмска текста Три зиме и 64. У 
свакој од седам представа, на различите начине, било 
је могуће наћи основну тему фестивала – нежност. Са 
ове удаљености, за мене најзначајнији, најпоетичнији 
и, свакако, најузбудљивији исказ и приказ те нежности 
био је плес Бадеме Пегаз (Снежана Видовић) у предста-
ви Седам страхова, моћан и опчињавајући плес жене 
која је, коначно, освојила сопствену слободу учинивши 
претходно страшан чин, и која ослобађајући покретом 
читаво тело говори о нежности која се у том телу, и ње-
ном бићу, очито одувек налази. Ово је представа која, 
за мене, није досегла очекивања позоришта које иначе 
ствара Селма Спахић, али, истовремено, то је предста-
ва која ме је данима касније терала да јој се у мислима 

3) Бојан Муњин, Op. cit.

4) Седам страхова у режији Селме Спахић (Босанско народно позо-
риште Зеница); Пучина у режији Егона Савина, ЈДП Београд; Три 
зиме у режији Јасне Ђуричић, позориште Промена, Нови Сад; Ђокон-
да у режији Душанке Беладе, Црногорско народно позориште Под-
горица; 64 у режији Алисе Стоановић, Атеље 212 Београд; Страх, 
једна топла људска прича у режији Игора Вука Торбице, Народно 
позориште Пирот; и Зелена чоја Монтенегра у режији Никите Ми-
ливојевића, БДП копродукција са Градским позориштем Подго-
рица и Градом театром Будва; видети на сајту фестивала https://
www.jpf.uzickopozoriste.rs/. 

враћам, да о њој размишљам и даље истражујем. Тако 
сам открила књигу Иза седам логора Виктора Иванчића, 
Хрвоја Полана и Немање Стјепановића, која говори о 
једној од кључних тема представе – феномену упот-
ребе објеката културе током ратова деведесетих који 
су претварани у логоре и мучилишта. 

О квалитету представа даље не бих желела да го-
ворим, али мислим да је важно нагласити чињеницу да 
је, и овде, не толико колико је то било видљиво на Сте-
ријином позорју 2021, разлика између великих и малих 
била очигледна. Заправо, можда је тачније рећи раз-
лика у односу на поимање позоришта као одговорног 
простора уметности. С једне стране селекције налази 
се мала, некада дипломска представа класе глуме Јасне 
Ђуричић, Три зиме, коју глумци, осим што у њој играју, 
сами праве, постављају и реализују, играјући у посве 
новој организацији сценско-гледалишног про стора у 
односу на свој, простор позоришта Промена, успевајући 
да сопственом енергијом, уверењем и нежношћу пре-
ма теми, комаду и заједници коју су створили, креи-

Из представе 64, фото: Бошко Ђорђевић
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рају истински позоришни чин и освоје публику. Ми, 
који смо седели на позорници, и они који су били у 
правом гледалишту, аплаудирали смо им стојећи (иа-
ко је то чин који мени лично није превише близак). Са 
ове представе изашла сам опчињена, а гледала сам је 
други пут, у амбијенту за који сам мислила да је немо-
гуће реконтекстуализовати га. Уверење са којим млади 
глумци говоре о заједничком процесу рада, начин на 
који гледају своју некадашњу професорку и поверење 
које према њој показују оног тренутка када проговори, 
заиста су фасцинантни. Ово је била најбоља представа 
фестивала и, чини се, права порука жирија читавом 
професионалном окружењу.

На другом крају налази се велика и скупа коп-
родукција Зелена чоја Монтенегра, с реномираним ау-
торским тимом, у којој је, такође, могуће наћи много 
нежности, посебно у причи и односу два човека, а за-
тим и два одлична извођача, књаза Николе Петровића 
и Османа Паше, тј. Милоша Пејовића и Андрије Куз-
мановића. Она, међутим, упркос моћних институција 
које иза ње стоје, ни близу не досеже до одговорног 
позоришта о коме говори Шилинг.

Између се, у великом распону, налази још пет 
представа, а ја ћу писати још о једној – 64, Атељеа 
212. Тема ове представе веома је актуелна. То је при-
ча о “престројавању тела” како каже Тена Штивичић 
или “очајничкој тежњи за рођењем детета” како је ви-
ди Бојан Муњин. Редитељка Алиса Стојановић креи-
ра изузетно дело, и то у несумњиво блиској сарадњи 
са свим учесницима представе, посебно са сценогра-
фом (Дарко Недељковић) и дизајнером светла (Марко 
Ђокић). Извођачи све време представе играју боси, а 
простор њиховог кретања јесте косина која се проте-
же скоро од самог просценијума. Тако, осим говорне 
игре, њихов главни изазов постаје игра телом, покрет 
којим непрекидно траже баланс између површине на 
којој играју и сопственог кретања. Управо то стално 
тражење физичке равнотеже које не примећујемо баш 
одмах, метафорички нас упућује на баланс који лико-

ви траже између друштвених норми, личних и интим-
них жеља и могућности тела. Нежност се овде догађа 
без додира, без директних сусрета и погледа, и чини се 
као права слика света генерације којој припада и Тена 
Штивичић, и Ева (и Хана Селимовић) и многи који су 
представу гледали.

Посебно место на овом фестивалу, по мом уве-
рењу, припада публици. Годинама већ, ужичка публика 
с нестрпљењем чека фестивал, купује комплете кара-
та, унапед, пре него што изађе репертоар. Гледалиште 
је увек пуно, а представе које би иначе биле игране за 
мањи број људи (попут Чекаонице Бориса Лијешевића) 
љутиле би многе, јер до карата није било могуће доћи. 
Ова публика поздравља глумце и сваку представу апла-
узом, често на ногама, а затим, даје оцену. Није рет-
кост да крајња оцена ни изблиза не кореспондира снази 
претходног аплауза. Ова публика, дакле, зна ред, она 
аплаудира глумцима, а редитељу и његовом тиму даје 
оцену какву сматра да заслужују. То је публика која је 
имала прилике да види значајна позоришна дела ре-
дитеља различитих генерација и сензибилитета попут 
Слободана Унковског, Оливера Фрљића, Андраша Ур-
бана, Ивице Буљана или Игора Вука Торбице, као и 
ансамбле значајних позоришних кућа. Она цени при-
лику да се са ауторима сретне на округлом столу, да 
постави питање и да коментар.

Ове године је, након што је жири5) донео одлуке 
о наградама, а Немања Ранковић их, као уметнички 
директор фестивала, прочитао, новинарка упитала 
председницу жирија Виду Огњеновић, како то да се 
оцене публике у великој мери подударају са оценама 
жирија. А Вида Огњеновић је одговорила: “То говори 
да је ваша публика велики познавалац позоришта.”

5) Жири је ове године, осим што је био интердисциплинаран у пољу 
сценске уметности, заиста био са простора комуникације без пре-
вода: Вида Огњеновић, Радивоје Динуловић, Маја Мрђеновић, Ед-
вин Ливерић и Дарио Харјачек.
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Има много разлога због којих је данас компли-
ковано отпутовати у Приштину. Показаће се, 
међутим, да нема ниједног који би био везан за 

физичку раздаљину, квалитет друмова, администра-
тивне процедуре или безбедност путника који долази, 
на пример, из Београда. С друге стране, нема разлога 
због којих се, рецимо, позоришни критичар не би радо 
одазвао позиву да дође на Ревију косовских театара, 
која је по четври пут организована у Приштини. Баш 
као што је то случај са сваким showcase-ом, и овоме 
је био циљ да представи избор најрепрезентативније 
локалне позоришне продукције. Наиме, о косовском 
театарском животу овдашњи критичари и театроло-
зи, позоришни ствараоци и публика или знају веома 
мало, или информације с позоришног Косова стижу 
ретко, при том су најчешће непоуздане. Критичари с 
ових простора најчешће ретко имају прилику да поје-
дине представе настале у театрима Приштине виде на 
фестивалима у Црној Гори или у Босни и Херцеговини, 
још ређе су оне у понуди позоришних манифестација 
ван овог региона, а продукције из Гњилана, Урошевца 
или Ђаковице могу се видети само на матичним сце-
нама. Истовремено, радо и с много ваљаних позори-
шних разлога одлазимо у Грачаницу, иначе практично 
предграђе Приштине, да бисмо видели представе срп-
ске драме приштинског Народног позоришта. Њихове 
представе редовно гледамо на гостовањима по градо-
вима Србије, а све чешће и на домаћим фестивалима. 

Тим пре логично се намеће питање зашто не прихва-
тити могућност увида у продукцију која настаје у ал-
банским театрима.

Приштинска ревија одржана је од 2. до 7. но-
вембра ове године, представила је продукције три 
приштинска театра – Националног позоришта, Театра 
Додона и Ода театра, али и представе настале у Уро-
шевцу, Ђаковици и Гњилану. Неке од ових представа 

Пише > Александар Милосављевић

Четврта ревија косовских театара, Приштина, 2–7. новембар 2021. 

Театарско писмо из Приштине



> 106

резултат су сарадње са иностраним копродуцентима 
из Њујорка, Београда или Берлина, а публици и гости-
ма Showcase-а приказане су и представе кипарских и 
швајцарских позоришта настале по текстовима Јетона 
Незираја, у овом часу несумњиво најпроминентнијег и 
најагилнијег косовског драматичара. Уосталом, Незирај 
је са својим Мултимедија центром један од иниција-
тора и организатора ове ревије којој је, осим локалне, 
углавном млађе публике, присуствовало и четрдесе-
так критичара, театролога, продуцената, редитеља и 
новинара из свих крајева Европе. Иако је био најављен 
већи број иностраних гостију, пандемија коронавируса 
редуковала га је. На Showcase-у је било предвиђено и 
гостовање београдског Рефлектор театра с представом 
Уредник по тексту Саре Радојковић, у режији Војкана 
Арсића, но нажалост, и ова продукција изостала је из 
истих разлога. Занимљиво је да је овај наступ припа-
дао категорији пратећих програма Showcase-а у којем 
су извођене продукције из држава у које житељи Ко-
сова могу да путују без виза.

О томе колико домаћини озбиљно схватају Ревију 
сведочи и податак да су у њеном оквиру чак две про-
дукције – Балкан бордело и Фуего – имале премијерна 
извођења, а да је једна од продукција – Хамлет Џона 
Кејџа – иначе премијерно одиграна 2018. године, об-
новљена управо за ову прилику, како ћемо видети с 
много ваљаних разлога.

Тематски оквир Ревије симболично су успостави-
ле две панел дискусије; прва се бавила питањем Како 
играти? Представљање и политике телесног на позор-
ници, а као учесници најављени су Мило Рау, Џулија 
Висерт и Симон Штраус, са модераторком Наталијом 
Домаратском, док су за другу, Можемо ли створити 
здраву критичку културу у фрагментираном регио-
ну, као панелисти предвиђени Наташа Трипни, Харис 
Пашовић и Милена Миња Богавац, уз модератора Је-
тона Незираја.

Погледајмо шта је у овако успостављеном окви-
ру било најзанимљивије. Понајпре то је светско праиз-
вођење драме Јетона Незираја Балкан бордело, копро-
дукција приштинског Мултимедија центра, њујоршког 
театра Ла МаМа, Атељеа 212 Београд и њујоршко-бео-
градског продуцента “Мој Балкан”. У представи играју 
Светозар Цветковић и Иван Михаиловић из Атељеа, 
позоришта које је у ову сарадњу увело још и драматур-
га Димитрија Коканова те костимографкињу Јелиса-
вету Татић Чутурило, у којој наступају две глумице из 
Приштине и неколико глумица и глумаца из Ла МаМе, 
офбродвејске оставштине легендарне Елен Стјуарт. Не-
зирај је написао фарсично интонирани комад који се 
ослања на антички мит о последицама пропасти Троје, 
доцније преточен у славне трагедије о страшној судби-
ни победника Агамемнона кога су по повратку из рата 
погубили супруга Клитемнестра и њен љубавник Егист, 
а ког су доцније, убиством мајке, осветили кћерка и 
син, Електра и Орест. Све њих сада налазимо у пропа-
лом угоститељском објекту на Балкану, мотелу или ка-
фани која се по атмосфери не разликује од класичног 
бордела. Све је, наиме, овде предмет трговине – разна 

Из представе Балкан бордело, фото: Ферди Лимани
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роба, али и људске судбине и њихови животи, па и ро-
дољубље и породични односи. Свеопшта трговина се 
на овим просторима одвија у никад прекинутом кругу 
насиља и аморала, а зачињена је страхом и грамзиво-
шћу. Актере приче идентификујемо по именима, дакле 
на основу наследства из античке Грчке, препознајемо 
их по судбини и драмској функцији, но они би могли 
да буду представници било које балканске нације или 
религије – Албанци и Срби, Македонци и Бугари, Гр-
ци и Турци, Црногорци једног или другог националног 
опредељења, муслимани и православци... Једно им је, 
међутим, заједничко – живот у лажима на које не само 
што пристају него их и свесрдно генеришу и на њима 
заснивају властити идентитет, али и у односу на њих 
дефинишу своје непријатеље и противнике. Отуда су 
Незирајеве драматис персоне заточеници зачараног 
круга зла из којег нема излаза, па се тако непреста-
но врте у каруселу злочина и аморала које временом 
прихватају као своју судбину. На концу ће и они сами 
постати лаж; биће лажни ратни хероји, лажни про-
роци, лажни интелектуалци, али и лажне жртве неке 
наводно далеке и неухватљиве, дакако лажне судбине. 
Из ове свеопште лажи заправо произилази функцио-
нисање утврђене матрице која увек изнова неуморно 
генерише јад, беду и несрећу.

Редитељка представе Блерта Незирај прецизно 
детектује атмосферу комада, тачно препознаје карак-
тере и њихове функције те уз помоћ драматурга про-
налази адекватне редитељске поступке и ствара основ 
за узбудљиво театарско истраживање којем циљ није 
разарање драмског предлошка него унутрашње, сцен-
ско разигравање текстуалног потенцијала. Тако настаје 
жестока представа у којој се непрестано смењују снаж-
не емоције и ледени дах који за собом оставља рат, у 
којој је наглашена стилизација пажљиво усклађена са 
темом приче коју овдашњи гледалац, без обзира на 
националну припадност мора да препозна у њеном 
најсировијем стању.

На овом путу редитељку, међутим, доследно и тач-
но следи тек неколико глумаца, понајпре они којима 
је, највероватније, ова драмска прича искуствено по-
зната и јасна. Најтеже су се снашли актери из Њујорка. 
На другој страни, с обзиром на адресе са којих дола-
зе копродуценти, на премијери је било евидентно да 
адекватном развоју овог пројекта недостаје још проба. 
Ваља претпоставити да би оне резултирале радикал-
нијим редитељским штрихом, односно скраћењима, 
можда и избацивањем појединих сцена, што би пред-
ставу учинило пријемчивијом, снажнијом и јаснијом. 
Но, након премијере и гостовања по косовским теа-
трима, Балкан бордело ће имати београдску премијеру, 
концем марта и серију играња у Њујорку, а до тада је 
могуће организовати довољно додатних проба на који-
ма ће бити извршене корекције.

Приштинска Ревија показала је да албански теа-
три на Косову играју и писце са територије некадашње 
Југославије, на пример хрватског аутора Ивора Мар-

Из представе Хамлет Џона Кејџа
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тинића и његов комад Рођендан, код нас изведен под 
насловом Мој син само мало спорије хода (Градско позо-
риште Додона, Приштина), да на својим репертоарима 
имају и инсценације драма савремених класика, реци-
мо Плус 18 Дејвида Мемета (Градско позориште Ђако-
вице “Хади Шеху”) или Аудијенцију Вацлава Хавела, 
Мултимедијални центар, Приштина), да албанске пис-
це са Косова, Јетона Незираја конкретно, изводе позо-
ришта у Швајцарској (Teatar Winkelwiese, Цирих) или 
на Кипру (Pocket Theater, Лимасол), но видели смо и да 
тамошњи позориштници простор за афирмацију свог 
театра проналазе у копродукцијама, па и у уистину ек-
склузивној која је резултирала представом Повратак 
Карла Маја, такође насталој по Незирајевој драми, у 
сарадњи Националног театра Косово и берлинског те-
атра Volksbühne. И док је ова копродукција, баш као и 
Балкан бордело или неке друге инсценације Незирајевих 
драма, жестоко политички и друштвено актуелна, док 
немилосрдно анализира наопакости стварности у којој 
живе народи у транзиционим друштвима, али и неми-
лосрдно шиба по бирократији Европске уније, дотле 
је на приштинском Showcase-у било и представа које 
као да не хају за драматично време на које су осуђена 
друштва у транзицији. Истина, и овакве представе ко-
ристе театарска средства која несумњиво кореспонди-
рају са савременим тенденцијама карактеристичним 
за европско позориште, али им то не помаже да истин-
ски поставе огледало пред лице властите стварности.

У Приштини је, у оквиру овогодишње Ревије ко-
совских театара, приказана и једна, по многоме, апарт-
на представа. Овакав статус она није заслужила стога 
што је премијеру имала још 2015. године, него зато 
што уистину провокативно и несумњиво радикално 
третира једну од драмских и позоришних светиња – 
Шекспировог Хамлета. Редитељ Беким Луми, један од 
најпоштованијих албанских позоришних аутора, који 
је преминуо пре три године, заправо није на сцену по-
ставио гласовиту трагедију. Уосталом, његова предста-
ва, обновљена управо да би на Ревији репрезентовала 

експерименталне тенденције у косовском позоришном 
животу, носи назив Хамлет Џона Кејџа.

Сазнали смо да је редитељ својевремено инсисти-
рао на томе да оно мало Шекспировог текста који је 
користио у овој инсценацији не буде преведено на ен-
глески, нити на ма који други језик, те да представа 
буде играна на албанском. Разлози, међутим, не при-
падају националистичкој сфери. У својој драматуршкој 
адаптацији Луми је текст трагедије свео на најпозна-
тије монологе и сцене из Хамлета. С друге стране, 
представа није намењена онима који Шекспира нису 
читали, а верзираном гледаоцу одмах ће бити јасно да 
присуствује сцени која претходи Офелијиној сахрани 
кад види данског принца, традиционално одевеног у 
црно, са лобањом у руци, као што му је јасно да гледа 
сцене “мишоловке” и Хамлетовог обрачуна с мајком 
када принц буде урлао на фигуре краља и краљице по-
стављене на шаховској табли.

Спајајући наслов Шекспирове трагедије са име-
ном славног композитора, музиколога и филозофа 
Џона Кејџа, редитељ је наговестио намеру да познати 
драмски текст преведе на језик нота и, посебно, звуко-
ва. Управо од фрагмената драме и звукова које произ-
води глумац у роли данског принца, али и од музике 
коју на позорници интерпретирају двојица музичара 
– тенор и виолончелиста, Луми ствара необичну теа-
тарску структуру која је утемељена и на предзнању и 
искуству гледалаца са Шекспировим Хамлетом. Те-
атарским средствима Луми транспонује наратив у 
сценске слике и, нарочито, у звукове који код публике 
провоцирају снажне емоције, те на тај начин, упркос 
радикалном сажимању, креира нову, а ипак стару вер-
зију Хамлета, подједнако узбудљиву и снажну, а опет 
значајно другачију.

Хамлет Џона Кејџа у режији Бекима Лумија јед-
на је од представа приказаних ове јесени на Ревији 
косовских театара које потврђују да нам је политика 
ускратила значајно позоришно искуство.
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Ш ездесет први међународни позоришни фести-
вал МЕСС протекао је, с једне стране, у знаку 
тешкоћа при реализацији гостовања представа 

(у оквиру ионако редукованог такмичарског програ-
ма), али, с друге, у знаку вере у скори крај рестрик-
ција изазваних пандемијом, као и апела за нужношћу 
зближавања које доноси театар. Без обзира на такве 
противречне околности, реномирана сарајевска смо-
тра омогућила је публици и позоришним зналцима 
неколико драгоцених увида у значајне преокупације, 
ауторске и редитељске поступке, као и релације на-
спрам друштвено-културног контекста, које каракте-
ришу позоришна остварења у Европи, али и у (нашем) 
ближем окружењу. И премда се – по нашем мишљењу 
евидентни и овде размотрени – “врхови” овогодишњег 
издања МЕСС-а не могу означити као беспрекорне, 
чак, у неким случајевима, ни сасвим кохерентне по-
зоришне целине, и провизорне аналитичке напомене 
могу посведочити њихове несумњиве, премда у ра-
зличитим театарским димензијама исказане, истра-
живачке вредности.

Пише > Светислав Јованов

61. МЕСС, Сарајево 

Изгубљене илузије;  
пронађени 
гласови
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ЧЕХОВ – СА МИКРОФОНОМ И БЕЗ ЊЕГА

Чеховљева прва представа/драма, остварење ир-
ских уметника којим је отворена такмичарска селек-
ција, репрезентативно и иновативно је указало на мо-
гућности и искушења која проистичу из суочавања не-
ких доминантних токова савременог позоришног из-
раза са Чеховљевим “антидрамским” наслеђем. Таква 
врста суочавања се, наиме, током протекле деценије 
искристалисала као “заштитни знак” даблинске тру-
пе “Dead Centre”, која је, углавном под редитељским 
вођством Бена Кида и Буша Мукарзела, већ презенто-
вала низ провокативних сценских тумачења старих и 
нових класика: од пинтеровски интонираног Хамнета 
(по Шекспировом ремек-делу), преко Шекспирове по-
следње драме (крајње “ревизионистичка” верзија Буре), 
до минималистичког луткарског експеримента Бекетова 
соба. Иницијалну карику у том низу, међутим, предста-
вља пројекат Чеховљева прва драма из 2015. (Chekhov’s 
First Play, у оригиналу – разлози фестивалског опре-

дељења за термин “представа” остају нејасни). Реч је 
о пројекту заснованом на Чеховљевом првом целови-
том комаду из 1881. године, за пишчевог живота не-
објављеном и неизведеном, а накнадно, према имену 
главног јунака, названом Платонов.

Без обзира на преобимност композиције, разли-
веност радње и обиље ликова, Платонов садржи, у ем-
брионалном облику, теме, ситуације и ликове, али и 
зачетке онирично-реалистичке атмосфере Чеховљевих 
каснијих, великих драма. Ту је амбијент сеоског имања 
генералске удовице Ане Петровне, угроженог пове-
риоцима (као прототип Вишњика), атмосфера досаде 
и сплина, “узбуркавана” понајпре сплетом еротских 
фантазија групе женских ликова, усредсређених око 
сеоског учитеља Платонова. Овај интелигентни и ци-
нични губитник, који се показује – у светлу Чеховљеве 
ране, понекад неуједначено бритке ироније – неспо-
собним чак и за самоубиство, јесте својеврсни прете-
ча ликова попут Тригорина, Астрова или Вершињина 
– далеко сложенијих фигура у сложенијем, а психо-
лошки и социјално алузивнијем драмском окружењу.

У настојању да упризорењем овог комада уобли-
че естетски, делимично и културолошки став према 
читавом Чеховљевом опусу, Бен Кид и Буш Мукар-
зел кључ су за тумачење Платонова најпре потражи-
ли у иронији, пародији и дистанци. Главно средство 
овог последњег је стратегија дистанце, заснована на 
духовитом и ефектном техничком решењу. Глумци 
изговарају реплике одмерено стишаним интензите-
том, али искључиво у портабл-микрофоне, тако да их 
гледаоци разговетно могу перципирати само посред-
ством слушалица – што ствара и додатни утисак “зву-
чне празнине” на сцени. Додатна, иронијска дистанца 
се постиже двојако помоћу лика (фиктивног, дабоме) 
Редитеља. Након што нам је, појавом у својеврсном 
прологу, шаљиво-самокритички изнео своје намере 
и недоумице у вези са Чеховом, Редитељ наставља да 
делује из off-а, упадицама и коментарима које иду од 
објашњавања “поенти” сцена, преко признавања ре-

Из представе Чеховљева прва драма, фото: Адам Триг
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дитељских грешака до (покаткад деконцентришућих) 
пикантерија о авантурама с глумицама које играју. Из 
сучељавања ове коментаторске димензије и све дина-
мичнијег “илустровања радње” које ансамбл реализује 
дисциплиновано, али са злокобном грациозношћу, 
рађа се један, у крајњој линији, “чеховљевски” резул-
тат: слутња о крхкости и неодрживости сваке људске 
– али и уметничке! – илузије.

Међутим, уместо да ово пародично разоблича-
вање чеховљевске атмосфере доведу до логичног и ур-
небесног краја, редитељи у поодмаклој фази (негде на 
две трећине) представе нагло мењају тоналитет, стил, 
у крајњој инстанци и читав проседе на којем је заче-
то и засновано поменуто дистанцирање. Након што 
су грађевинарском куглом пробили зид генераличи-
ног салона (већ увелико конвенцијом истрошен метод 
“рушења сценске илузије”), укинули off коментаре и, 
коначно – настојећи да “прекораче рампу” – извели 
једног од гледалаца на позорницу, назвавши га Плато-
нов (!), аутори без довољно утемељеног разлога прет-
варају ликове на генераличином имању у протагонис-
те једне недефинисане игре апсурда и гротескног. То 
је игра у оквиру које се често неповезане, херметичне 
и полупатетичне мисли о усамљености, “идентитету” 
и “отуђењу” реализују поступком блиским постдрам-
ском “вишегласју” – али и игра у којој висок глумачки 
ниво ансамбла евидентно опада. У крајњем свођењу, 
чини се да Чеховљева прва драма губи знатан део своје 
оригиналности и атрактивности услед присуства двају 
неспојивих усмерења. Након што су серијом дистан-
цираних коментара, али и каламбуром и парадоксом 
озбиљно нарушили здање чеховљевске “патетичне” 
озбиљности, аутори су – са променљивим успехом 
– настојали да на рушевине те озбиљности накалеме 
фасаде бекетовског безнађа, пиранделовског двојства 
маске и лица и, најзад, релативизма постдрамског те-
атра. А крајњи резултат је, наравно, ћутање – поготово 
с гледаоцем у улози Платонова.

ДРУКЧИЈА ИГРА, ИСТИ ВРТЛОГ: ЈОЖЕФ НАЂ

Почнимо класично, од назива – премда ништа 
није даље театру Јожефа Нађа од појма “класично”. 
Старогрчки израз “omma”, који означава не само “око” 
него и “оно што се види или гледа”, Нађ у свом најно-
вијем подухвату OMMA (Ателиер 3+1, Француска) упо-
требљава у најширем смислу као “шифру” приступа 
ономе што чини најдубљу унутрашњост појединца, али 
и театарско-егзистенцијални темељ наше заједничке 
судбине. Окупивши око овог рафинираног и опсеси-
вног сценског вртлога осморицу плесача из неколико 
афричких земаља (Мали, Сенегал, Обала Слоноваче, 
Буркина Фасо и оба Конга) и градећи синтезу њихо-
вих културних традиција, заједничких ритуала и поје-
диначних идентитета, Нађ нас позива на особено пу-
товање до самих корена плеса, али и до основа наше 
заједничке људскости.

Наравно, и ово путовање одвија се посредством ау-
тентичне “нађовске” сценске магије, која спаја уверљи-

Из представе OMMA, фото: Sophie Carles
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ве емоције, сложене визуелне и играчке поступке, као 
и сугестивне музичке ефекте у јединствен простор чу-
деса – утемељених колико у извођачком мајсторству, 
толико и у једној, за њега тако карактеристичној, он-
толошкој виталности – која превазилази сваки рацио-
нални концепт. Већ у прологу тих чудеса суочавамо 
се са новом манифестацијом Нађове маштовите са-
моироније: пред нама се појављују осморица плесача, 
одевених у црне сакое и панталоне – алузија на добро 
познати, кодирани “имиџ” самог редитеља. Праћени 
матрицом све разигранијих, традиционално племен-
ских али и “џезираних” музичких ритмова, Нађови 
актери, посредством потраге за изворима и значењи-
ма плеса, дочаравају нам, у крајњој линији, енергију 
и истрајност људске потраге за самоспознајом. А као 
ступњеви те потраге појављују се и у овој представи, 
исказани цизелираним покретом, екстатичним рит-
мом или просторном релацијом, Нађови опсесивни 
мотиви – попут завичајне носталгије, изгнанства и са-

моизгнанства, вечног путовања и превазилажења (пре 
свега унутрашњих) граница.

Ритмички, значењски и емоционално, ОММА 
нас непрестано суочава са узбудљивим противречно-
стима на неколико планова. Што се тиче “дијалога”, 
он је омеђен двема инкантацијама, почетном, која оз-
начава рађање, и завршном, која поентира “цивилизо-
вање” игре као начина живљења опстанка. Између њих, 
“пада” само једна реч – “Фекете” (Црн) – двосмислени 
симбол непоузданости идентитета. У сфери покрета, 
онај носећи идентитет, који у првом плану држи нашу 
пажњу, обликован је као неодољива плесна машина 
која се наизменично “храни” тензијом и опуштањем. 
Али та машина представља истовремено жив, отво-
рен организам, који у сваком тренутку допушта – чак 
подстиче – индивидуалну егзибицију, преображавање 
у појединачни исказ који ће, опет, наредну фазу ко-
лективног плеса учинити пунијом и вишезначнијом.

Ово кретање, пак, као свој нарочити квалитет ис-
казује један нови, виши ступањ органске повезаности 
актера са створеним амбијентом. Ниједног тренутка 
немамо утисак да актери тек играју у простору – на-
против, они (се) играју са простором; штавише, нај-
тачније би било рећи да, вођени Нађовом имагина-
тивном путањом, плесачи успевају да створе утисак 
како у представи ОММА сам простор игра. И то је она 
сценска есенција коју нам позориште Јожефа Нађа по-
дарује сваки пут са новом, опчињавајућом свежином: 
час вртоглавице игре је истовремено и раскид и повра-
так, путовање и равнотежа, синкопирање као струјање 
енергије и (обновљена) свежина света. 

ИСТОРИЈА, ЗИД И ОГЛЕДАЛО

Самосвојна, не само у сврху дистанце употребље-
на функција говора одликује и мултимедијални, доку-
ментарни ауторски пројекат Мед зидима у извођењу 
театарске групе ГЛЛУГЛ (Хрватска) и у режији Селме 
Спахић. У овом случају је, међутим, таква функција 
тек органски део слојевитог поступка дезилузиониза-

Из представе Мед зидима, фото: Дражен Крешић
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ције и апокрифне стилизације. Реч је, наиме, о стра-
тегији којом редитељка настоји да одређен, конкретан 
судар двају историјских тренутака – привидно неутрал-
ног живљења једне (стварне!) породице у доба НДХ, 
и актуелног друштвенополитичког тренутка данашње 
Хрватске – посредством сучељавања документа, фик-
ције и коментара уобличи као отворено (брехтовско) 
пропитивање.

У уводном сегменту, присуствујемо призорима – 
пројектованим на платну које чини позадину позорни-
це – из свакодневице женских чланова (испоставиће 
се, стварне) породице Петронy/Ружић, смештене еви-
дентно у четрдесете године прошлог века. Убрзо се и 
испред платна, у реалном простору – а са сличним 
распоредом намештаја – почињу одвијати збивања 
између истог броја савремено костимираних актера. 
Готово математичком усклађеношћу мизансцена (али 
и дијалошког тоналитета) у двема свесно диференци-
раним димензијама сценске илузије – али и контрас-
том израженим у чињеници да се дијалог пројекто-
ваних актера чује, док “стварни” ликови тек отварају 
уста – редитељка ефектно проблематизује и тему и 
израз на неколико планова. Јер, управо у фази када 
гледаоци ишчекују успостављање логичке интерпре-
тативне везе између двају димензија – рецимо, откри-
вање “садашњих” (опипљивих) призора као разјашњења 
(пројектоване) прошлости – представа нас суочава са 
“двоструким преломом”.

Готово истовремено са “разилажењем” пројекто-
ваног и стварног збивања, актери овог последњег се, 

након представљања својим стварним (глумачким) 
именима, разоткривају као потомци породице чији 
смо (реконструисани) окупацијски живот пратили у 
оквиру пројекције. Селма Спахић се, међутим, не за-
довољава једнодимензионалним сударом “фикцијског 
документа” и “документарне фикције”: отуда је распра-
ва актера-глумаца-потомака о (кукавичком или раз-
боритом) понашању породице Петронy/Ружић у доба 
усташких репресалија (рецимо, да ли су могли спаси-
ти суседа Јеврејина, или нису смели) тек први ступањ 
“очуђења” на размеђи прошлости и садашњости. По-
менута расправа постаје, посредством префињених 
“замена идентитета” дискурзивно интонирана, али не 
мање узбудљива полемика између различитих гласо-
ва данашњег хрватског политичког (и уопште јавног) 
спектра: а реплике актера почињу да се препознају 
као (цитирано-парафразирани) искази попут Колин-
де Грабар Китаровић, Руже Томашић или Златка Ха-
санбеговића. Без обзира што се оваквом, у погледу 
“расплета” отвореном сценском трагању може стави-
ти (перфекционистичка, признајем) примедба да оно 
– што се тиче третмана ове проблематике – не посе-
дује политичку бескомпромисност Оливера Фрљића, 
етичку посвећеност Игора Вука Торбице, или разорну 
интелигенцију Кокана Младеновића, Селма Спахић 
успева да нам кроз амбициозну и узбудљиву парадо-
кументарну параболу предочи наше сопствено лице у 
нимало ласкавом огледалу.
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П роцес током којег божански (натприродни) за-
ступник deus ex machina у Шекспировом опусу 
губи превласт, а код Молијера готово сасвим 

нестаје, достиже своју завршну фазу у драми (извор-
ног, дакле немачког) романтизма. Пошто је у њој јунак 
који тежи да се оствари као аутономна, слободна и са-
мосвесна индивидуа, суочен најчешће са судбином у 
облику Историје, ову радикалну промену у поставци 
драмског сукоба одражава и поступак ДЕМ. Наиме, као 
његов носилац појављује се фигура која заступа врхов-
ну овоземаљску моћ – али не моћ оличену у принуди, 
него првенствено у снази идеолошког механизма. Ре-
презентативан пример романтичарске употребе овак-
вог типа носиоца ДЕМ, којег ћемо назвати процени-
тељ-манипулатор, налазимо у комаду Хајнриха фон 
Клајста Принц Фридрих од Хомбурга (Prinz Friedrich von 
Homburg, 1811). Ниво те репрезентативности узрокован 
је драмском поставком у којој Клајст, с једне стране, 
ставља под дубински трагикомично осветљење јунач-
ки идеализам насловног протагонисте, док, с друге, 
успева да појмовима као што су “изгнанство, отуђење, 

губитак” – појмовима “који круже око мита Пада”1) – 
присподоби нова значења кроз (такође трагикомичне 
и слојевите) игре стварности и привида.

Окосница Клајстове радње је наизглед једностав-
на. Током одлучујуће битке пруске војске са шведским 
агресорима код Фербелина, принц Хомбург, као вођа 
коњице, задаје одлучујући ударац непријатељу, али 
то остварује преурањеним јуришем, кршећи тако из-
ричиту заповест изборног кнеза Фридриха Вилхелма. 
Ухапшен и осуђен због овог преступа на смрт, Хомбург 
бива, одлуком самог Кнеза, помилован управо након 
– или управо због тога? – што се, спознајом сопствене 
одговорности, помирио са смрћу.

Под рухом романтичарски родољубиве саге, Клајст 
међутим развија вишеструко двосмислено и, у погледу 
природе носиоца ДЕМ, иновативно драмско устројство. 
Премда се, попут Шекспировог војводе Вићенција, 
појављује и током радње – усмеравајући догађаје ка-
ко би припремио завршну арбитражу – Кнез, за раз-

1) Tom F. Driver, Romantic Quest and Modern Query (History of Modern 
Theater); A Delta Book, New York, 1970, 6.
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Одсуство и краљевство 
Deus ex machina као преваспитање: “Принц Фридрих од Хомбурга”
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лику од поменутог војводе, не заступа лични интерес, 
него идеју Закона. За разлику од полубожански од-
сутног (феудалног) апсолутисте у Молијеровом Тар-
тифу, он не зазире од укључивања у матицу збивања: 
идеологија и историја изискују конкретно и брижљи-
во манипулисање подређенима. Управо вишезначним 
чином владарске манипулације Клајст зачиње не са-
мо радњу него и проблематику драме. Будући да, си-
шавши у дворски врт праћен принцезом Наталијом 
(својом рођаком) и грофом Хоенцолерном, затиче 
принца Хомбурга како полубудан, плете ловоров ве-
нац, Кнез у магновењу одлучује да свог (већ доказано 
необузданог) војсковођу стави пред двоструко иску-
шење: узима му венац, обавија око њега свој владарски 
ланац и потом га предаје принцези. Алегоријски налог 
је очигледан: јунаштво (засновано на емоцији, ирацио-
налном) може досегнути славу – али и љубав! – само 

ако се уравнотежи помоћу Закона (заснованог на ра-
зуму). Крај “вртног призора” указује и на смер кризе: 
то што Хомбург, још полубудан, посежући за венцем 
и изговарајући Наталијино име док се група дворана 
повлачи, успева да свуче рукавицу с принцезине руке 
– потврђује његову приврженост принципу потпуне 
индивидуалне слободе.

Посредством принчевог “месечарског” стања, 
Клајст у уводном призору истовремено отвара и другу, 
подједнако важну релацију: расцеп између стварности 
(утемељене на Закону) и привида (индивидуалности 
која се у односу на њу показује као илузија). Кнежев 
први покушај да, интервенцијом у крхко ткиво његовог 
сновиђења, преведе Хомбурга из света сна у стварност 
засновану на Закону, показује се неуспешним:

КНЕЗ: На бојноме пољу

 Срешћемо се опет, ако ти је воља.

 У сну се такве ствари не постижу.

Али други сегмент сучељавања индивидуалности 
и Закона не одиграва се на бојишту, но приликом до-
дељивања задатака пруским официрима за предстојећу 
битку. Примарна функција призора је да покаже ка-
ко Хомбург, растројен услед заљубљености у (такође 
присутну) Наталију, пропушта да схвати своја ратна 
наређења – што постаје узрок његовог преступа. Овај 
призор, међутим, такође има “двоструко дно”. Када 
Наталија обзнани да јој недостаје једна рукавица, а 
Хомбург, схвативши да је реч о оној која је код њега – 
оној, коју је “смакао с лепе слике сна” – испушта по-
менуту рукавицу на под – њу, нимало случајно, уочава 
и враћа принцези сâм Кнез. На тај начин аутор указује 
да је Кнез тај који одређује природу стварности и при-
вида, али и контролише границу између њих. Будући, 
како тачно уочава Екехард Католи, “мајстор једне игре 
која има за сврху (пре)васпитање Принца”2), Кнез по-

2) Eckehard Catholy, Der preussische Hoftheater-Stil und seine Auswirkungen 
auf die Bühnen-Rezeption von Kleists Schau spiel “Prinz Friedrich von 
Homburg”,Kleist und die Gesellschaft; Erich Schmidt, Berlin 1965, 80.

Принц Фридрих од Хомбурга, Шаушпиле, Лајпциг 2019, фото: Ролф Арнолд
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ступно развија стратегију манипулације – по обрасцу 
искушење-процена-искушење.

Наредну фазу такве стратегије предочава ситу-
ација у којој је принц Хомбург, ухапшен по наредби 
Кнеза, осуђен од војног суда на смрт – док се, исто-
времено, на светковини у част победе, његово име, по 
изричитој наредби истог Кнеза, слави као име побед-
ника. У тако двосмисленом контексту, Хомбург, иако 
свестан прекршаја, остаје при убеђењу да је пресуда 
тек застрашивање након којег следи Кнежев опроштај 
– а оно бива поткрепљено и његовом вером у надмоћ 
идеје јунаштва – тачније у бесмртност индивидуе. Оту-
да, принчев усклик

Не, пријатељу, те облаке је ноћи
Над мојом главом скупио, да би он
Ко сунце њину пару растурио

показује како је јунак, такође, убеђен да ће, као 
што то прецизно формулише Драјвер, Кнез “сићи као 
‘бог из машине’ и помиловати га у последњем тренут-

ку”3). Али пошто жељено помиловање никако не стиже, 
слика гроба “што се на светлости буктиња отвара” по-
тамњује принчев јуначки ореол. Међутим, чињеница 
да Хомбург, обузет смртном паником, допушта да се 
Наталија обрати Кнезу с молбом да му спасе живот, 
тек је први корак у Клајстовој дехероизацији главног 
протагонисте.

Нову фазу манипулације (или преваспитавања, 
како се узме) Кнез предузима тако што посредством 
Наталије, поручује Хомбургу да ће га сместа ослобо-
дити, ако он сâм сматра да је невин. За јунака је тако 
спремљена двострука клопка: с обзиром на то да се 
част – у Хомбурговом систему вредности – сматра не-
одвојивим састојком јуначке индивидуалности, неми-
новно је да принц овакву понуду одбије, опредељујући 
се за “јуначко страдање”:

Нећу да спрам њега, што достојан стоји
Преда мном, будем недостојан ја!

3) Tom F. Driver, Наведено дело, 11.

Принц Фридрих од Хомбурга, Шаушпиле, Лајпциг 2019, фото: Ролф Арнолд
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Клајст рафинираном иронијом релативизује појам 
одговорности “јуначке индивидуе”, показујући како, 
у принчевом случају, страх од “губитка части” прева-
зилази егзистенцијалну панику пред смрћу. Оваквим 
разоткривањем реторичке позадине јунаштва као есен-
ције индивидуалности аутор на најуверљивији начин 
исказује врхунски романтичарски увид, према којем 
је (одсутни) Бог, тачније “апсолутни светски Дух – вр-
хунски трагикомичар”4).

Кнежева манипулативна способност се, истовре-
мено, исказује и на ширем плану. Пошто му официрски 
кор, једнодушно молећи за помиловање принца, указује 
да се и њихова лојалност заснива првенствено на ро-
дољубљу проистеклом из јуначке аутономије – дакле, 
не само на државном разлогу, Закону – владар се суо-
чава са могућношћу војне побуне. Стање овакве опа-
сне равнотеже се не може, показује Клајст, разрешити 

4) Karl Siegfried Guthke, Tragikomik als Weltanschauung, u: “Geschichte und 
Poetik der deutschen Tragikomödie”,Vandenhoeck & Ruprecht, 1961, 126.

само једноставним усклађивањем двају непомирљивих 
начела, него и њиховом ироничном релативизацијом – 
дакле, стављањем у контекст односа стварности и при-
вида. Отуда је и финална (кнежевска) арбитража омо-
гућена “двоструком корекцијом”. На подсећање грофа 
Хоенцолерна, дворанина који је сведочио уводном при-
зору, да је својом “шалом”, то јест илузионистичком 
интервенцијом у принчево “месечарење”, сâм подста-
као његово лутање између стварности и привида, Кнез 
реагује лаконским, немим признањем. На другој стра-
ни, и јуначка индивидуалност чини нужну концесију: 
објављујући да вољно одлази на погубљење, Хомбург, 
као последњу жељу, упућује Кнезу апел да не “купује” 
мир са шведским краљем давањем Наталијине “руке”, 
али и да настави ослободилачки рат.

Овим поступцима се рашчишћава простор за за-
вршну арбитражу проценитеља-манипулатора: она се 
одвија, поново, у дворском врту, као симболична по-
тврда да је принчево “преваспитавање” успело. Хом-
бурга, са повезом на очима и још увек убеђеног да га 
очекује смрт, изводе пред Кнеза и његову свиту, да би 
га, на Кнежев миг, вратили на пиједестал слободе и 
славе. Ипак, једина реакција “васкрслог” Хомбурга, 
изражена у питању/вапају “Реците ми, је ли то сан?”, 
сведочи о двосмисленој природи овог “васкрсења”. У 
коначном свођењу, Клајст сугерише да у Принцу Фри-
дриху од Хомбурга није толико реч о сукобљености ср-
ца и разума, индивидуе и Закона, па чак ни о судару 
стварности и привида, него, како каже Керол Џекобс, 
“о њиховој неразмрсивости”5). У таквом колоплету, 
истинско помирење индивидуалне аутономије и иде-
олошког закона – а кроз љубав! – могуће је само кроз 
прихватање индивидуе као привида, али и кроз призна-
вање Закона као темеља стварности. А шта представља 
сам Закон – о томе одлучује проценитељ, када сведе 
све планиране манипулације стварношћу и привидом.

5) Carol Jacobs, A Delicate Joke, u: “Uncontainable Romanticism (Shelley, 
Bronte, Kleist)”, The John Hopkins University Press, Baltimore and 
London 1989, 117.

Принц Фридрих од Хомбурга, Берлинер Ансамбл 2017, фото: Моника Ритерсхаус
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“У све што су мушкарци написали о женама тре-
ба посумњати, јер су они истодобно и судац 
и странка”, написао је Франсоа Пулан де ла 

Бар (François Poullain de la Barre), француски писац 
и филозоф из седамнаестог века.1)

Истраживање и класификовање родних стере-
отипа који прате тему мајчинства у уметничкој прак-
си подразумева, у великој мери, управо истраживање 
уметничких дела мушкараца, на тему мајчинства. 
Због опширности теме, анализа заступљености пред-
ложених модела приказивања мајчинства у сценским 
уметностима биће ограничена на драме античке Грчке 
и инсценације произишле из њих. У њима је стерео-
типно поимање мајчинства опипљиво; изражено је 
и неприкривено дато из мушког угла. Могло би се и 
без предзнања погодити да аутор драме није жена (и 
није мајка), када Антигона у истоименој Софокловој 
драми каже да се ни за мужа, ни за дете, не би успро-
тивила вољи грађана и жртвовала живот, јер “да муж 
ми умре, добила бих другога; да дете изгубим, и дете 

1) Поменуто у књизи Симон де Бовоар, Други спол (Загреб: Наклада 
“Љевак”, 2016), 18.

од другога”, а брата, пошто су им родитељи мртви, не 
може више да стекне.2) (Сара Померој, међутим, даје 
другачији поглед на Антигонин говор.3))

Од настанка грчких драма прошло је више од две 
хиљаде година, али многи, за њих карактеристични ас-
пекти грађења мајчинских ликова, и даље су актуелни, 
чинећи живо језгро савремених инсценација антич-

2) Есхил, Софокле, Еурипид, Грчке трагедије, прев. Милош Н. Ђурић 
(Београд: Дерета, 2010), 456.

3) “… у контексту класичне Атине, Антигонин избор је разуман. Мајке 
нису могле бити тако везане за децу као идеална мајка данас. Чи-
ни се да би природна смртност мале деце обесхрабрила стварање 
јаке везе мајке са дететом. Додатно, патријархална власт тврди-
ла је да дете припада оцу, не мајци. Он је одлучивао да ли ће дете 
бити задржано и одгајано и он је задржавао дете по поништењу 
брака, док би се жена вратила под старатељство свог оца или, ако 
је он био мртав, свог брата. Зато је веза између брата и сестре би-
ла драгоцена. Такође, предност коју жена даје брату над дететом 
карактеристична је за ‘мужевне жене’, које могу да одбаце тради-
ционалну улогу супруге и мајке као резултат тога што су онемо-
гућене спољашњим силама у показивању бриге или неговатељских 
квалитета”, погледати у: Sarah B. Pomeroy, Goddesses, Whores, Wives, 
and Slaves: Women in Classical Antiquity (London: Pimlico, 1975), 77, 
https://archive.org/details/GoddessesWhoresWivesAndSlavesWom
enInClassicalAntiquityBySarahPomeroyAbee/page/n75/mode/2up 
(преузето 14. 4. 2018).
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ких трагедија. Четири модела приказивања мајчин-
ства у даљем тексту биће предложена, анализирана и 
проверена на основу студија случаја, које чине драме 
Есхила, Софокла и Еурипида. Анализираће се и раз-
личита сценска решења која потенцирају ове моделе. 
Она су у неким случајевима везана за дидаскалије и 
сцене у самим драмама, а у неким за инсценације по-
менутих трагедија.

МАЈЧИНСТВО ЈЕ САМО ПО СЕБИ МОЋ

Мајчинство, у патријархалном окружењу, жени, 
с једне стране, даје моћ у оквиру традиционалне по-
родице, као фигури кључној у одгајању деце, нарочи-
то синова. С друге стране, ограничава је и заробљава 
улогом која искључује многе друге, и у којој је побуна 
често значила губљење контакта, присности и утицаја 
када су деца у питању.

У античкој Грчкој, моћ коју је поседовала мајка 
није могла да се пореди са очевом. Атињани су веро-
вали да је отац тај који детету преноси особине4), а 
мајка је само “њива на коју падне семе”. У Еурипидо-
вом Оресту, насловни јунак одлучује се за оданост 
оцу науштрб мајке, речима упућеним деди по мајци: 
“Двоје пореди! Свог оца сјеме сам, а кћери твоје плод 
– ко њива она од другога прими га; без оца никад не би 
било дјетета.”5) У Софокловој Антигони, краљ Креонт, 
на питање да ли ће заиста убити вереницу свога сина, 
одговара: “За орање и других њива наћи ће.”6)

4) Yurie Hong, “Collaboration and Conflict. Discourses of Maternity in 
Hippocratic Gynecology and Embryology”, u: Mothering and Motherhood 
in Ancient Greece and Rome, priredile Lauren Hackworth Petersen, 
Patricia Salzman-Mitchell (Austin: University of Texas Press, 2013), 
75.

5) Еурипид, Орест, у: Есхил, Софокло, Еурипид, Сабране грчке 
трагедије, прев. Коломан Рац и Никола Мајнарић (Београд: Врхунци 
цивилизације, април 1988), 534.

6) Софокло, Антигона, у: Есхил, Софокло, Еурипид, Сабране грчке 
трагедије, прев. Коломан Рац и Никола Мајнарић, (Београд: Врхунци 
цивилизације, април 1988), 121.

Истовремено, мајчинство је у античкој Грчкој 
виђено као побољшање и унапређење жениног друштве-
ног статуса.7) Положај атинских жена готово потпуно је 
зависио од њихових очева, браће и мужева, а касније 
синова. Алкестида објашњава, пошто одлучи да умре 
уместо мужа, зашто се одлучила на ту жртву: као са-
мохрана мајка не би успела да прехрани себе и децу, 
а удаја за другог мушкарца лишила би децу права која 
имају у очевој кући.8)

Отац је ћерки бирао мужа, по могућности истог 
положаја какав је његов.9) Електра се, у Еурипидовом 
Оресту, вајка јер остаје неудата пошто јој је отац убијен. 
За њу такав живот нема смисла: “... Неудата – гле! – без 
дјеце ја јадна, живот вјечно јадан проводим.”10)

“Љубавнице држимо због ужитка, конкубине да 
нас свакодневно негују, а супруге да нам рађају зако-
ниту децу и буду верне чуварке нашег огњишта”11), 
објашњава Демостен. Материнство је, дакле, женина 
дужност. Оно је и прелаз из очевог дома и девојаштва 
у мужевљев дом и зрелост.12) Рађање деце учвршћива-

7) Emily Wilson, “Three Millennia of Motherhood”, The Times Literary 
Supplement, The leading international forum for literary culture, http://
www.the-tls.co.uk/tls/public/article1163510.ece (преузето 10. марта 
2015).

8) Еурипид, Изабране драме, прев. Гордан Маричић, Александар 
Гаталица, Луција Царевић (Београд: Плато, 2007).

9) “Јер то је оно што живети са женом као супругом значи – имати 
децу са њом и увести синове у клан и демос, и верити кћери за 
мужеве истог ранга”, видети у: Demosthenes, Apollodorus Against 
Neaera, odeljak 122, http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?do
c=Perseus%3Atext%3A1999.01.0080%3Aspeech%3D59%3Asectio
n%3D122 (преузето 1. 4. 2015).

10) Еурипид, Орест, у: Есхил, Софокло, Еурипид, Сабране грчке тра-
гедије, прев. Коломан Рац и Никола Мајнарић (Београд: Врхунци 
цивилизације, април 1988), 534.

11) Demosthenes, Apollodorus Against Neaera, odeljak 122, http://www.
perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.01.0
080%3Aspeech%3D59%3Asection%3D122 (preuzeto 1. 4. 2015).

12) Emily Wilson, “Three Millennia of Motherhood”, The Times Literary 
Supplement, The leading international forum for literary culture, http://
www.the-tls.co.uk/tls/public/article1163510.ece (преузето 10. 3. 
2015).
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ло је женин положај у мужевљевој кући, давало јој у 
браку какву-такву моћ и наду да ће у будућности би-
ти збринута ако јој деца, пре свега синови, доживе од-
расло доба. Обавеза деце била је да прописно сахране 
родитеље, посебно оца, па је јаловост значила и патњу 
после смрти.13)

Колико је за жену било важно да има децу, види 
се и из Аристофанове комедије Женска скупштина у 
Термофорију, у којој се наводи пример нероткиња које 
одглуме трудноћу и кришом мужевима подметну туђе 
дете као своје, да би испуниле задатак мајчинства.14) У 
Еурипидовом Јону, Креуса, атинска краљица, у стању 
је да убије младића Јона, за кога, услед забуне изазва-
не лажним пророчанством, мисли да је ванбрачни син 
њеног мужа. Она и муж немају деце и постојање сина, 
који је само његов, пореметило би њен положај на дво-
ру. У овој драми Еурипид разматра још једну грчку оп-
сесију – однос према варварима, тј. странцима. Креуса 
не може да се помири са могућношћу да ће син њеног 
мужа варварина, дакле, такође варварин, владати Ати-
ном уколико она не обезбеди сопственог наследника 
атинске крви. Питање њеног мајчинства овде је и пи-
тање очувања националног идентитета. Испоставља 
се да је Јон, у ствари, њен ванбрачни син – у младо-
сти ју је силовао Аполон. Све се срећно разрешава у 
Аполоновом храму, у бурном разговору између Јона 
и Креусе. Редитељ Итан Максвини (Ethan McSweeny), 
анализирајући ову драму, примећује: “Еурипид није 
случајно отац модерне драме, јер је он урадио нешто 

13) “Грк се, дакле, не жени из љубави, нити зато што ужива у браку 
(јер бесконачно наклапа о својим невољама), већ да себе и државу 
продужи преко жене, која је одговарајуће опремљена миразом, и 
деце, која ће душу, коју иначе нема ко да двори, одбранити од зле 
судбине”, Вил Дјурант, Живот Грчке, прев. Марија Ланда (Београд: 
Народна књига, Алфа, 1996), погледати у: Еурипид, Жан Ануј, Ве-
лимир Лукић, Три Медеје, прев. Гордан Маричић (Београд: Paideia, 
2009), 24.

14) Аристофан, “Женска скупштина у Термофорију”, у: Аристофано-
ве комедије, прев. Коломан Рац (Загреб: Матица хрватска, Грчки и 
римски класици, 1947), 434–435.

што многи други Грци нису – он је писао сцене где 
два лика изађу на позорницу, причају један са другим 
(не смењују се само монолози хора и главних ликова) 
и напусте сцену промењени тим сусретом.”15) Сваку 
међусобну интеракцију у драми, Креуса и Јон, мајка 
и син, заврше са другачијим осећањем. Од првобитне 
симпатије, преко међусобне нетрпељивости и жеље да 
оног другог лише живота, до дирљивог “препознавања” 
и срећног завршетка.

Ова драма може се, међутим, посматрати и у 
контексту историјског тренутка у ком је настала, и 
сазнања да је грчко позориште у атинском друштву 
имало едукативну и политичку улогу. “Приказивање 
драма било је друштвени задатак првог реда, будући 
да се време развоја позоришта не подудара случајно с 
развојем античке демократске државе”16), истиче Ра-
дивоје Динуловић. Еурипидов Јон настаје у периоду 
након Сицилијанске експедиције и пораза Атине у по-
ходу на Сиракузу. Спарта, последично, преузима при-
мат у Пелопонеском рату. Радња драме, у светлу тога, 
потенцира империјалистичку идеологију атинске др-
жаве и потребу за јачањем веза са атинским јонским 
колонијама у Малој Азији, подсећајући на мит о ства-
рању јонских племена од стране атинског легитимног 
наследника Јона. Централна тачка драме је Креусино 
право, као Атињанке, да дâ легитимног владара, на-
следника.17) Мајчинство, као моћ, овде је посматрано 
не само у односу на породицу већ и као дужност пре-
ма полису.18)

15) STC Artistic Director Michael Kahn discusses Ethan McSweeny’s upcoming 
production of Euripides’ “Ion”, running at Sidney Harman Hall from 
March 10 to April 12, 2009,14. 07. 2008, https://www.youtube.com/
watch?v=YhHmJPuDBWc (преузето 1. 4. 2015).

16) Радивоје Динуловић, Архитектура позоришта XX века (Београд: 
Ars Clio, 2009), 53.

17) Angeliki Tzanetou, “Citizen-Mothers on the Tragic Stage”, u: Mothering 
and Motherhood in Ancient Greece and Rome, priredile Lauren Hackworth 
Petersen, Patricia Salzman-Mitchell (Austin: University of Texas Press, 
2013), 108.

18) Ibid., 109.
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Чак су и робиње, ако су са својим господарем 
имале децу, уживале бољи третман. Андромаха19) је 
на суров начин отета из Троје и припала је сину уби-
це свог првог мужа, Хектора. Грци су јој, том прили-
ком, усмртили и малог сина ког је имала са Хектором. 
Приморана да том човеку буде љубавница, родила је 
сина. Ново мајчинство, иако је била робиња, дало јој 
је премоћ над званичном женом њеног господара, која 
никако није успевала да затрудни. Моћ мајке која је 
родила сина толика је да се млађа, званична супруга 
осећа угроженом. У страху да ће изгубити мужа, она 
планира убиство Андромахе и њеног детета, и то по-
стаје заплет Еурипидове истоимене трагедије.20)

У Еурипидовој Хекаби, главна јунакиња, нека-
дашња тројанска краљица, а сада робиња, дословно 
губи физичку моћ и, како је описано у дидаскалијама, 
на сцени посрће када јој је поништено мајчинство, а 
силна деца коју је имала бивају побијена. Приликом 
читања драме, њена обамрлост, недостатак покрета на 
сцени, ствара потресну менталну слику. Опраштајући 
се са кћерком коју Грци одводе на жртвовање (што је 
значило да јој на олтару неком богу прережу врат, како 
то описују бројни митови и драме), Хекаба губи снагу: 
“Ао мени, падам. Уди мени клонули! Ој кћери, придрж’ 
мајку, пружи руку! Дај! Без дјеце не пуштај ме! (Збору) 
Драге, Пропадох!”21) Касније, када грчки гласник тра-
жи бившу краљицу, хор заробљених Тројанки одговара: 
“Та ено ти је!... На земљи лежи, хаљом замотана сва.”22)

Исто сценско решење писац понавља и у Тројан-
кама, где је поново Хекаба онемоћала од патње за 

19) Према грчкој митологији, Андромаха је била жена тројанског прин-
ца Хектора, са којим је имала сина Астијанакса.

20) Еурипид, Андромаха, у: Есхил, Софокло, Еурипид, Сабране грчке 
трагедије, прев. Коломан Рац и Никола Мајнарић (Београд: Вр-
хунци цивилизације, април 1988).

21) Еурипид, Хекаба, у: Есхил, Софокло, Еурипид, Сабране грчке тра-
гедије, прев. Коломан Рац и Никола Мајнарић (Београд: Врхунци 
цивилизације, април 1988), 500.

22) Ibid., 501.

кћерком Касандром, коју одводе у робље: “Хоровођа: 
‘Пратњо Хекабе старе, зар не видите / Како вам госпа 
на земљу нема пада? / Нећете је прихватити? Пусти-
ћете / Да падне, рђе? Хајд’, дигните је!’ / Хекаба: ‘... 
Пустите, девојке, да лежим скрхана. Пропатих, патим 
и још патићу.’”23)

Алкестиди24) мајчинство, иако га се одриче да 
би спасла мужа, даје моћ да супруга обавеже на вечну 
верност. То је револуционарна промена у виђењу муш-
ко-женских односа, коју Еурипид уводи у овој драми 
са срећним крајем. Женска верност слављена је још 
у Одисеји, али примера мушке верности није било.25) 
Алкестида од мужа, краља Адмета, захтева да се по-
сле њене смрти не жени, из бриге за децу, јер сматра 
да маћеха не може бити добра за њих: “Каква год буде, 
биће гора од мене.” Посебно брине за кћерку, о којој 
говори с нарочитом топлином: “Дечак још и има осло-
нац у оцу, с којим говори и поверава му се. А ти, кћери, 
како ћеш у жену расти?” Рађање сопствене деце дало 
би маћехи моћ да мајчинску обесправи (Алкестида не 
жели да јој кћерку “као принцезу потисне”).26)

Алкестидина љубав према супругу у драми је 
сликовито описана. Она је достојанствена и прибра-
на, све док не дође до брачне ложнице. Следи дирљива 
сцена, коју публици описује Алкестидина слушкиња: 
“Бацивши се на постељу, читав кревет потоком горких 
суза је целивала, а кад се исплакала, још дрхтећи, гла-
ве оборене скочи са постеље: У собу улази, излази без 
смисла, и опет се истом баца на свој кревет, док деца 
се мајци каче о хаљину. Јеца она, диже их к себи, љу-

23) Еурипид, Тројанке, у: Изабране драме, прев. Гордан Маричић, Алек-
сандар Гаталица, Луција Царевић (Београд: Плато, 2007), 183.

24) Еурипид, Алкестида, у: Изабране драме, прев. Гордан Маричић, 
Александар Гаталица, Луција Царевић (Београд: Плато, 2007).

25) Гвидо Падуано, Античко позориште. Водич кроз дела (Београд: Ars 
Clio, 2011), 77.

26) Еурипид, Алкестида, у: Изабране драме, прев. Гордан Маричић, 
Александар Гаталица, Луција Царевић (Београд: Плато, 2007), 50.
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би, ово и оно шапће им на растанку.”27) Разлог за њену 
жртву, лежи, ипак, првенствено у друштвеној инфери-
орности жене у античком друштву, и свести да ће њен 
муж, као отац, моћи о деци да се брине боље и лакше: 
“Могла сам кренути за другог Тесалца и у његовом до-
му бити владарка, али нисам могла живети без тебе, 
са овом нејачи.”28)

Потешкоће самохраног мајчинства наглашава и 
Аристофан у Женској скупштини у Термофорију, дајући 
реч удовици која приповеда о мукама кроз које прола-
зи, сама прехрањујући своје петоро деце.29)

Све време док Алкестида умире, деца су са њом на 
замишљеној позорници. Када моли Адмета да се после 
њене смрти не жени, и он пристаје, она се окреће де-
ци: “Децо моја, чули сте шта је казао отац: новог брака 
неће бити, нити жене што би ме невешто заменила.” 
Деца, моћ коју јој она дају, и крајња жртва – одрицање 
од сопственог живота и мајчинства, зарад добробити 
мужа, залог су мужевљеве верности. Она на тај начин 
задржава контролу над породицом и домаћинством.30) 
Ауторитет и контрола коју стиче жртвом не огранича-
ва се, међутим, само на кућу и породицу, већ и на суд-
бину шире заједнице, диктирајући будућност краљу.31)

Када Алкестида издахне, њен мали син поетично 
описује улогу и значај мајке: “Умрла си прерано, а без 
тебе, мати, и кућа нам је мртва.”32)

27) Ibid., 45.

28) Ibid., 49.

29) Аристофан, Женска скупштина у Термофорију, у: Аристофанове 
комедије, прев. Коломан Рац (Загреб: Матица Хрватска грчки и 
римски класици, 1947), 436–437.

30) Еурипид, Алкестида, у: Изабране драме, прев. Гордан Маричић, 
Александар Гаталица, Луција Царевић (Београд: Плато, 2007), 52.

31) Angeliki Tzanetou, “Citizen-Mothers on the Tragic Stage”, u: Mothering 
and Motherhood in Ancient Greece and Rome, priredile Lauren Hackworth 
Petersen, Patricia Salzman-Mitchell (Austin: University of Texas Press, 
2013), 110.

32) Еурипид, Алкестида, у: Изабране драме, прев. Гордан Маричић, 
Александар Гаталица, Луција Царевић (Београд: Плато, 2007), 53.

На крају, Херакле, непланирани гост Адметов и 
сведок његовог бола, враћа Алкестиду из мртвих али 
она, још један кратак период (свакако до краја драме), 
неће моћи да говори. Њена нема појава, покривена ве-
лом, доминира сценом. Гвидо Падуано (Guido Paduano) 
примећује “да њена ћутња представља најузвишенију 
поетску и позоришну комуникацију”.33)

У представи Алкестида Словенског народног гле-
далишча Љубљана, у режији Бориса Лијешевића, рађе-
ној према Еурипидовом тексту34), истоимена јунакиња 
под белим велом, нема и узвишена, супротстављена 
је лику Херакла, који је у овој инсценацији замишљен 

33) Гвидо Падуано, Античко позориште. Водич кроз дела (Београд: Ars 
Clio, 2011), 76.

34) Гостовање Словенског народног гледалишча Љубљана, Словенија, 
Еурипид, Алкестида, у Битеф театру, 2014. Редитељ: Борис Лијеше-
вић; сценограф и дизајнер светла: Бранко Хојник; костимограф: Лео 
Кулаш и Љубица Чеховин Суна, http://teatar.bitef.rs/2014/02/01/
alkestida/ (преузето 1. 4. 2015).

Алкестида, Словенско народно гледалишче, Љубљана, фото: Петер Ухан
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као тип раздрљеног и бахатог ратника из Србије деве-
десетих година прошлог века. Непомична и тиха попут 
статуе, Алкестида стрпљиво чека да је једина моћ коју 
јој друштво дозвољава, моћ мајчинства, врати у живот.

МАЈКА МОРА ДА БУДЕ ЧЕДНА  
(ИНАЧЕ НИЈЕ МАЈКА)

Три велика драмска писца античке Грчке, чије 
драме разматрамо, наглашавају вредност “разумне 
љубави” лишене страсти. У Есхиловом Агамемнону хор 
предвиђа: “Кад људе луда страст понесе, срамота ни-
че, беда расте.”35) Аристотел је катарзу у трагедијама, 
тј. призоре који су у гледаоцима изазивали саосећање 
према трагичним јунацима, и страх да слична судбина 
не снађе и њих, сматрао неком врстом хомеопатског 
лечења страсти.36) Темпераментна и страствена осећања 
нису, дакле, била пожељна, и то је важило за оба пола. 
Мушкарцима се ипак гледало кроз прсте када се одају 
нагонима, док се од жене очекивало да те исте пори-
ве потискује. Андромаха својој супарници, Хермиони, 
објашњава зашто је муж избегава и како треба живети 
с мушкарцем. Она је прекорева због незасите страсти 
и љубоморе, говорећи: “Да – боловат знамо с боље те 
од мушких јаче, али лијепо кријемо.”37)

Клитемнестра губи наклоност деце због прељубе, 
колико и због убиства мужа. Њен лик је изузетно ком-
плексан и слојевит, и с временом се, под ударом тра-
гичних догађаја, драстично мења. Пошто њен муж 
Агамемнон, микенски краљ, жртвује њихову ћерку 
Ифигенију, Клитемнестра из покорне жене и узорне 
мајке еволуира у огорчену, осветољубиву и неверну 
“лавицу”, која супруга сурово усмрћује. Затим одбацу-

35) Есхил, Први део Орестије: Агамемнон, у: Есхил, Софокле, Еурипид, 
Грчке трагедије, прев. Милош Н. Ђурић (Београд: Дерета, 2010), 
203.

36) Гвидо Падуано, Античко позориште. Водич кроз дела (Београд: Ars 
Clio, 2011), 15.

37) Еурипид, Андромаха, у: Изабране драме, прев. Гордан Маричић, 
Александар Гаталица, Луција Царевић (Београд: Плато, 2007), 603.

је друго двоје деце, из страха од освете коју, на крају, 
ипак не успева да избегне. Клитемнестра се уклапа у 
два наведена модела – с једне стране, губитком најдра-
жег детета (Ифигеније, коју отац жртвује да се не би 
осрамотио као војсковођа), она губи кроткост и жен-
ственост, стичући мушку снагу и страст за осветом 
(наредни модел). С друге стране, губитком чедности, 
њеним неверством (које је опет последица мржње, 
подстакнуте Ифигенијиним жртвовањем), укидају се 
њени мајчински атрибути. Преживела деца, Орест и 
Електра, одбацују је и на крају убијају. У Еурипидо-
вом Оресту, син Клитемнестрин каже да га је стид 
да је зове мајком, јер “у браку опаком, не тријезном 
здружи се, са мужем другим живје”, и јер “не очува 
кревет чист”. Трезним браком сматрао се онај разум-
ни брак, лишен неконтролисане страсти.38) Убијајући 
мајку, Орест каже: “он [Егист, Агамемнонов рођак и 
Клитемнестрин други муж, оп. а.] жив ти беше од мог 
оца милији, и зато с мртвим спавај”.39) Електра управо 
Клитемнестрину прељубу (и код Софокла и код Еури-
пида) наводи као разлог одбацивања: “Кад спазим ону 
крајњу објест њихову – убицу нам у оца нашег кревету 
са злосретницом мајком, ако матером зват треба ону, 
која с њиме почива”40), и “у крваву кревету се мати с 
другијем грли”, и “не дјеци него мужу жена воли ти”. 
Електра чак не признаје Ифигенијину смрт као прави 
мајчин разлог за освету, јер је држала до свог привлач-
ног изгледа и пре тога, док јој је муж био далеко, на 
ратишту: “А изговор је теби, мужа да си свог / за дије-
те смакла. Ал’ то, ко ја, не зна свијет. / Ти, прије него 
клати кћер одлучише, / а истом од куће ти макну пе-

38) Еурипид, Орест, у: Есхил, Софокло, Еурипид, Сабране грчке тра-
гедије, прев. Коломан Рац и Никола Мајнарић (Београд: Врхунци 
цивилизације, април 1988), 538.

39) Есхил, Други део Орестије: Покајнице, у: Есхил, Софокле, Еурипид, 
Грчке трагедије, прев. Милош Н. Ђурић (Београд: Дерета, 2010), 
297.

40) Еурипид, Електра, у: Есхил, Софокло, Еурипид, Сабране грчке тра-
гедије, прев. Коломан Рац и Никола Мајнарић (Београд: Врхунци 
цивилизације, април 1988), 256.
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те муж, / пред зрцалом већ плави редила си прам. / А 
мисли л’ жена за одсућа мужа свог / на накит, гизуд, 
међу зле дед броји њу! / Та не треба за лица свога ка-
же крас / увани, ако путем злим поћ не кани.” Електра 
презире и лепоту мајчиног љубавника Егиста, коме, 
мртвом, коначно има храбрости да каже шта мисли: 
“Ти пашово си, – двор је краљев био твој, / љепотом сјао 
си. Ал’ муж нек има ми / ћуд мушку, а не дјевојачког 
лица крас! / За љутим бојем чезну дјеца ‘наквијех, / а 
лијепи су дјечаци урес колу тек.”41)

Из Софокловог искричавог дијалога између мајке 
и кћерке назиру се могући начини сценског предста-
вљања интензивног и динамичног односа двеју жена, 
у контексту глумачких средстава. Када се Електра жа-
ли: “... Ал’ ни опомињат те није слободно. Сав језик ис-
плазиш и вичеш, матер си да ружимо. А ја баш држим, 
да си ти ма прије господарица но мајка нам”, њихо-
ва жучна расправа готово да звучи попут савремених 
препирки између бунтовне и несхваћене тинејџерке и 
мајке која не излази са њом на крај.42) Електра у окви-
ру овог дијалога пребацује мајци да је брату и њој пре 
господарица, него мајка. Ангелики Тзанету (Angeliki 
Tzanetou) тај аспект Орестије сматра значајном поли-
тичком поруком у позадини Еурипидове драме, али и 
Есхилове трилогије. У оба случаја, снажан нагласак, 
стављен на интересе демократске државе, у атинском 
смислу, надилази значај породичних веза и интереса, 
чиме се полис штити од тираније, опет, у смислу у ком 
се реч “тиранија” користила у античкој Грчкој43). Кли-
темнестра, држећи власт са својим немужевним љу-
бавником, ускраћује наследство својој деци, пре свега 
Оресту, правом наследнику убијеног Агамемнона, кр-
шећи тиме патријархални поредак. “Недопустива” љу-

41) Ibid., 526–524.

42) Ibid., 260.

43) Angeliki Tzanetou, “Citizen-Mothers on the Tragic Stage”, u: Mothering 
and Motherhood in Ancient Greece and Rome, priredile Lauren Hackworth 
Petersen, Patricia Salzman-Mitchell (Austin: University of Texas Press, 
2013), 111.

бавна веза лишава је мајчинства, јер је се деца одричу, 
и, на крају, јер гине од синовљеве руке.

Еурипидова драма Хиполит бави се женском 
сексуалношћу и сексуалношћу мајке, на начин који и 
даље представља табу. Федра је Хиполитова помајка и 
мајка његове полубраће. Страст према млађем, чед-
ном, невином посинку излуди је до самоубиства. Дра-
ма доноси и занимљив поглед на однос полова – овде 
је младић сексуални објекат, а жена она која намеће 
своју чежњу и њоме их, на крају, обоје уништава.

Федрина изјава страсти у Хиполиту покреће из-
лив мизогиније: “Белодано је да је жена силно зло / 
... А најбоље је кад ти седи у кући / питома, скромна 
жена, ћуд безазлена. / На мудру мрзим, у свом дому 
не волим / паметнију но женама што приличи! /… А 
ограничену жену зна / баш кратка памет бранити од 
порока.”44) Хиполиту је једино важно “с добрим дру-
зима да срећно живује”45) и да му “крај буде исти као 
и јутро”46), односно да сачува невиност.47)

Док у Цару Едипу, у суштини, не постоји стварни 
унутрашњи конфликт и суочавање јунака са страсном 
али забрањеном љубављу (Едип није патио од Едиповог 

44) Еурипид, Хиполит, у: Есхил, Софокле, Еурипид, Грчке трагедије, 
прев. Милош Н. Ђурић (Београд: Дерета, 2010), 567.

45) Еурипид, Хиполит, у: Софокле, Еурипид, Грчке трагедије (Бео-
град: Српска књижевна задруга, 1994), 298, како је поменуто у: 
Иван Меденица, “Раст или смрт: Хиполит”, у: Трагедија иниција-
ције или непостојани принц (Београд: Ars Clio, Факултет драмских 
уметности, 2016), 32.

46) Иван Меденица, “Раст или смрт: Хиполит”, у: Трагедија иниција-
ције или непостојани принц (Београд: Ars Clio, Факултет драмских 
уметности, 2016), 31.

47) Хиполитова охолост у невиности, према Ивану Меденици, кроз од-
бијање сексуалности али, не мање битно, и одбацивање учествовања 
у политичком животу, политичка је порука у позадини Еурипидове 
драме, у којој се трагичка судбина јунака, “незаинтересованог да 
наследи престо у аристократском друштву из митске прошлости 
може легитимно да тумачи као одбијање слободног грађанина да 
узме учешће у политичком животу Атине у петом веку пре нове 
ере”, видети у: Иван Меденица, “Раст или смрт: Хиполит”, у: Тра-
гедија иницијације или непостојани принц (Београд: Ars Clio, Фа-
култет драмских уметности, 2016), 35.
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комплекса – његов грех настао је из незнања48)), Федра 
је свесна неприродности осећања које гаји, али није у 
стању да им се супротстави. Код Еурипида, она ника-
да и не покушава да чежњу телесно задовољи, али већ 
сама спознаја о грешности мисли тера је у самоубист-
во. Сматра да је, таква, својој деци боља мртва, уместо 
да их срамоти. Текст драме описује је клонулу, готово 
све време на носилима, јер ју је незадовољена страст 
учинила болесном. Федра се вајка: “Страст ова да је 
срамотна, то знала сам, а изнад свега да сам женско ја, 
свем свету зазор.” Окренута кипу Афродите (у античкој 
Грчкој сматрало се да богови обитавају у скулптура-
ма подигнутим у њихову част49)), објашњава одлуку да 
прекрати себи живот: “Баш то ме, драге госпе, у смрт 

48) Гвидо Падуано, Античко позориште. Водич кроз дела (Београд: Ars 
Clio, 2011), 60.

49) Philippe Bruneau, “Greek Art”, u: Sculpture: From Antiquity to the 
Present Day, uredili Georges Duby i Jean-Luc Daval (Koeln, London, 
Los Angeles, Madrid, Paris, Tokyo: Taschen, 2002), 26.

нагони: / свог мужа никад не бих осрамотила / ни децу 
своју! Слободна и поносна / нек живе у Атини, граду 
славноме, / и мајком својом нек се увек поносе! / Та 
био ко и јунак, очи обара / кад зна срамоту мајчину ил’ 
очеву.”50) Због непримерене сексуалне страсти Федра, 
дакле, дели судбину сличну Клитемнестриној – лише-
на је не само мајчинства већ и живота.

У плесној представи Eu vos liberto (Ослобађам 
те), трупе Физичког театра Зикзира (Zikzira Physical 
Theatre), базираној на Еурипидовом Хиполиту51), игра 
између Хиполита и Федре пажљиво је избалансирана, 
како би се показала његова чедна заводљивост и њена 
зрела страст (мада су сами плесачи сличних година). 
Костими потенцирају ту динамику: Федра је утегнута 
у тамну хаљину, која би пристајала старијој жени; Хи-
полит је у дугачкој сукњи, голог торза, са провидном 
марамом пребаченом преко главе. Меким покретима 
руку и тела, чедно, попут стидљиве трбушне плесачи-
це, Хиполит заводи плесом.

Избор простора игре – пространо, влажно скла-
диште – доприноси осећају заробљености у сопстве-
ном, унутрашњем немиру. Плесачи користе одсјај 
својих кретњи у влажним површинама пода. Федра је 
на моменте осветљена горњим сценским светлом, као 
божанском светлошћу (њу, у драми, и јесте опчини-
ла богиња Афродита, да би се чедном Хиполиту осве-
тила за непоштовање). Федрине кретње мењају се од 
мајчинских, док покрива Хиполита уроњеног у каду, 
страствених, када је, у болној чежњи, скврчена на поду, 
до грозничавих, оштрих и испрекиданих, које као да 

50) Еурипид, Хиполит, у: Есхил, Софокле, Еурипид, Грчке трагедије, 
прев. Милош Н. Ђурић (Београд: Дерета, 2010), 558.

51) Сајт-спесифик (Site-specific) представа Eu vos liberto (Oslobađam te) 
Физичког театра Зикзира, базирана је на Еурипидовој драми Хи-
полит. На сајту Физичког театра Зикзира описана је као “прва сек-
суална трагедија човечанства”. Редитељи су Фернанда Липи (Fer-
nanda Lippi), која је и кореографкиња, и Андре Семенца (Andre Se-
menza). Представа је одржана у напуштеном складишту, у црвеној 
четврти града Бело Хоризонте у Бразилу, 2008–2009, https://vimeo.
com/35696026 (преузето 1. 4. 2015).

Из представе Ослобађам те, Физички театар Зикзира
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обуздава њена унутрашња борба. На крају, забрањена 
чежња води је ка лудилу и самодеструкцији.

Спектар осећања и јасно изражена сензуалност 
и сексуалност мајке, чине ову инсценацију феминис-
тичким искораком у односу на првобитни приказ у 
драми. Целокупан заплет приказан је из Федриног 
угла, за разлику од драме где, кроз дијалоге и моно-
логе, пратимо обострано виђење ситуације. Хиполит 
је овде заводљив и нежан, иако ненамерно и невино, 
онако како га Федра, опијена љубављу, и доживљава, 
без увида у његове мизогине ставове и одбојност пре-
ма сексуалности.

МАЈКА МОРА ДА БУДЕ БЛАГА И ПОКОРНА 
(ИНАЧЕ НИЈЕ МАЈКА)

Електра у Еурипидовој истоименој драми муд-
рује: “У свему жена разборита мужу свом попуштат 
мора.”52) Агамемнон, Електрин отац, а Клитемнестрин 
муж, у драми истог писца, Ифигенија у Аулиди, вајка се 
у тренутку када му жена противречи: “Мудру жену муж 
треба у кући, што зна за дужност. Ако није таква, шта 

52) Еурипид, Електра, у: Есхил, Софокло, Еурипид, Сабране грчке тра-
гедије, прев. Коломан Рац и Никола Мајнарић (Београд: Врхунци 
цивилизације, април 1988).

Из представе Ослобађам те, Физички театар Зикзира
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ће му?”53) Преводилац Ифигеније у Аулиди примећује: 
“...Оно што је, међутим, много битније приметити је 
плански оцртана Клитемнестрина слабост и крхкост. 
Она је нежна жена која ће се током драме преобраћи-
вати у пламену осветницу. Процес ће ићи поступно и 
биће мајсторски градиран...”54)

Клитемнестра55) се у овој Еурипидовој драми 
мења. У почетку је крхка жена којој је потребно да је 
слушкиња придржи док излази из кола, како је у дра-
ми описано, и која брижно пази на нежну кћерку: “А 
ти, дете моје, сиђи са кола и / нежном ногом такни ову 
грубу земљу. / Ви ми је, девојке, сада на рукама / др-
жите, прихватите, с кола примите.”56) Мужу каже да 
је навикла да се покорава.57)

Када он покуша да је одврати од присуствовања 
кћеркиној “свадби”, која је заправо превара за коју 
Клитемнестра не зна, жустар дијалог показује њену 
прикривену снагу и решеност да буде уз кћерку: “Ага-
мемнон: ‘Чуј...’, Клитемнестра: ‘Не, тако ми прве бо-
гиње Арга. / Ти води рат у туђини, ја ћу кућу. / Девојку 
ћу опремити како ваља.’”58)

Када сазна да, заправо, није довела кћерку да је 
уда, већ да би је амбициозни отац жртвовао зарад до-
брих ветрова за поход грчке морнарице на Троју, она 
га, преклињући, подсећа на своју дотадашњу крот-
кост и смерност. Сазнајемо да ју је Агамемнон отео, 
убивши њеног првог мужа и дете које је са њим има-
ла, и да је успела то да му опрости и буде му при-

53) Еурипид, Ифигенија у Аулиди, у: Изабране драме, прев. Гордан Ма-
ричић, Александар Гаталица, Луција Царевић (Београд: Плато, 
2007), 250.

54) Ibid., 362, објашњење 33.

55) Лик Клитемнестре уклапа се и у претходно анализирани модел 
приказивања мајчинства.

56) Еурипид, Ифигенија у Аулиди, у: Изабране драме, прев. Гордан Ма-
ричић, Александар Гаталица, Луција Царевић (Београд: Плато, 
2007), 246.

57) Ibid., 249.

58) Ibid., 250.

мерна жена: “Најпре ово да ти кажем, пре осталог: 
/ нисам те волела. Отео си ме, а / мог првог мужа 
Тантала усмртио. / Са бебом сам пала на земљу, а 
ти си / ми је са живих груди отргао... / Кад сам се с 
тобом помирила, била сам / ти у кући, признаћеш, 
жена без мане: / у љубави ватрена, а у постељи сва  
плодна.”59)

Женска покорност нарочито је потенцирана, и у 
трагедијама и у комедијама, када је реч о силовању. 
“Обљубљивање”, без жениног пристанка, наравно, 
сталан је мотив и извор заплета код Менандра. У ко-
медијама, силоватељ је најчешће будући муж, несве-
стан да је девојка коју је недавно напаствовао баш ње-
гова вереница, па се прича на крају завршава весело, 
све са дететом које је сиротица родила у потаји, да 
сакрије срамоту.60) У трагедијама, жене силују богови, 
али и јунаци који их отимају из градова које су упра-
во освојили и оставили у рушевинама, убијају им децу 
коју су у том тренутку имале, да касније не би могла 
да освете очеве, и одводе их као робиње, љубавнице и 
мајке своје будуће деце. То је, из данашње перспек-
тиве, уједно и најјезивији и најнеприхватљивији ас-
пект грчких трагедија. Жене су приморане да трпе, 
пуне благости и покорности, свесне да ће у супрот-
ном страдати. Креусу је у Еурипидовом Јону силовао 
Аполон61). Андромаху је Неоптолем отео и држао као 
робињу. Она каже: “Зеус сведоком био ми, преко воље 
да кревет с њиме дијелих ја”, и даље објашњава про-
цес мирења са судбином, у ком ново мајчинство игра 
важну улогу: “Господар обљуби ме – син Ахилејев; па 
ако ме и прво трла невоља, вјек бодрила ме нада, да 
ћу помоћ, штит, док дијете ми је живо, од зла сваког  

59) Ibid., 263.

60) Гвидо Падуано, Античко позориште. Водич кроз дела (Београд: Ars 
Clio, 2011), 171.

61) Еурипид, Ион, у: Есхил, Софокло, Еурипид, Сабране грчке траге-
дије, прев. Коломан Рац и Никола Мајнарић (Београд: Врхунци 
цивилизације, април 1988).
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наћ.”62) (Мајчинство се овде опет јавља као извор моћи 
и друштвеног позиционирања.) Андромаха је за своју 
кроткост и помирљивост награђена релативно срећним 
крајем, успевајући да спасе свог и Неоптолемовог си-
на. По истом принципу, Алкестида за своју покорност, 
жртву и кротко прихватање инфериорне улоге жене, 
бива награђена враћањем из мртвих.

Клитемнестра, међутим, више није у стању да 
се мири са судбином и претвара се у снажну и неус-
трашиву осветницу, која се одликује мушком снагом. 
Стражар у првом делу Есхилове Орестије за њу каже 
да “снује мушки сан”. Дидаскалија у сцени убиства 
Агамемнона, кога у купатилу убија секиром, сведочи о 
њеној дивљој трансформацији: “Клитемнестра закрчи 
пут хору. У десној руци јој секира, а по челу јој се виде 
мрље крви.” Она хору стараца одбруси: “Ви плашите 
ме као жену глупаву. / А ја вам кажем срца неустра-
шива – / та све ви знате: хвал’те или корите, / све једно 
ми је. Агамемнон лежи ту, / мој муж; он погибе од ове 
деснице, / од веште осветнице ове! Тако је!”, а старци 
из хора коре је за срчаност и дрскост.63) Она губи жен-
ску кроткост онда када јој је мајчинство оскрнавље-
но, тиме управо поништавајући остатке мајчинства, 
будући да је двоје преостале деце на крају одбацују и  
убијају.

У Еурипидовој драми Медеја, истоимена јунакиња, 
у тренутку када се не покорава неправди, када се због 
понашања супруга Јасона враћа њена дивља, необуз-
дана, снажна природа, престаје да буде мајка. Злочин 
који чини, и којим потпуно поништава мајчинство, не-
појмљив је и супротан идеји мајке која даје живот – она 
убија своју децу, и убија их као мушкарац. Када жена 
убија своју децу то је, заправо, врста самоубиства, и 

62) Еурипид, Андромаха, у: Есхил, Софокло, Еурипид, Сабране грчке 
трагедије, прев. Коломан Рац и Никола Мајнарић (Београд: Вр-
хунци цивилизације, април 1988), 601.

63) Есхил, Први део Орестије: Агамемнон, у: Есхил, Софокле, Еурипид, 
Грчке трагедије, прев. Милош Н. Ђурић (Београд: Дерета, 2010), 
247.

она потом најчешће убија и себе.64) Медеја преживи и 
наставља да живи (можда срећно и дуго, што се краја 
драме тиче). Убија ради освете, да докаже моћ, да не 
дозволи непријатељима да јој се подсмевају и сматрају 
је жртвом. Тиме што поново стиче моћ и снагу, она у 
себи убија мајчинство и поништава карактер жене.

У Еурипидовом драмском тексту, Медеја се током 
већег дела драме не појављује на сцени у исто време 
када и њена деца. У првој сцени, њени синови су на за-
мишљеној позорници и у дидаскалијама је напоменуто 
да њу само чујемо. Касније, док је она присутна, о де-
ци се само прича.65) Медеја је први пут на позорници 
са децом у тренутку када је присутан и Јасон, и када 
се она претвара да се са њим мири.66) Деца су, дакле, 
тада први пут у драми у истом простору са оба роди-
теља. Јасон им лицемерно говори да их није забора-
вио и да ће бринути о њима, иако знамо да није имао 
ништа против њиховог протеривања. Медеја им тепа 
и при погледу на њих плаче, иако знамо да планира да 
их убије. Тиме што сви заједно, цела дисфункционална 
породица, деле замишљени сценски простор у тренут-
ку када се трагедија у потпуности назире, та трагедија 
постаје драматичнија, наглашенија и болнија. Медеја 
се, потом, док позорницу и даље дели са синовима, 
колеба.67) Вајка се, више над тим што о њој неће има-
ти ко да брине, него над дечјом судбином, колеба се и 
на тренутак помишља да треба да одустане, али је ос-
вета на крају ипак јача. Жеља за поновним освајањем 
идентитета снажне, непокорне вештице (Медеја је пре 
брака била моћна чаробница), не-жртве, јача је од мај-
чинства, које је везује за мушкарца и самим тим под-

64) Гордан Маричић, Србислава Шаховић Мишић, “Три митске самот-
нице и три наше савременице”, у: Еурипид, Жан Ануј, Велимир 
Лукић, Три Медеје, прев. Гордан Маричић (Београд: Paideia,  
2009), 7.

65) Еурипид, Медеја, у: Еурипид, Жан Ануј, Велимир Лукић, Три Ме-
деје, прев. Гордан Маричић (Београд: Paideia, 2009), 21.

66) Ibid., 44.

67) Ibid., 49.
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разумева покорност и подређеност (закони у античкој 
Грчкој су удатој жени укидали сва права мимо воље 
њеног мужа68)). Потом шаље дечаке у кућу (изван сце-
не), пре него што гласник донесе вести о смрти нове 
Јасонове невесте.69)

Еурипид напомиње да сам чин чедоморства не 
треба приказати публици. Медеја улази у кућу/одла-
зи ван сцене, и чујемо само вапаје и опроштајне речи 
умируће деце, свесне да гину од мајчине руке.70) На 
античкој вази из четвртог века пре наше ере, која се 
чува у минхенском Државном музеју антиквитета71), 
представљене су, међутим, сцене за које се верује да 
приказују античко извођење драме Медеја. Међу осли-
каним сценама налази се и она која приказује Медеју 
у тренутку убиства сина, и касније, тренутак у ком бе-
жи кочијама које вуку змије.

Још увек трају расправе о томе да ли су жене у 
античкој Грчкој ишле у позориште. Ставови се крећу 
од тога да су “право одласка у позориште имали сви 
грађани, укључујући странце, жене и децу, као и ро-
бове ако су били са својим господарима”72), до тога да 
је у то време владао “протокол невидљивости” који је 
важио за жене, посебно ако су удате.73) Позориште је, у 
сваком случају, имало снажну едукативну улогу.74) Тако 
је и Медеја извођена, како многи претпостављају, као 
нека врста упозорења на опасности које доноси брачни 

68) О томе видети више у: Mothering and Motherhood in Ancient Greece 
and Rome, priredile Lauren Hackworth Petersen, Patricia Salzman-
Mitchell (Austin: University of Texas Press, 2013).

69) Еурипид, Медеја, у: Еурипид, Жан Ануј, Велимир Лукић, Три Ме-
деје, прев. Гордан Маричић (Београд: Paideia, 2009), 50.

70) Ibid., 55.

71) Staatliche Antikensammlungen, Kunstareal München.

72) Радивоје Динуловић, Архитектура позоришта XX века (Београд: 
Ars Clio, 2009), 54.

73) Marylin A. Katz, “Did the Women of Ancient Athens Attend the Theater 
in the Eighteenth Century?”, Classical Philology br. 2, sveska 93 (The 
University of Chicago, 1998):105–24.

74) Радивоје Динуловић, Архитектура позоришта XX века (Београд: 
Ars Clio, 2009), 54.

живот и лоше понашање према супругама.75) Еурипид, 
међутим, испољава саосећање са Медејином ситуа-
цијом и мукама, допуштајући јој да се након злочина 
извуче некажњена. Занимљиво је да то чини сценским 
средством коришћеним за увођење на сцену божанства 
које би читаву драму разрешило и донело катарзични 
крај. Медеја је на сцени том “машином”76) подигнута у 
ваздух, и на сунчевим кочијама бежи у нови живот.77)

Еурипид је у својим драмама оживео бројне и 
снажне женске ликове. Заправо, са његовим јунакиња-
ма не може да се пореди ниједан мушки актер. Ари-
стофан га у Женској скупштини у Термофорију исмева 
као женомрсца78), али је тешко поверовати да неко ко 
креира женске ликове таквог интегритета и снаге, није, 
у најмању руку, фасциниран другим полом. Занимљи-
во је питање са каквим је намерама поставио на сцену 
Медеју, непокорну и, на крају, поштеђену последица, 
ако је у публици било и удатих жена.

Јапански редитељ Јукио Нинагава (Yukio Nina-
ga wa) 1983. године у Токију режира Медеју, као позив 
јапанској жени да буде мање покорна, да буде само-
сталнија, еманципованија, снажна и јака, попут драм-

75) BBC Learning Zone Medea, https://www.youtube.com/watch?v=l5-
M6OBvAdE (преузето 5. 4. 2015).

76) “Deux ex machina”, латински “бог из машине”, је “појава божанства 
које је пред крај неких античких драма спуштано на сцену на леб-
дећој платформи помоћу неке врсте дизалице и својом интервен-
цијом разрешавало заплет. Помоћу ‘машине’ се стварао утисак као 
да глумци лете”, видети у: Институт за књижевност и уметност у 
Београду: Речник књижевних термина, уредник Милош Стамболић 
(Београд: Нолит, 1986), https://slavovs.files.wordpress.com/2015/07/
d180d0b5d187d0bdd0b8d0ba-d0bad19ad0b8d0b6d0b5d0b2d0bdd0b
8d185-d182d0b5d180d0bcd0b8d0bdd0b0.pdf (преузето 17. 10. 2020).

77) Овде треба напоменути да Медеја, лик из грчке митологије, заис-
та има божанско порекло, као унука Хелиоса, персонификације 
Сунца, који се возио сунчаним кочијама преко небеског свода. 
Више о томе видети у: Editors of Encyclopaedia Britannica, Medea: 
Greek Mythology, https://www.britannica.com/topic/Medea-Greek-
mythology (preuzeto 26. 02. 2019).

78) Аристофан, Женска скупштина у Термофорију, у: Аристофанове 
комедије, прев. Коломан Рац (Загреб: Матица Хрватска грчки и 
римски класици, 1947)
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ске јунакиње. Трагедија тако потенцијалну првобитну 
улогу едуковања грчког мушкарца мења у едукацију 
јапанске жене.79) Нинагава, осим класичних решења, 
која предлаже Еурипид, користи и сценска средства 
кабуки опере: јаку шминку, попут маске; стилизован 
покрет и кореографију; стилизоване костиме у одређе-
ним бојама, које у кабуки традицији поседују јасну 
симболику. Користи и елементе бунраку позоришта 
лутака.80) Употребом елемената традиционалног ја-
панског позоришта, он јапанску публику, за коју овај 
драмски наратив не представља део културног наслеђа, 
ангажује на дубљем, интуитивном нивоу. Кроз препо-
знатљива сценска и естетска решења кабуки опере, 
такав приступ режији отвара могућност ишчитавања 
препознатљивог слоја значења, који свако у публици 
без напора препознаје и учитава у, за већину егзоти-
чан, наратив.

Глумац који игра Медеју (и у кабуки опери и 
у ста рогрчким драмама све улоге глумили су муш-
карци) је кабуки глумац специјализован за женске 
улоге. Бојом гласа, костимом, шминком, покрети-
ма и кореографијом, он публику недвосмислено во-
ди кроз Медејину метаморфозу. У почетку, Медејин 
костим је богат и слојевит, бојом подсећајући на ко-
стиме гејши у кабуки операма, али и на кимоно, с јед-
ном важном разликом – нема појаса који представља 
потчињену, спутану жену, који стеже груди и све од-
лике женствености. Уместо тога, костимограф Јуса-
буро Цуџимура (Jusaburo Tsujimura) наноси слојеве 
тканине који се назиру један испод другог и од њих 
гради раскошне груди. Тиме истовремено потенцира 
Медејину слободу и независност, али и женственост и  
мајчинство.81)

79) Mae Smethurst, “Ninagawa’s Production of Euripides’ Medea”, Amer-
ican Journal of Filology br. 123 (The Johns Hopkins University Press, 
2002):1–34.

80) Ibid.

81) Ibid.

Огромна капа/перика коју Медеја носи, подсећа 
на кабуки перику гејше. Очи су истакнуте плавом и цр-
ном сенком, што је кабуки шминка карактери стична за 
мушкарце, или зла, демонска и наднаравна бића. Већ 
се ту назире двојност, мушка снага и мушка страст – 
у женском телу. Само Медеја, од свих актера у пред-
стави, говори у кабуки стилу82) – то је издваја, чини је 
другачијом, она се не уклапа, одудара. Медеја, стран-
киња и вештица, заиста се јесте издвајала од атинских 

82) Ibid.

Медеја на античкој вази
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жена. На моменте, њен глас је мужеван. Кабуки на-
чин говора, карактеристичан за мушкарце, јавља се 
у сценама у којима Медеја бесни, где јој снага расте. 
Када лажно заводи Јасона, или када се обраћа краљу 
Егеју, у чије ће краљевство на крају и побећи, говори 
као кабуки гејша. У исто време, Јасон са Медејом раз-
говара грубо, савременим језиком типичног јапанског 
супружника.83)

83) Ibid.

Пред сваку драматичну ситуацију, као што је 
убиство синова, чује се “ки” – лупање које у кабуки 
опери означава да следи нешто узбудљиво и опасно. 
Звучну напетост Медејин лик прати покретима и по-
зама карактеристичним за ликове мушкараца.84) То 
што Медеја излази из традиционалног кабуки начи-
на на који се игра жена, прелазећи на начин на који 
се игра мушкарац, и опет натраг, даје слику жене која

84) Ibid.

Из представе Олимп: у славу култа трагедије, фото: Вонге Бергман
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 пркоси чврстим и строгим правилима, каква су пра-
вила кабуки опере, али и правилима старогрчког и ја-
панског друштва.

У једном тренутку, Медеја из уста извлачи црве-
не траке. Те траке, које глумац увлачи у уста, у кабуки 
опери значе заљубљивање. Овде се могу тумачити као 
мржња и као крв.85)

Током представе, Медеја постепено скида слоје-
ве одеће, укључујући, пред крај, и груди. Одлука да 
се освети и покаже моћ, Медеју на крају лишава мај-
чинства. Инвентивним коришћењем костима она и 
визуелно губи свој женски идентитет, у ком се осећа 
спутано. Сам костим, са свим слојевима, тежак је 20 
кг и глумац, остајући огољен, слободан и лак, дослов-
но осећа растерећење.86) Медеја остаје у једноставној 
црвеној хаљини кроз коју се јасно назире мушко тело, 
и љута је и спремна на акцију, попут мушког кабуки 
јунака. Начин на који се креће, начин на који сада го-
вори, потпуно одговарају изражавању и кореографији 
кабуки јунака. Наратив се поклапа са заплетом позна-
тим јапанској публици: у кабуки опери јунак често, 
да би сачувао част, мора да убије члана породице.87)

Пред убиство, Медеја милује децу која су обучена 
у белу одећу. Она, односно, у том тренутку већ очиглед-
но он, има на себи црвени костим. Тренутак интимности 
наглашава страхоту која следи. Медеја се повлачи са 
сцене и чују се крици. Поштован је целовит Еурипидов 
текст, који дечаци узвикују у последњим тренуцима. 
Након убиства, Медеја, обучена у бело, са шминком 
која одговара наднаравним бићима у кабуки опери, 
улази на позорницу, краном ношена изнад публике, 
у кочији коју вуку змајеви. Са кочије висе дечја тела, 
али сада то више нису деца глумци, већ омање лутке. 
Редитељ ту своју одлуку објашњава тиме што глумац, 
ипак, не може да буде мајка, јер је мушко, до тада већ 

85) Ibid.

86) Ibid.

87) Ibid.

потпуно неприкривено. Медеја, дакле, више ни у при-
виду није мајка. Кочију носи кран сличан “машини” у 
грчком античком позоришту. Кран је, поново, симбол 
познат и јапанској публици, јер у кабуки опери јунаци, 
на врхунцу представе, често лете, ношени изнад пуб-
лике помоћу крана.88) Тиме Нинагава у свести публи-
ке поистовећује Медеју са традиционалним мушким 
ликовима јунака. Еурипид је, вероватно шокантно за 
оно време, Медеју на неки начин упоредио са божан-
ством, пуштајући је да, на крају, побегне некажњена, 
машином коришћеном за спуштање богова на сцену. 
Нинагава, истоветним поступком, позива јапанску же-
ну да нађе сопствени пут еманципације.

Представа Олимп: у славу култа трагедије (Mount 
Olympus: To Glorify the Cult of Tragedy) белгијске трупе 
Troubleyn/Jan Fabre, у режији Јана Фабра (Jan Fabre), 
који је одговоран и за концепт и за кореографију, зајед-
но са играчима, доводи до крајности визију Медеје која 
непокорношћу губи мајчинство и женственост. Глуми-
ца/плесачица, у лику Медеје, носи додатак мушког пол-
ног органа, окаченог преко бедара у сцени махнитог 
покоља. Јан Фабре, на питање због чега су грчке тра-
гедије и данас релевантне, каже: “Погледајте, на при-
мер, Јасона и Медеју. Медеја не убија своју децу зато 
што он спава са другом женом. Убија их јер долази са 
Истока, долази из матријархалног друштва, и плаши 
се да ће њена деца бити одгајана у друштву којим пот-
пуно доминирају мушкарци... (Интервјуисани мајке и 
очеви из Сирије, оп. а.) такође кажу: ‘Радије бисмо да 
нам деца погину у бици него да падну у руке Ислам-
ске државе јер ће бити одгајана на другачији начин’.”89) 

88) Ibid.

89) Пун цитат: “На пример, погледајте Јасона и Медеју. Медеја не убије 
своју децу јер је он спавао са другом женом. Убије их јер долази 
с Истока, долази из матријархата и плаши се да ће њена деца би-
ти одгајана у друштву у ком потпуно доминирају мушкарци. То је 
разлог што убија своју децу. Погледајте данас и видећете шта се 
дешава у вестима, шта се дешава у Сирији. Интервјуи са мајкама 
и очевима о њиховој деци. Они, такође, кажу: ‘Радије бисмо да де-
цу погину у бици, него да падну у руке ИСИС-а, Јер би онда била  
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Ово може бити увод у наредни модел, који се односи на 
спону мајчинства са смрћу, али се дотиче и начина на 
које политичка позадина ствара климу за одобравање 
жртвовања деце зарад идеолошких циљева.

МАЈЧИНСТВО, КАО СИЛА СТВАРАЊА,  
У НЕРАСКИДИВОЈ ЈЕ ВЕЗИ СА СМРТНОШЋУ  
И СИЛАМА ДЕСТРУКЦИЈЕ

Идеја о вези мајчинства и смрти датира још из 
матријархалног система веровања, где се Богиња мајка 
јављала и у инкарнацији старице, владарке подзем-
ног света, и где је део ритуала плодности подразуме-
вао и људско жртвовање90). Везу мајчинства и смр-
ти одувек је чинио присутном и ризик трудноће и 
рађања, и по мајку и по дете. Будући очеви били су 
свесни смртне опасности у коју самим љубавним чи-
ном доводе жену. Деца су, ако доживе одрасло доба, 
такође живела са сазнањем да је њихова мајка могла 
да умре рађајући их. Наравно, и сам живот који им 
је мајка даровала има једну једину извесност – смрт. 
Оре стија се, у том контексту, може читати као пра-
вдање убиства мајке самим рођењем.91) Бол и ризик 
рађања неретко су тема монолога јунакиња у грчкој 
драми. Клитемнестра, пре него што ће је син Орест 
погубити, сања да доји змаја који јој са млеком исиса и  

одгајана на другачији начин.’ То је, у суштини, прича о Јасону и 
Медеји данас.” Видети: David Allain, intervju sa Janom Fabrom: 
Mount Olympus: To Glorify the Cult of Tragedy, Hunger, 23. 10. 2015, 
https://www.hungertv.com/feature/mount-olympus-to-glorify-the-
cult-of-tragedy/ (преузето 27. 2. 2019).

90) Ј. Јанев, “Мајчинство и родни стереотипи у уметности: уметничко 
дело сценског дизајна” (докторски уметнички пројекат, Факултет 
техничких наука, Универзитет у Новом Саду, 2021), 15, 17, 22, 23, 
http://www.scen.uns.ac.rs/wp-content/uploads/2021/07/Jelena-Janev-
Maj%C4%8Dinstvo-i-rodni-stereotipi-u-umetnosti-umetni%C4%8Dko-
delo-scenskog-dizajna.pdf

91) Emily Wilson, “Three millennia of motherhood”, The Times Literary 
Supplement, The leading international forum for literary culture, 
http://www.the-tls.co.uk/tls/public/article1163510.ece (преузето 
10. 3. 2015).

крв.92) Медеја узвикује: “Радије трипут у бој бих пошла 
него једно родила дете!”93) У Софокловој Електри, Кли-
темнестра објашњава како се она више намучила док 
је рађала Ифигенију него Агамемнон док ју је зачео, 
па где онда он има право да је жртвује?94)

С друге стране, стално је присутан бол мајки које 
губе децу у ратовима. У Прибјегаркама, мајке палих 
јунака плачу над трудом уложеним у синове, којих 
више нема: “Ао, синко, у зли час ја храних, под срцем 
те носих, у трудовима боли тешке трпјех, а сада мени 
биједној Хад муку свукулику оте. Сина родих јадна ја, 
– старост хранитеља нема.”95) Као грчка верзија срп-
ске изреке “гаји сина, па шаљи у војску”, многи лико-
ви мајки растрзани су између идеала части и патрио-
тизма, и страха од губитка детета. Мегара, Хераклова 
супруга којој, заједно са децом, прети погибија, овако 
размишља: “Ја децу своју волим. Како да не волим их, 
кад сам их родила и за њих се мучила? Смрт сматрам 
страшном, ал’ ко се с неизбежним рве, човек је, ми-
слим, луд. Пошто нам је мрети док огањ жеже, немој 
да душман нам се смеје, јер то од смрти је горе. ... Мој 
човек чувен је – за то сведок не треба – и он не би хтео 
да деца му се спасу, а образ укаљају. Племениташ тр-
пи са срамоте деце своје, па ја памтити морам ко ми 
је муж.”96) У Еурипидовој изгубљеној драми Ерехтеј, 
Пракситеја, супруга атинског краља Ерехтеја, мили-
тантном реториком подржава жртвовање њихове кће-

92) Есхил, Други део Орестије: Покајнице, у: Есхил, Софокле, Еурипид, 
Грчке трагедије, прев. Милош Н. Ђурић (Београд: Дерета, 2010), 
281.

93) Еурипид, Медеја, у: Еурипид, Жан Ануј, Велимир Лукић, Три Ме-
деје, прев. Гордан Маричић (Београд: Paideia, 2009), 24.

94) Софокле, Електра, у: Есхил, Софокло, Еурипид, Сабране грчке тра-
гедије, прев. Коломан Рац и Никола Мајнарић (Београд: Врхунци 
цивилизације, април 1988), 259.

95) Еурипид, Прибјегарке, у: Есхил, Софокло, Еурипид, Сабране грчке 
трагедије, прев. Коломан Рац и Никола Мајнарић (Београд: Вр-
хунци цивилизације, април 1988), 361.

96) Еурипид, Херакле у: Изабране драме, прев. Гордан Маричић, Алек-
сандар Гаталица, Луција Царевић (Београд: Плато, 2007), 119–120.
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ри, пошто немају синове које би послали у битку, како 
би се обезбедила победа Атињана над Еумолпом, еле-
усинским херојем. Наводи како је њена дужност пре-
ма граду већа од дужности према породици и потом-
ству97), што је реторика коју препознајемо и данас у 
контексту милитантне, лажно патриотске пропаганде, 
а којој припада и већ поменута изрека, као део дубоко 
укорењене идеје о ратничкој прошлости која позива 
мајке да рађају синове како би их затим жртвовале за  
нацију.

У већини драма, међутим, губитак деце прикази-
ван је потресно и живо. Универзално искуство губитка 
вољених, шире од искључиво мајчинског, готово сигур-
но су искусили и сами аутори античких драма. Хекаба, 
тројанска краљица, примивши вест о достојанственом 
држању ћерке при жртвовању (није се отимала, већ је 
тражила да је убију као слободну, да не би морала да 
буде спутана), труди се “у плачу свом да не преврши”, 
да не обрука успомену на кћер. Мало касније, међу-
тим, сликовито описује раздирући бол мајки: “Пла-
че многа дјева Лаконка у дому; / на сиједу главу руке 
диже / рад дјеце мртве / мати болна, лупа, лице гре-
бе, дере, / с ноката све се крви капље њојзи циједе.”98) 
За разлику од жртвовања у Еурипидовој Ифигенији у 
Аулиди, где Ифигенија добровољно, храбро и смирено 
полази у смрт како би помогла грчкој војсци, у Есхи-
ловој Орестији она је уплашена, на силу довучена до 
олтара, а уста јој држе запушена да их не прокуне: “... 
к’о јагње дигну је над олтар, с рамена оклизне се вео, 
па снажно помакну је напред и лепа затисну јој уста 

97) Пракситејин говор цитира оратор Ликург (Lycurgus), у “Against 
Leocrates”, 98–101, у: Euripides: Selected Fragmentary Plays, sveska 
1, uredili Collard, Christopher, Martin J. Cropp, i Kevin H. Lee, 
(Warminster, England: Aris and Philips, 1995), како је помену-
то у: Angeliki Tzanetou, “Citizen-Mothers on the Tragic Stage”, у: 
Mothering and Motherhood in Ancient Greece and Rome, priredile Lauren 
Hackworth Petersen, Patricia Salzman-Mitchell (Austin: University 
of Texas Press, 2013), 106.

98) Еурипид, Хекаба, у: Изабране драме, прев. Гордан Маричић, Алек-
сандар Гаталица, Луција Царевић (Београд: Плато, 2007), 502.

да клетву кући не крикне... по реду сваког жреца она 
стрелом из ока бије, моли сажаљење.”99) Из овог опи-
са готово да се осећа сексуално насиље над невином 
девојком. Андромаха, док Троја пада, види “гдје паде 
ми муж Хектор, а синка ми Астијанакта, ког мужу ро-
дих, с куле стрме бацише”.100) Хекаба, у Еурипидовим 
Тројанкама, плаче над мртвим унуком, још дечаком, 
Астијанактом: “Мати ти је брижно увојке неговала, / 
љубила их. Сад из смрсканих костију / крв се церека. 
Ручице, како мило наликовасте / очевим, а сада низ 
рамена клонусте. / Миле усне, некад срећно гугутаве, 
сада / замрле сте!”101)

Представа Страдање Тројанки Театра Кореја из 
Леће102), која је на фестивалу Инфант гостовала 2010, 
повезује патњу тројанских мајки, посебно Андромахе и 
Хекабе, са страдањем Богородице. У дубини позорнице 
налазе се косо постављене мердевине, ка врху сужене 
тако да граде троугао, који се може читати и као лома-
ча, на којој су антички народи спаљивали мртве, али и 
као крст. У предњем плану постављен је ред опека са 
којих ће, као са зидина Троје, бити бачен Астијанакт. 
Тројанке, које оплакују мртву децу и ропство које их 
чека, обучене су у црно. Хекаба носи штап, коса јој је 
седа а лице старо и измучено. Како се која жена јада, 
она излази у први план позорнице, док остале остају 
иза ње у полумраку. Астијанакт носи само белу тка-
нину пребачену преко бедара – јасна асоцијација на 
Христа. Стојећи на зиду од опека, губи и враћа равно-
тежу, отима се замишљеним убицама и на крају пада. 
Његово постављање на ломачу/крст призива покрете 

99) Есхил, Први део Орестије: Агамемнон, у: Есхил, Софокле, Еурипид, 
Грчке трагедије, прев. Милош Н. Ђурић (Београд: Дерета, 2010), 
204.

100) Еурипид, Андромаха у Изабране драме, прев. Гордан Маричић, 
Александар Гаталица, Луција Царевић (Београд: Плато, 2007), 600.

101) Еурипид, Тројанке, у: Изабране драме, прев. Гордан Маричић, Алек-
сандар Гаталица, Луција Царевић (Београд: Плато, 2007),198–199.

102) Театро Кореја, http://www.teatrokoreja.it/koreja/produzioni.php?
actionToDo=showProductionSheet&id=28 (преузето 1. 4. 2015).
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Тројанки, који истовремено асоцирају и на паганско 
нарицање и на хришћанску молитву.

У представи Алкестида, у режији Бориса Лијеше-
вића, и извођењу Словенског народног гледалишча на 
Битефу, распојасаног Херакла цео двор дочекује с не-
примереним одушевљењем, док још траје оплакивање 
покојне краљице. Врлине пожртвоване краљице брзо 
престају да буду фокус интересовања дворана, суоче-
них са сировом силом ратника, што је мотив који ан-
тичку драму повезује са друштвеним контекстом на-

шег региона током деведесетих година прошлог века. 
Глумица Ива Бабић, која игра Алкестиду, игра и Смрт, 
обједињујући стваралачку силу мајчинства и крајњу 
силу деструкције. Смрт, која плеше и пева, средство је 
очувања поретка, али је човекова тежња да је избегне 
вечна.103) Две крајности људског односа према животу 

103) Татјана Њежић, “Борис Лијешевић: Кад смрт брани поредак”, Блиц 
(3. 3. 2014), http://www.blic.rs/Kultura/Vesti/446734/Boris-Lijese-
vic-Kad-smrt-brani-poredak (преузето 1. 4. 2015).

Из представе Страдање Тројанки, Театро Кореја
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и смрти, с једне стране племенита Алкестида која се 
жртвује за мужа и децу, с друге стране бахати полубог 
смрти, коме је убијање занимање, сусрећу се на крају 
представе и визуелно сукобљавају на сцени. Алкести-
да је бела, нема, прекривена велом. Херакле је гласан, 
неуредан, у ратничком оделу. На крају, ратник је тај 
који одлучује да ће краљица да живи.

У Еурипидовим Баханткињама, с друге стра-
не, веза мајчинства и смрти доведена је до крајности. 
Мајка, Агава, која је сину подарила живот, понета ре-
лигијском хистеријом, у трансу и потпуно несвесна, 
растргнуће тог истог сина.104) Представа Баханткиње, 
у режији Стафана Валдемара Холма (Staffan Valdemar 
Holm), на сцени Народног позоришта у Београду, по-
тенцира кобну опијеност религијом, односно идеоло-
гијом. Костими и музика уз коју се баханткиње укоче-
но разиграју директан су коментар на ране шездесете 
године двадесетог века, иако сам текст не одступа од 
древног оригинала. У једној од последњих сцена, када 
заплет достиже врхунац, баханткиње опонашају покрет 
убризгавања хероина, изједначујући острашћеност 
идеологијом/религијом са наркоманском омамљено-
шћу. Агава, у извођењу Радмиле Живковић, на самом 
крају драме излази на позорницу, језива и рашчупана 
(док остале баханткиње остају беспрекорно уредне), 
покривена крвљу. Еуфорична је и пометена, као да се 
буди из стања померене свести, носећи у кеси главу 
сина. Поносна, мислећи да је херојски убила звер, за-
право је раскомадала рођено дете. Револуционарни 
полет завршава крвопролићем, “револуције једу своју 
децу”.105) До тада уредна, минималистичка сцена сада 
је оскрнављена и упрљана кесама пуним нечега што, 
врло убедљиво, делује као раскомадан леш. Агава у 

104) Еурипид, Баханткиње, у: Есхил, Софокле, Еурипид, Грчке траге-
дије, прев. Милош Н. Ђурић (Београд: Дерета, 2010).

105) Ана Исаковић, “Револуција и/или сигурни конзерватизам”, Е новине 
(22. 2. 2010), http://www.e-novine.com/mobile/kultura/kultura-re-
cenzije/35113-Revolucija-iili-sigurni-konzervatizam.html (преузето 
1. 4. 2015).

једном тренутку чак вади откинуту синовљеву руку и 
њоме милује лице. Када схвати шта је урадила, у упе-
чатљивој сцени која чини врхунац представе, болно 
нариче, певајући Песму сирени (Song to the Sireni) Ти-
ма Баклија (Tim Buckley)106), поново повлачећи пара-
лелу са крајем шездесетих година прошлог века. Тиме 
повезује две удаљене епохе: једну у којој доминирају 
митови, као онај у ком Сирене заводе морепловце не-
одољивом музиком, како би их одвеле у пропаст, са 
подједнако заводљивом, а, како представа предлаже, 
и подједнако опасном поп културом модерног време-
на, које је отпочело сновима о слободи, а завршило се 
разочарењем и декаденцијом.

106) “Song to the Siren”, Wikipedia, the free encyclopedia, https://
en.wikipedia.org/wiki/Song_to_the_Siren_(Tim_Buckley_song) 
(преузето 24. 2. 2019).

Из представе Баханткиње, Народно позориште у Београду, фото: Соња Жугић
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Tragedia Endogonidia107) настала је у продукцији 

107) “Име циклуса је већ контрадикција. Или ‘оксиморон’, како га 
Кастелучи назива. Он објашњава значење две речи ‘трагедија’ и 
‘ендогонидиа’ у интервјуу који смо с њим водили у Бриселу. ‘Две 
речи не могу стајати заједно. Трагедија је, у суштини, реч епике, 
говори о хероју. Херој је позван да умре. Ендогонидиа, супротно, 
термин је везан за микробиологију. Одређене формације прото-
зоа имају у себи и мушке и женске гонаде. Оне се, тако, не репро-
дукују полно, већ дељењем. Оне су, заиста, мала бесмртна бића.’ 
Дакле, контрадикција у називу Tragedia Endogonidia је у сукобу 
смрти трагичког хероја с једне стране, и вечне саморепродукције 
у природи, с друге. То је контрадикција између смртности једног 

колектива Социетас Рафаело Санцио (Societas Raffaello 
Sanzio). Представу је режирао и сценски осмислио Ро-
мео Кастелучи (Romeo Castellucci). Током три године, 
представа се развијала као јединствена продукција, 
али састављена из независних изведби у десет европ-

људског бића и бесмртности врсте, укомбинована у позоришни 
циклус”, видети у: Wouter Hillaert, Thomas Crombez, “Cruelty in 
the Theatre of The Societas Raffaello Sanzio” (рад представљен на 
конференцији “Tragedy, the Tragic, and the Political” (RITS/VUB/
KUL/UPX), Левен (Leuven), Белгија, 24. 3. 2005, http://homepages.
ulb.ac.be/~rgeerts/inlthewet/castelluci.pdf (преузето 1. 4. 2015).

Из представе Баханткиње, Народно позориште у Београду, фото: Милан Радовановић
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ских градова.108) Епизода у Паризу кроз симболичне 
слике приказује, између осталог, Едипову трагедију. 
Тема мајчинства, у спрези са темом смрти, приказана 
је кроз лик мајке, старије жене, која, више од двадесет 
минута, стиска своје празне груди. Бочица за бебе, с 
мало беле течности, стоји јој поред ногу, али из груди 
ништа не тече. Док она седи с једне стране позорнице, 
манично се измлазајући, на другој страни појављује се 
нема Сфинга која, асоцијацијом на загонетку коју је 
Едип решио и тако је победио109), подсећа на све фазе 
човековог живота: шта је то што ујутро иде на четири 
ноге, у подне на две, а увече на три? Она је и опоме-
на на превртљивост људске судбине – да није однео 
победу над Сфингом, Едип не би искусио потоње зло.

Примери инсценација у овом тексту бирани су 
тако да представе поменуте моделе приказивања мај-
чинства у визуелним и сценским уметностима.

ЗАКЉУЧАК ТЕОРИЈСКОГ ИСТРАЖИВАЊА

Античка драма је и поред, неминовно, превазиђе-
них ставова, и поред другачије функције позоришта 
данас, сачувала језгро садржаја који још увек инспи-
ришу актуелни сценски израз.110) Мајчинство је изне-
нађујуће богата и разноврсно обрађивана тема грчке 
трагедије. Приказивано је из угла мушких аутора, без 
личног, искуственог уплива, а са снажном политичком 

108) “Десет градова су Чезена, Авињон, Берлин, Брисел, Берген, Париз, 
Рим, Стразбур, Лондон и Марсеј”, Tragedia Endogonidia: a film cycle, 
Instituto Italiano di Cultura, 10. 5. 2006, https://iicsydney.esteri.it/
iic_sydney/en/gli_eventi/calendario/tragedia-endogonidia-un-ciclo-
di-film.html (преузето 9. 8. 2020).

109) Wouter Hillaert, Thomas Crombez, “Cruelty in the Theatre of The 
Societas Raffaello Sanzio” (рад представљен на конференцији 
“Tragedy, the Tragic, and the Political” (RITS/VUB/KUL/UPX), Левен 
(Leuven), елгиа, 24. 3. 2005, http://homepages.ulb.ac.be/~rgeerts/
inlthewet/castelluci.pdf (преузето 1. 4. 2015).

110) “Аристотел је установио да свако уметничко дело има: потенцијал-
ну језгру свога садржаја и актуални израз, испољен кроз стално 
дејство”, погледати у: Јован Путник, Пролегомена за позоришну 
естетику, драматуршки списи (Нови Сад: Стеријино позорје, 
1985).

позадином и обојено стереотипима времена. Изузетак 
је приказивање мајчинског бола због губитка детета, где 
је патња због смрти вољених универзално проживљено 
искуство, невезано за род и друштвени статус.

Трагедија античке Грчке ударила је темеље идеја-
ма које се понављају касније кроз литературу и позо-
риште. Ликови чедне и подређене мајке, зле маће-
хе, мајке која је у сукобу са кћерком, манипулативне 
мајке, већ су уобличени у Есхиловим, Софокловим и, 
посебно, Еурипидовим трагедијама, али и даље довољ-
но комплексни и живописни за нова тумачења. Треба 
напоменути да су сви ови примери, и драме и њихо-
ве инсценације, виђење мушких аутора и мушких ре-
дитеља. Изузетак је балет Eu vos liberto. Фернанда Ли-
пи (Fernanda Lippi), која је и кореографкиња и Андре 
Семенца (Andre Semenza) режирали су представу у 
којој лик мајке испољава читав спектар комплексних 
емоција, балансирајући између луде страсти, мајчин-
ске нежности и дубоке фрустрације. Не мање битно, 
представа уводи мушко тело као објекат жеље, и мајку 
опседнуту снажном сексуалном жудњом.

Поменута четири модела приказивања мајчин-
ства у сценским уметностима показана су у контексту 
античке грчке драме и њених савремених инсцена-
ција. Ово истраживање показало је да се приказивање 
мајчинства и у самим античким трагедијама, и у њи-
ховим инсценацијама, уклапа у предложене моделе 
приказивања мајчинства у сценским уметностима, и 
у патријархалне стереотипе које они подразумевају.

(Преузето из докторског уметничког пројекта 
Је лене Јанев МАЈЧИНСТВО И РОДНИ СТЕРЕОТИПИ У 
УМЕ ТНО СТИ: УМЕТНИЧКО ДЕЛО СЦЕНСКОГ ДИЗАЈНА111))

111) Ј. Јанев, “Мајчинство и родни стереотипи у уметности: умет-
ничко дело сценског дизајна” (докторски уметнички пројекат, 
Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду, 2021), 
24–53, http://www.scen.uns.ac.rs/wp-content/uploads/2021/07/
Jelena-Janev-Maj%C4%8Dinstvo-i-rodni-stereotipi-u-umetnosti-
umetni%C4%8Dko-delo-scenskog-dizajna.pdf
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M отив светлости у књижевним делима одувек 
је био инспиративан за ауторе јер собом носи 
мноштво симбола, посебно ако се узме у обзир 

и контраст – тама као извор нечег злослутног, чиме 
се светска књижевност у великој мери бави. Употреба 
светла у позоришним представама може имати више-
струка значења, почевши од тога да су се дизајн сцене 
и сценска технологија данас развили као посебна на-
ука, до тога да су, у не тако давним временима, позо-
ришта морала да буду конструисана тако да се пред-
ставе могу пратити на дневном светлу. Посебнa темa 
су системи конвенција у читању сценског простора и 
сценских промена, а један од мајстора конвенције био 
је управо Вилијам Шекспир. Он је често необразованој 
публици умео да дочара географски далеке светове, а 
затим и да емотивно утиче на њихово поимање разних 
збивања, односима према догађајима, што је можда 
и најважнија сврха позоришта – изазивање емоција.

По многим и различитим критеријумима – од 
драматуршких, преко етичких, социјалних и дидак-
тичких, све до сценографских, архитектонских и ур-
банистичких, ренесансно позориште у Енглеској непо-

новљив је и недостижан модел театра.1) Елизабетинска 
позорница постала је место дешавања и решавања су-
коба између спољног света и унутрашње драме поје-
динца и то на дрвеној платформи која је подигнута и 
истурена у простор гледалишта. На сцену се излази-
ло на неколико врата и она је делом била наткривена 
тремом. Стални облик елизабетинског позоришта је с 
равним непокривеним двориштем, пространим балко-
ном и другом мањом галеријом, представљао дијаграм 
васионе у виђењу писца и гледалаца 16. века: богови, двор 
и народ – три нивоа који су били одвојени, али често и 
измешани – таква позорница била је савршен филозоф-
ски апарат.2) Природно светло тада почиње да се ко-
ристи за осветљавање позорница путем великих круж-
них отвора на врху позоришта. Сцена је била скоро у 
потпуности празна, без завеса и сценографије, тако да 
су писци морали да се труде речима и описима слика 
публици да дочарају разне светове, како реалне, тако 
и оне нестварне.

1) Радивоје Динуловић, Архитектура позоришта XX века, Клио, Бе-
оград 2009, 57.

2) Исто, 59.

Пише > Снежана Удицки

Тумачење светлости и таме у 
елизабетинском позоришту и 
Шекспировим драмама
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Глоуб театар, коме је припадао и Вилијам Шек-
спир и обликао целу једну књижевну епоху, изграђен је 
1599. године и могао је да прими око 3000 људи. Пред-
ставе су се одржавале у послеподневним сатима, а њи-
хов непосредни почетак најављивале су трубе с крова. 
Златно доба Глоуба везује се и за најкреативнији период 
рада Вилијама Шекспира. Са позорнице Глоуба први 
пут су се зачуле речи његових најпознатијих комада. 

Данас, Шекспирови комади нуде богато поље 
за дизајнирање сцене, као и за тумачење симбола ко-
ришћењем технолошких достигнућа. Међутим, у вре-
ме када је живео Шекспир, писац је морао поезију да 
користи како би створио утиске светлости и таме ко-
ристећи принцип назван вербални илузионизам, засно-
ван на дочаравању атмосфере речима и на снази глу-
мачког израза који треба да створи аутентичне слике 
и пробуди машту код гледалаца. Постоји велики број 
промена расположења које је Шекспир тумачио кроз 
мотиве светла, као и велики број специјалних ефеката 
који су му служили да на огољеној елизабетинској по-
зорници створи илузију времена, мрака, таме. Из ог-
ромног Шекспировог опуса за ову тему ћемо издвоји-
ти трагедије Ромео и Јулија и Макбет, а од комедија 
Сан летње ноћи.

ВЕРБАЛНИ ИЛУЗИОНИЗАМ У ТРАГЕДИЈИ 
“РОМЕО И ЈУЛИЈА” 

Слике светлости и таме у Ромеу и Јулији један 
су од најстаријих визуелних мотива. Док је светлост 
традиционално повезана с добрим, а тамно и мрак са 
злом, у Ромеу и Јулији однос је сложенији. Док Ромео 
и Јулија виде једно друго као светлост, да би њихово 
светло јарко сијало, потребан му је контраст таме и 
ноћи да га учини моћним. 

Прво помињање Ромеа у представи готово одмах 
прати асоцијација на светлост и таму. Након што је Мон-
тегијева жена питала Бенволија да ли је видео Ромеа, 
он одговара да га је видео ...час један пре но сунце дивно 

вирну кроз златно окно истока.3) Након тога Монтеги 
се жали да Ромео избегава светлост и често плаче, бе-
жи од ње, затвара се у собу и прави себи вештачку ноћ. 
Две слике мрака и светлости су контрастне. Светлост 
се поима као здраво и добро, док тама продубљује Ро-
меову депресију коју изазива Розалина, јер му не уз-
враћа љубав. И Розалина је повезана с тамом јер она 
није права љубав за Ромеа. Бенволио жели да дока-
же Ромеу да Розалина није светло које тражи. Јулија 
је зато скоро увек повезана са светлошћу, што је већ 
речено пре њиховог упознавања. Кад Ромео први пут 
види Јулију, он је одмах пореди са светлошћу. Сад Ро-
мео мисли да је свака друга жена осим Јулије мрачна 
као врана, а Јулија је снежна голубица међ вранама.4) 
Међу овим мотивима светла упливава наговештај до-
лазећег. Варијације ових слика понављају се изнова и 
изнова – поређење Јулије са сунцем које се диже у та-
ми, Јулијине очи сијају као звезде на небу5), о Ромеовој 
и Јулијиној љубави говори се као о сјајном муњевитом 
блеску које симболизује и сјајну њихову личну снагу, 
али и њихову пролазност. Слика светлости и таме на-
глашава контраст између љубави и мржње, страсти и 
смрти,6) јер се љубав догодила брзински и стихијски 
између деце завађених породица.

Ликови као што су Бенволио, Јулија и Ромео, који 
показују доброту, невиност и љубав, често се помињу 
у контексту светлости – или расправљају о светлости, 
или су у присуству светлости. Ликови који подржавају 
насиље, зло и смрт повезани су са тамом. Светлост је 
представљена као освајач таме, али и као симбол чисто-
те и наде. Главни ликови Ромео и Јулија који искусе 
светлост мисле да ово светло никада неће избледети. 

3) Виљем Шекспир, Ромео и Јулија, превели Боривоје Недић и Велимир 
Живојиновић, Целокупна дела Виљема Шекспира, књига VII, Култура, 
Београд 1963, I 1, 102.

4) Исто, I 5, 121.

5) Исто, II 2, 129. 

6) https://www.shmoop.com/romeo-and-juliet/light-darkness-symbol.
html, посећено последњи пут 7. 12. 2019.
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Јасно је, међутим, да је до краја представе мрак ут-
рошио преостало светло за ове трагичне љубавнике. 

Тренутак кад ће Ромео бити протеран из Вероне 
је тренутак када сунце излази а Јулија га поздравља 
речима:

Кроз прозор дан нек’ уђе, а тад живот 
Кроз њега оде.7)

Јулија повезује Ромеа са светлошћу која осветља-
ва таму. Ако Ромео умре, она жели да ноћ:

у дробне звездице,
Раздроби њега, па ће одраз неба 
Да блесне тако да ће свет у ноћ 
Заљубити се сав, а престаће 
Блиставо сунце да обожава8). 
Овај цитат подсећа нас да светлост Ромеа и Јулије 

светли најјаче у мраку – то је пригушени сјај који је 
првенствено повезан са звездама, блеском и зором. 

Као и тама, њихова љубав је повезана са мисте-
ријом, емоцијама и маштом. Заправо, дан ради про-
тив њих. На крају ноћи меденог месеца, Јулија каже: 

Та светлост, кад ти кажем, није дан,
То сунце заошину метеор
Да буде бакља теби ову ноћ9)

Љубавници се морају растати пре него што по-
чне дан, како би се осигурало да Ромео не буде ух-
ваћен и убијен.

Јулија је тако сјајна да чак и после смрти може 
да направи гробницу као фењер Ромеу, односно њена 
лепота засвође то у свечану дворану засуту сјајем10). 
Јулија је била Ромеова права љубав јер исијава свет-
лост чак и након смрти, док је пре смрти упоређива-
ла љубав између њих као “осветљење”, које је често 
метафора љубави. Сунце је стално присутно у драми. 
У сцени на балкону, Ромео види Јулију као сунце, док 

7) Ромео и Јулија, III 5, 174.

8) Исто, III 2, 160.

9) Исто, III 5, 173. 

10) Исто, V 3, 206, 207.

Јулија описује Ромеа као звезде. Ромеова референца 
која упоређује Јулију са сунцем је једна од најпозна-
тијих у целом Шекспировом опусу: 

Ал‘ мир! Шта сину то кроз прозор тамо? 
Исток је то, а Јулија сунце. 
Изгревај сунце јасно, живот узми 
Завидљивици луни, бледој већ
И болесној од јада...11) 
Даље се надовезују стихови:
Постидео би њеног лица сјај
Те звезде као свећу сунчев блесак12) 
Однос између светла и таме у овој трагедији је 

компликован, јер поред светлости којом њихова љубав 
исијава, расте потреба за тамом која им доноси при-
ватност, како би могли да буду заједно. 

Остајући доследан свом вербалном илузиони-
зму, Шекспир и завршава трагедију речима које из-
говара Кнез:

Мир мрачан јутро доноси нам ово 
Сунце од туге не помаља главе.13)

јасно алудирајући да и толико обожавано сунце 
жали због смрти двоје љубавника. Завршавајући драму 
стиховима у којима спаја мрак и светлост које је све 
време преплитао на нивоу атмосфере комада, мрак је 
ипак доминирао.

ДОСЛОВНА И МЕТАФОРИЧКА ТАМА У 
“МАКБЕТУ”

Амбиција и зло су основни елементи трагедије 
Макбет, оличени у главним јунацима – амбициозном 
човеку и његовој још амбициознијој жени, чије су ма-
не довеле до њихове смрти. Већи део радње Макбе-
та дешава се ноћу због бројних планираних убистава 
која се тада лакше извршавају. У наредном сегменту 
о Макбету, ослањаћемо се на есеј енглеског шекспи-

11) Исто, II 2, 129.

12) Исто, II, 2, 129.

13) Исто, V 3, 215.
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ролога Џона Мулана који истражује како Шекспир 
користи говор и акцију да би дочарао осећај растуће 
таме. Макбет је готово сигурно први пут изведен у от-
вореном Глоуб театру, где су представе биле игране по 
дану. Када Макбет каже: 

Жмирава ноћи, дођи и заклопи 
Самилоснога дана око благо,14)

глумац који је први пут изговорио ове речи то је 
учинио на јаком дневном светлу. Таму коју говорник 
описује и поздравља Шекспирова публика је требало да 
замисли. И зато је он мрак морао театрално да призива.

Мрачне слике у Макбету доприносе његовој зло-
кобној атмосфери. Шекспир користи слике таме у 
три драмске сврхе: због стварања атмосфере, изази-
вања емоција код публике и за допринос главној теми 
представе. Он је користио вербалне специјалне ефек-
те: Макбет почиње громовима и муњом15) у којој се 
појављују чувене вештице које отварају драму. Муња 
је могла бити представљена блесковима из ватромета, 
као што је то учињено у другим представама из тог пе-
риода. Али највећим делом, на дневном светлу Темзе, 
тама је морала да се створи речима и гестовима. На 
самом почетку драме, током разговора три вештице, 
прва каже: 

Кад да се опет састанемо ми 
Уз гром и муње, ил’ пљусак све три?16)

Ово је добар пример слике мрака, јер удар громо-
ва, муње и киша асоцирају на злослутне појаве. Касније, 
када дворски часник разговара са Данканом и Мал-
колмом, каже да бродове уништавају олује и страшни 
громови17), надовезујући се на атмосферу коју су већ 
вештице дочарале. Џон Мулан истиче да су ноћ и тама 
у великој мери присутни симболи у Макбету и пред-

14) Виљем Шекспир, Макбет, превео Велимир Живојиновић, Целокуп-
на дела Виљема Шекспира, књига IХ, Култура, Београд 1963, III 2, 
58.

15) Исто, I 1, 9.

16) Исто, I 1, 9.

17) Исто, I 2, 11.

стављају прикривање злих дела ноћу и молбе које и 
Макбет, a посебно Леди Макбет, упућује моћима таме:

... на ме свалите
Голему бригу ту за ноћас, па ће
Наредни дан наш сваки, свака ноћ
Да буду само владање и моћ.18) 
Кључне сцене представе дешавају сe ноћу, чак 

и у многим сценама које се одвијају по дану ликови 

18) Исто, I 5, 26.

Опера Магбет Ђ. Вердија, СНП 2001, фото: Б. Лучић
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су свесни да светло бледи. Вештице које отварају иг-
ру слажу се да ће се сусрести с Макбетом са заласком 
сунца. Даље, Макбет се радује мраку који ће олакшати 
његове убилачке планове и више од тога. У његовим 
мислима, тама је психолошки простор где се скрупу-
ла може одбацити и изгубити срамота. Публика ће 
бити свесна тежине таме када Данкан долази да пре-
ноћи у Макбетовом замку. Слуге носе бакље док ула-
зе у замак како би означили да је пала ноћ. И постаје 
све тамније.19)

Често осећамо атмосферу мрака, поготово за-
то што га и Макбет и Леди Макбет призивају и пози-
вају. Потребна им је тама да чине најгоре ствари. На 
позорници препуној људи краља Данкана, Макбет го-
вори за себе:

Звезде, светлост своју 
Прикријте, да не назре она моју 
Намеру мрачну, жељену дубоко! 20)

Ово је прва референца на мрак у представи. Уп-
раво је сазнао да је добио титулу Тана од Кодора, како 
су прорекле вештице, и да ће краљ Данкан посетити 
његов дворац. Мрачне слике су добар алат за изазивање 
емоција код публике. Када се у том контексту упо-
требљавају речи као што су “црна” и “жеља”, стварају 
се многе ужасне менталне слике о убиствима и бор-
бама које побуђују емоције код публике. Истражујући 
инсценације Макбета у Шекспирово време, Џон Му-
лан даље наводи да је доњи део крова, који је покри-
вао већи део позорнице Глоуба, био украшен сликаним 
звездама, тако да је Макбетово призивање мрака дело-
вало као чаролија која потамњује сам простор у коме 
он стоји.21) У следећој сцени, Леди Макбет, узбуђена 
вестима да ће краљ доћи “вечерас” у њихов замак, до-
носи неку врсту заклињања тами:

19) https://www.bl.uk/shakespeare/articles/conjuring-darkness-in-macbeth, 
посећено последњи пут 7. 7. 2021.

20) Макбет, I 4, 22.

21) https://www.bl.uk/shakespeare/articles/conjuring-darkness-in-macbeth, 
посећено последњи пут 7. 7. 2021.

Мркла ноћи, дођи, 
Па дим паклени најцрњи огрни, 
Да нож мој оштри рану не спази 
Коју нанесе, нити да се небо 
Кроз помрчине тесто промоли 
И викне: “Стани, стани!22)

И Макбет и Леди Макбет призивају тамну ноћ, не 
само да би им помогла у плановима већ и да сакрију 
своја дела од властите савести, што је један од идејних 
нивоа којима се Шекспир служи како би појачао зло 
које мотивише главне ликове. 

На почетку другог чина Банков син Флинс носи 
бакљу када долази са својим оцем. Прошла је поноћ и 
Заш‘о је месец23) – мрачно је. Метафоричким стихови-
ма, Шекспир нам омогућава да чујемо како различити 
ликови стварају свој осећај црнила:

Штеди се на небу; 
Погашене су тамо свеће све.24) 
– каже Банко, духовито и несвесно нас подсећајући 

на замрачење звезда, што су Макбет и Леди Макбет по-
желели да се догоди. Сада, у дубокој тами, ликови се не 
могу видети чак ни кроз светлост бакљи. Ко је?25) – пи-
та Банко док Макбет улази са слугом који носи бакљу. 
То је исти узвик којим почиње Шекспиров Хамлет, 
у мраку на зидинама Елсинора. Мало касније, након 
што се Банко повукао, Леди Макбет улази и непосред-
но пре него што њен муж дође, она га пита ко је, јер у 
мраку не може да га препозна. Њихов дијалог прави 
још већу таму у којој се појачавају звукови и страхо-
ви: Макбет је у шоку како она није чула буку и гласо-
ве који су рекли да он више никада неће имати сан. 
Страшно дело је учињено и тама сада појачава њихо-
ве страхове, уместо да им олакшава тежину злочина, 
како је Макбет мислио да ће бити. 

22) Макбет, I 5, 25.

23) Исто, II 1, 33.

24) Исто, II 1, 33

25) Исто, II 1, 33
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Након открића Данкановог убиства које је по-
чинио Макбет, следи сцена у којој Рос и један старац 
разговарају о неприродним догађајима који су прати-
ли убиство – тама је прохујала од ноћи у дан и никако 
светлост да се појави јер је гуши мркла ноћ26), примећује 
Рос. Без икакве помоћи вештачких светлосних ефеката, 
добијамо утисак “мркле ноћи”. Иако би сунце требало 
да је изашло, нешто блокира светло што ствара језиво 
осећање у читаоцу. У међувремену је Макбет постао 
краљ, али се плаши Банка и пророштва вештица да ће 
Банкови потомци бити наследници трона. Он мора по-
ново да позове таму у помоћ. Банко му каже да одла-
зи са двора и да ће вероватно морати од ноћи час или 
два да позајми,27) пре него што се врати на Макбетову 
гозбу. Ноћ ће, наравно, олакшати организацију њего-
вог убиства и Макбет убицама наређује и да Банков 
син Флис мора да дели коб тог мрачног часа28). И на 
овом примеру видимо да је тама представљена и ме-
тафорично и дословно. “Мрачни час” је време убијања 
– али и време без светла када се замка може постави-
ти. Када Убице нападну Банка, мрак им омогућава да 
га изненаде. Међутим, од тренутка када Трећи уби-
ца пита Ко угаси то бакљу?29), мрак више није прија-
тељ Макбетов, како он верује. Коначно, Леди Макбет 
и Макбет разговарају непосредно пре убиства Банка, 
где Макбет говори да 

јатаке мрклог мрака пљачка диже...
Јача од посла злог што поче зло30). 
Овим стиховима Шекспир најављује надолазеће 

слике таме, када се дан претвара у ноћ, све добре ства-
ри ће заспати, а зла створења ће изаћи и неће се сми-
рити све до самог краја, када ће и Леди Макбет пот-
пуно обузети тама ума:

26) Исто, II 4, 47.

27) Исто, III 1, 51.

28) Исто, III 1, 55.

29) Исто, III 3, 60.

30) Исто, III 2, 58.

Губи се, проклета мрљо! Губи се, кад кажем; 
Један, два: ну, па време је да се то уради. Пакао 

је мрачан!31)

Користећи бројне асоцијације и метафоре веза-
не за мрак, Шекспир у машти читалаца снажно спаја 
дословну и метафоричку таму. За разлику од Ромеа и 
Јулије, где су скоро у подједнакој мери употребљени 
како мотиви светлости тако и таме, Макбет је препун 
црног и густог мрака. Инспирисане бројним сликама 
мрака, представе које су се ослониле искључиво на 
Шекспиров вербални илузионизам, стварале су злокоб-
ну атмосферу која је без икаквих техничких помагала 
могла да узбурка емоције код гледалаца. 

МРАК КАО ПРОСТОР ИСПУЊЕН ЖУДЊАМА У 
“СНУ ЛЕТЊЕ НОЋИ”

Свет у Сну летње ноћи је свет предивне лепоте 
који је прошаран скривеним силама и замршеним 
интригама. Оне нису мрачне и зле, већ таман толико 
несташне колико је потребно да би се заплет комедије 
учинио комичним и, наизглед, нерешивим. Овом све-
ту припадају виле, Пук, али и ликови из стварног све-
та, који по ноћи, у мраку атинске шуме раде оно што 
у полису и по дану није дозвољено. Доживљаји мла-
дих атинских љубавника Хелене, Хермије, Деметра и 
Лисандра чине главну тему, иако су подређени причи 
о венчању Тезеја и Хиполите. У другом делу драме, 
радња се премешта у неурбанизовани свет природних 
простора. У комедији, Шекспир користи мотиве мрака 
супротно него у трагедијама – под велом ноћи, за коју 
Оберон каже: па да у мрачној шуми витлаш тој,32) где 
је мрачна шума симбол слободе, независности, инди-
видуалности, делом и сазревања, настају неспоразуми, 
пометње, неочекивани сусрети или замене идентитета, 
а боравак у том свету има пречишћујући, морално и 

31) Исто, V 1, 94.

32) Виљем Шекспир, Сновиђење у ноћ ивањску, превео Велимир Жи-
војиновић, Целокупна дела Виљема Шекспира, књига III, Култура, 
Београд 1963, III 2, 229.
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духовно преображујући утицај, јер ...субјект је, с једне 
стране, свестан (рационалан, доноси одлуке), а на дру-
гој страни несвестан (мотивисан жудњама које се обз-
нањују само индиректно у сновима или у шуми, у којој 
закони града не важе).33) Када Пук направи грешку при-
ликом употребе чаробног сока, заљубљени нису свесни 
шта се догодило. Лисандер се буди и промену својих 
осећања приписује разуму. Ефекат забуне чини низ 
реакција, изненађења, мистерија. Хелена Лисандро-
во уверавање сматра подругивањем, уплашена и љута 
бежи из шуме, док је њен зачарани љубавник прого-
ни. Хермија, пробудивши се, не зна не само за узрок 
Лисандрове промене већ ни да његова осећања пре-
ма њој нису више иста. Због магије цвета, они постају 
збуњени, нико не зна шта се догодило с њима, сумњају 
у мотиве других и прихватају обрт својих осећања као 
вероватан и природан догађај, попут фантастичних 
доживљаја у сновима који изгледају обично. Хелена и 
Хермија ипак схватају да је ситуација неприродна, за 
разлику од Деметра и Лисандра који прихватају нову 
ситуацију без изненађења. Хермија говори 

Верније није било сунце дану
Но мени он!34),
где слично као у Ромеу и Јулији, Шекспир заљубље-

не парове повезује скоро увек са сунцем и светлошћу 
коју они, једни за друге, представљају. Место и време 
за удварање и за остварење љубави, слободе и незави-
сности су шума и ноћ. У том споју простора и време-
на надлежност града више не постоји и у њој ликови, 
односно парови, заузимају нове, почетне положаје. 
У шуми и при недостатку светлости, којом се Шек-
спир служи како би ниски пориви изашли на видело, 
љубавници упознају сопствену пожуду и на корак су 
од еротске иницијације. Како је жанровски у питању 
комедија, ноћ не доноси зло и туробна збивања, већ 
разоткрива сличне жеље мушкараца и жена које би 

33) Кетрин Белси, Постструктурализам, превео Зоран Милутиновић, 
ТКД Шахинпашић, Сарајево 2003, 37.

34) Сновиђење у ноћ ивањску, III 2, 217.

се сматрале неморалним у цивилизованом граду. У 
Шекспировом свету, тек по ноћи, телесно и духовно 
постају нераздвојиве сфере које су се на дневној свет-
лости морале скривати.

Двоје заљубљених се буне против друштва које 
не прихвата њихов избор и одлазе у шуму, односно у 

Из представе Сан летње ноћи, Народно позориште у Београду
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натприродну, метафизичку заједницу, насељену вила-
ма и тајанственим бићима. Тада настаје велика збрка 
интрига која их скреће с њихових замишљених путева, 
уништавајући им идеале. Они морају да науче да се 
оријентишу у непознатом окружењу и да поново нађу 
себе у новом свету, што ће се разоткрити тек након 
њиховог новог уласка у сан и буђења. Под ноћном та-
мом ликови манифестују своју пожуду кроз симболич-
не радње, игру, снове, читав низ елемената фантазије. 
Жене, како смо већ рекли, за разлику од мушкараца и 
током ноћи задржавају део разума. Хермија је свесна 
да им је ноћ ослабила чула: Мрак ноћи, што нам сна-
гу вида слаби35), али и по мраку жели да сачува разум 
и не препусти му се у потпуности, како се после не би 
кајала. Женски ликови су свесни да ће све интриге и 
заплети који су настали те ноћи, појавом дана неста-
ти, што се заиста и догоди. Када се љубавници пробу-
де, нема зачараности и нико не може да се сети ноћ-
них догађаја, али нико од ликова не може оспорити да 
их испуњава нејасно осећање да се нешто важно ипак 
догодило. Дан и долазак светлости резултирају пози-
тивним исходом, а то је венчање свих парова који су 
положили бројне тестове ноћних искушења.

Празан сценски простор је упоредо с развојем 
драмске књижевности и слободом сценских конвен-
ција постао и имагинарни и метафизички простор, у 
коме је, поред техничких достигнућа које савремена 
позоришта нуде, и даље битна писана реч, јер реч уно-
си гледаочеву имагинацију у потребну атмосферу. Без 
обзира да ли је у питању жанр трагедије или комедије, 
као и невезано од бројних тема којима се Шекспир ба-
вио, чињеница је да и књижевна и сценска тумачења 
његових драма немају граница и вербални илузиони-
зам стихова увек ће инспирисати редитеље да обједине 
позоришне техничке ефекте с лепотом Шекспирових 
описа и вечних метафора.

35) Исто, III 2, 221.
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У овом броју у блоку посвећеном односу по-
зоришта и образовања настављамо разговор 
о додиру у позоришту. У прошлом броју ви-

дели смо да додир може бити много више и сло-
женије од пуког физичког контакта и да је додир 
један од начина на који се успостављају везе међу 
људима од којих суштински зависи ток проба и 
сама представа. Разговарали смо и о томе да ли 
је потребно, и на који начин, формалним прави-
лима одредити додир те шта би позориште тиме 
добило или изгубило. У овом блоку наставља-
мо истраживање. Разговарали смо са глумцем и 
професором глуме Борисом Исаковићем о про-
фесионалној етици кад је у питању физички кон-
такт међу партнерима, како се о томе учи у на-
шим глумачким школама и да ли научено може 
бити брана пред изазовима професионалног жи-
вота. Након овог интервјуа следе два прилога ко-
легинице Дивне Стојанов о два, у односу на наше 
драмско позориште, радикална приступа додиру 
– у класичном балету који је незамислив без до-
дира и у савременом позоришту у Ирану где је 
додир забрањен. 

Марина Миливојевић Мађарев



> 150

Када глумац ради сцену са партнером у којој постоји 
физички контакт – додир, на који начин се прави ра‑
злика између онога што је лично и онога што је лик?

Морам да кренем од постулата Станиславског: 
“Воли уметност у себи, а не себе у уметности”. Мислим 
да овај постулат много тога може да објасни. Када се 
игра сцена где постоји додир, то може бити и љубав-
на сцена, увек постоји нешто што је наша заједничка 
креација, која у том тренутку јесте представа. Лична 
искуства и лични пориви не смеју ни на који начин да 
ометају ту врсту контакта и самим тим смо ми, глумци, 
заштићени. То је дубоко, дубоко етичко питање. Aко је 
то јасно, онда партнери не праве лажну дистан цу која 
може да буде видљива публици. Напротив, партнери 
морају да ураде тако да додир на сцени има живот-
ну снагу, а то ће се догодити само ако имамо свест да 
додир употребљавамо заједнички зарад много, много 
вишег циља.

Циљ дакле мора да буде испред додира?

Апсолутно, то су све само средства и технике 
које користимо кроз снагу нашег бића да бисмо ост-
варили тај циљ.

Да ли се та дистанца учи, где се учи, на који начин?

Учи се пут ка вишем циљу. Тако се то учи на на-
шој Академији – могу да гарантујем за све професо-
ре глуме на новосадској Академији, и за Лијешевића 
и Миливојевића и Јасну Ђуричић – нас троје смо иза-
шли из ципела професора Драшковића, Јасна је кла-
са проф. Бранка Плеше. Код нас се на првим часови-
ма учи етика.

Значи дистанца је питање етике?

Апсолутно етике. То важи и за љубавне сцене и 
у сценама насиља. Етика успоставља бесконачно по-
верење између двоје људи или читаве групе која у том 
тренутку ствара. Тај стваралачки процес не сме да буде 
нарушен никаквим другим упливима, сем свешћу да 
је то заједнички креативни простор у коме се врло до-
бро знају правила. У том смислу мора постојати велика 

Разговарала > Марина Миливојевић Мађарев

Интервју: Борис Исаковић,  
глумац и професор глуме на Академији уметности Нови Сад 

Воли уметност у себи,  
а не себе у уметности
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брига за другог и велико уважавање туђе слободе. То се 
учи на часовима глуме. Тиме се почиње. Радна етика 
је, на пример, шта за групу значи кашњење појединца, 
шта значи с прљавим ципелама ући у радни простор. 
То је увод у глуму јер ако тога нема, ако не одредимо 
морал групе и етику групе, џаба нам естетика. Нема 
је – глума је хуманистички позив. Ми морамо бити 
чисти и одговорни људи.

Када сте ви почињали као глумци да ли је, када је у 
питању физички контакт, било другачије него данас 
и у ком смислу?

Увек ми је тешко да одговорим на то питање. Мо-
гуће је да је било другачије јер смо живели у другачијој 
држави где поверење није било толико пољуљано, ве-
ра у човека је постојала и наша дружења су била дру-
гачија. Мислим да смо били ближи томе шта је зајед-
нички морал, он је био видљивији. Ово време је зама-
глило погледе. Етика је изгубила битку. Довољно је да 
у једној групи један не прихвати постављена правила и 
норме, и све се урушава, онда дај што брже да урадимо 
само да се стигне до каквог-таквог резултата… Учили 
смо да је сам процес невероватно важан, можда чак 
важнији од резултата јер резултат некад не мора доћи 
на премијери. Ако је процес прави, изнедриће праву 
ствар. Данас смо сведоци да се у позоришту ради збр-
да-здола, нема људи на пробама, а пробе се одржавају.

Када правите селекцију глумаца за Академију, у којој 
мери обраћате пажњу на физички изглед глумца и 
шта будући глумац мора да има?

Обраћа се велика пажња на физичку спремност и 
вокалне способности, то јест ослобођеност тела, спрет-
ност и гипкост кандидата.

Шта значи ослобођеност тела?

Ослобођеност тела често сугерише ослобођену ми-
сао. Tо може бити дар да неко интуитивно осећа неки 
садржај и да може да га спроведе кроз своје тело. Код 
оних који немају чисту и јасну мисао често се дешава 

да им то и тело емитује. Укочени су или су под ненор-
малном тремом која их спутава и блокира. Тело пуно 
говори. Ми обраћамо велику пажњу на тело, али не у 
естетском смислу да су потребне некакве лепотице и 
лепотани. Управо због тога је прва година ослобође-
на свих других учења, највећи акценат бачен је упра-
во на телесно. Теоријски предмети долазе после, када 
студенти овладају својим телима и када науче како да 
комуницирају телима. Заправо на првој години реч је 
најчешће или укинута или се употребљава у малој мери.

Али тело је и глас? Ако постоји некакав грч, он ће се 
чути и у гласу…

Јесте, зато се у школи раде сви појединачни пред-
мети и вештине које заправо одређују и чине укупност 

Борис Исаковић, фото: kinoist.ru
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једног глумачког бића. А тако је и на самом предме-
ту Глума. Постоји читав низ вежби којима се испитују 
односи између мисли и осећања, тела и гласа. Дакле, 
код нас у школи све је конципирано и усмерено да од 
почетка креће наштимавање нашег јединог оруђа или 
инструмента, тела, а тако се школа и завршава, предме-
том Тело и глас код сјајног професора Денеша Дебреија 
где се сво стечено знање подиже на још виши ниво.

Да ли се данас на новосадској Академији полаже ви‑
ше пажње на физичку припрему глумаца у односу на 
време када сте ви били студент – шта студенти уче?

Нема значајних промена. Евентуално је уведено 
јахање, мачевање. Имали смо предмете које неке шко-
ле у Европи нису имале – сценске борбе, на пример. 
Професор Гађански увео је предмет Сценске борбе и 
код нас и у Београду, то је врло користан предмет јер 
се учи вештина која је често потребна глумцу. Нама 
је професор Драшковић доводио чувеног светског ви-
цешампиона у каратеу Душана Дачића, па смо после 
свих часова још радили и карате као самодисципли-
ну и менталну и физичку вештину. Често помињемо и 
радимо одређене медитације да бисмо постигли прави 
фокус који је веома битан, он нас враћа у присуство у 
простор сада и овде где се све одвија за глумца.

Шта сте запамтили да вам је било важно као студен‑
тима и да ли сте то покушали да примените (уведете) 
у раду са својим студентима?

Од самог почетка важан ми је одабир групе и ра-
зви јање везаности између свих нас који ћемо борави-
ти у тој групи четири године. Ту врсту поверења што 
пре стекнемо, веће резултате ћемо постизати, уз ети-
ку коју смо поменули. Ту би књигу сад требало поново 
штампати и полепити по позориштима да свима буде 
на увид па да се запитају зашто нешто не успева или 
зашто се у овом тренутку налазимо у позоришту у как-
вом се налазимо. Tо је то – поверење и лична одговор-
ност, одговорност према себи, а онда и према остали-
ма, јер ако то развијеш, биваш уважаван од групе. То 

су основе. Професор Драшковић је нама то тумачио. 
Познавање садржаја и увид у садржај било је нешто што 
је њега красило као професора. Он је имао дубоке уви-
де. У том смислу не знам где се налазим сада кад имам 
55 година. Никад довољно тог увида. У спрези правог 
увида, тумачења одређеног садржаја и истовременог 
постојања једне отворене свести, спознаје друштва у 
коме живиш и света у коме се налазиш… то је основа 
за успешан и квалитетан рад.

На шта глумац треба и може да пристане, а на шта не 
треба пристајати? Причате ли о томе са студентима?

И о томе причам са њима, апсолутно. Из потребе 
да се зна на шта се сме, а на шта се не сме пристајати 
излази мој захтев који можда делује сурово. У многим 
школама студенти већ самим уписом на академију сти-
чу право да раде у позориштима и снимају – уместо 
да уче, они почињу да играју у позоришту. Овде тога 
нема. Три године се ради искључиво на Академији. На 
почетку се студентима обзнани да немају права чак ни 
да поставе то питање. Између осталог, то је због тога 
што су овде заштићени. Професионални живот уме да 
буде суров, а мислим да ти млади људи – заправо њи-
хове често још увек незреле душе нису у стању да од-
говоре неким професионалним захтевима на које их 
понекад немилосрдно терају, чак и шибају да погазе у 
себи тренутну моралну препреку, нелагоду, и због тога 
може настати трајна фрустрација. Академија мора да 
ојача личност глумца. И опет ту долазимо до Стани-
славског. Сад испада да стално читам Станиславског, а 
ми радимо и по Мајклу Чехову (осмех). Та спрега је не-
миновна. Увек сам веровао у то да изузетни уметници 
морају бити друштвено одговори људи, то јест да они 
на одређени начин заиста јесу пример у друштву. Ако 
уметник почне да крчми свој дар, почне да га крчми 
као човек, мислим да ће се неминовно наћи у ситуа-
цији где ће га природа природним путем ослободити 
тог дара. И он ће бити неупотребљив.

На шта не треба пристајати?
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Треба поштовати дубока унутарња морална наче-
ла. Ми се у школи трудимо да испитујемо те границе. 
Наравно да стид од свега нама као глумцима није по-
требан, покушавамо да рашчистимо чиме то лицемер-
но кокетирамо као некаквим стидом или страхом од 
нечега, а шта би нас то суштински као личност могло 
угрозити и повредити. Имао сам једном ситуацију кад 
је неки редитељ младу глумицу, студенткињу, терао да 
се обнажи па је она била ужаснута. Морате да нађе-
те начин да је заштитите. Онда је тај редитељ од свих 
учесника у представи добио позив да се прво он ски-
не на сцени, што, наравно, није урадио. Увек може да 

се пронађе решење да нико од учесника не буде грубо 
оштећен. Морамо да водимо рачуна једни о другима.

Да ли мислите да стриктна правила о којима је у прет‑
ходном броју “Сцене” говорила Драгана Варагић кад 
је говорила о раду у Канади, треба уводити код нас и 
шта бисмо тиме добили (или изгубили)?

Ја јесам за увођење стриктнијих правила у позо-
ришту, с тим да бисмо стигли до тих правила морамо 
да уведемо низ других правила…

Која правила?

Слатки гласови, класа Бориса Исаковића, компилација Шекспира за Позориште Промена
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Прво неко мора да буде редар и буквалнo хигије-
ничар. Треба нам и ментални хигијеничар. Затим, да 
се не закашњава на пробу. Недопустиво је да 20 људи 
седи и чека једног. Мој професор је говорио када не-
ко каже да је закаснио само пет минута: “Ниси ти за-
каснио пет минута, него пет минута пута колико нас 
овде има, ето, толико времена смо сви ми изгубили.” 
Па и људи који у позориштима раде у канцеларијама, 
и они морају да имају свест о томе шта је позориште. 
Та врста правила нам треба, па да видимо онда шта ће 
да се дешава. Уопште не сумњам да је то основни уз-
рок рађања и нерађања одређеног квалитета, јер има 
пуно даровитих, младих људи у позориштима… Ако 
бисмо се вратили на оно с почетка: Воли уметност у 
себи, а не себе у уметности, не би нам требао некакав 
медијатор до чега су дошли у Канади по речима Дра-
гане Варагић. Мени такве ствари нису падале на па-
мет, нити сам имао искуства која су била алармантна, 
нити потребу да неко интервенише.

Да ли сте пратили у медијима оптужбе на рачун про‑
фесора у неким глумачким школама? Какве после‑
дице, какве промене могу да донесу ствари које смо 
сазнали?

Поглед је тамо скренут. То није почело као поли-
тичка вест, али код нас све добије политичке димензије, 
а ствар је врло јасна. То је кажњиво, то није дозвоље-
но и ми треба између себе да реагујемо на то пре би-
ло каквог суда. Овде се ради о деци која сигурно нису 
могла да реагују, а у позориштима међу нама треба да 
се реагује и да се такви људи одстране јер им у позо-
ришту свакако није место.

Да ли заиста верујете да је у данашњем позоришту 
могуће одстранити такве људе?

То нас опет враћа на почетак разговора јер живи-
мо у времену у коме је етика нестала. Сећам се оних 
интервјуа током деведесетих, па и током бомбардо-
вања. Око нас се дешавају ужаси, а ми понављамо да 
је позориште наш кутак, тај ужас тамо не допире и да 

смо преживели управо захваљујући позоришту. Сад 
одједном то више није наше уточиште. Сада сви беже 
из тог уточишта и видиш како се све то зачас проме-
ни. И ево данас смо сведоци да се то и те како увукло 
у позориште. Некада ми је сметало када дођем у по-
зориште на пробу па се пусти нека друга музика. Чак 
је и то за мене био груб прекршај и удар на оно што 
ми у том тренутку радимо. Постоји музика коју зајед-
но треба да слушамо док стварамо нашу представу, а 
сад је то отишло… Ни позоришног бифеа више нема, 
а и они су били важни. Седели су тамо неки старији, 
мудри људи. Стално сам се трудио да се дружим са њи-
ма, да чујем и од Пере Краља и од Властимира Ђузе 
Стојиљковића и од Бекима Фехмијуа неке мудре речи. 
Желео сам да остварим континуитет.

Какву промену у раду глумаца је донео вирус короне?

Ово се дешава свима, па и позоришту. Глуму смо 
радили онлајн колико смо могли. Радили смо неке ис-
повести, у том тренутку биле су појединачне и студен-
ти су били фантастични. Осетио сам могућност да се 
тај садржај пренесе кроз други медиј. Међутим, тада 
су били прва година и ипак нису могли да та истра-
живања повежу сасвим са медијем и крупним планом 
испред камере. То је за њих ипак било превише. За то 
треба мало више искуства и мало више свести. Али има 
и ту изузетних примера. Ето, представа Бобе Јеличића 
Вишњик у Вишњику. Гледали смо фејсбук премијеру. 
Било је сјајно! Међутим, они су професионални глум-
ци. Они су средства одмах из себе извукли да прикажу 
тај комад. Дакле, могуће је … зашто бежати од медија. 
Нама је професор Бора Драшковић говорио да ћемо 
ми или наредна генерација глумаца играти код куће, 
а да ће у позоришту публика гледати нашу холограм-
ску пројекцију. Нисмо далеко од тога. Или ми у Ср-
бији јесмо? (смех).
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Т оком промишљања значаја и употребе физичког 
контакта у сврху учења на уметничким академија-
ма и у позоришним праксама, о чему је писано у 

овом и у претходном броју “Сцене”, највећи фокус је 
на драмским департманима уметничких факултета и 
на глумачко-редитељским односима. Међутим, овом 
тексту претходило је стицање ширег увида у ситуацију 
о питању додира у плесним изведбама и плесним шко-
лама. Моја саговорница је Фросина Димовска, профе-
сорка играчких предмета (Класичан балет, претходно 
Савремена игра, Репертоар савремене игре и Модерна 
подршка) у Балетској школи у Новом Саду. Од 2001. 
до 2012. била је чланица балетског ансамбла Српског 
народног позоришта, ангажована и као сарадница на 
покрету и кореографкиња у различитим драмским 
представама у новосадским позориштима. 

Разговор смо започеле покушајем да се дефини-
ше додир као такав и да се његова функција објасни, 
пре свега у нашим животима. “Додир је за мене есен-
цијалан. То је најдоступнији и најбржи начин на који 
се подсећамо да постоје везе између људи. Додир нам 

је најнеопходнији и кад смо сасвим мали. Новорођен-
чету је једнако потребна храна, као и загрљај и физич-
ки контакт. Чудно је што се од њега потпуно одвојимо 
током живота.” А која је функција додира у балетској 
настави? Што се тиче формалног плесног образовања, 
јасно је да су ученици балетске средње школе так-
тилнији и навикнутији на додир од гимназијалца или 
средњошколца другог усмерења. Код плесача постоји 
узајамни консензус и додир увек има циљ да се покрет 
или фигура изведу најбоље могуће. То с друге стране не 
значи да не постоји могућност злоупотребе. Фросина 
на конкретном примеру из свог педагошког искуства 
објашњава: “На предмету Модерна подршка, односно 
Партнерски рад у савременом плесу, прво што се ра-
ди је међусобна масажа. Ако имам асистента, покре-
те демонстрирам на њему, ако немам, питам да ли у 
групи постоји добровољац и да ли пристаје да масажу 
покажем на њему. Пристанак је овде нарочито важан, 
јер је део масаже масажа глутеуса, мишића који су код 
плесача јако напети. Та масажа изводи се тако што се 
песницама “удара” по мишићима задњице. У кури-

Забележила > Дивна Стојанов

Разговор са Фросином Димовском  

Међусобно поверење уместо 
бирократизације наставе
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кулуму није назначено да је потребно и децу питати за 
пристанак, али ја осећам одговорност. Ако приметим 
да дете није скроз опуштено, смислим други приступ. 
Трудим се да слушам и опажам.” Професорка у свом 
педагошком раду користи суптилан додир, врховима 
прстију, онда када је он нужан, када пружа дирекцију 
за одређени покрет, када је потребно да ученици осете 
отпор или колико снаге треба да користе. 

Постоји и посебна студија која се практикује у 
средњој школи, а која помаже стварању граница код 
ученика и будућих плесача – контакт импровизација. 
У приручнику из осамдесетих написане су вежбе које 
се баве менталним и психичким стањем ученика и 
диспозицијом да једна особа додирне другу. Једна це-
ла вежба у пару је да партнер предлаже да се нешто 
уради, да додирне партнера, а друга особа има пра-
во да каже не или да. Већина предавача у Балетској 
школи су наставнице, дакле особе женског пола, што 
је један од разлога због којег се у школи додир не зло-
употребљава, али, како наводи Фросина, дешава се 
психичко насиље у облику грубог коментарисања ре-
зултата ученика. Између деце се веома ретко, готово 
на нивоу инцидента, дешава да неко некога неприме-
рено додирне. Ако се то, ипак, деси, ученици проблем 
решавају интерно између себе.

Како се у последњих неколико година све више 
прича о вербалном, физичком, сексуалном насиљу, не-
опходном пристанку пре додира, поставља се питање 
како је у балетској школи настава изгледала пре тога. 
“Највећа разлика је размишљање о менталном здрављу 
деце. Постоје приче о балетским школама у Русији где 
су раније наставнице балета држале цигарету испод 
лакта ученице како би она правилно одручила руку и 
како би је мотивисала да је не спусти. Такве методе у 
старим режимима и ранијим временима нису довође-
ни у питање. Није се размишљало о последицама по 
психу деце него су се слободно користила сва средста-
ва, а једини циљ био је да се постане најбоља балерина. 
Репресивне мере доводиле су балерине да се осећају 
као да су у константном рату. Код нас нису постојале 
овако ригорозне методе. Разлика између мене и мојих 
професорки јесте да старије балерине и наставнице 
инсистирају на додиру ученика јер ће они тако боље 
разумети”, каже професорка и балерина Димовска.

Количина додира у настави једна је од крупнијих 
разлика између школа западне Европе и Америке и ис-
точног система образовања. “У Енглеској постоји врло 

Фросина Димовска, фото: А. Рамадановић
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стриктно правило – не смеш да додирујеш ученика или 
ученицу. То је најстроже забрањено. Ако професорка 
мисли да мора да додирне ученика, врло јасно и пре-
цизно пре тога мора да пита за дозволу и сви су на то 
упозорени. Последица оваквог начина рада јесте да се 
покрет учи спорије. Заиста се све може објаснити вер-
бално и сваки покрет је преводив у речи, али најбрже 
се учи кроз додир. У балету који је јако компетитивна 
вештина, циљ је да се што више научи што брже, како 
би се био што бољи. Онда је разумљиво што ће настав-
нице балета инсистирати на додиру. Балет се, додуше, 

на почетку мора учити кроз додир како би дете савла-
дало азбуку покрета.” 

Како смо сведоци злоупотребе позиција моћи у 
глумачком и редитељском свету и физичког и сексу-
алног злостављања у позоришној и филмској бранши, 
логично је запитати се да ли се сличне ситуације де-
шавају и међу плесачима, нарочито имајући у виду да 
је физички контакт нужан део плесне изведбе. Меха-
низам и односе плесних партнера, Фросина објашња-
ва: “Физички додир, због своје природе, не може бити 
у потпуности лишен сексуалних конотација, али лич-

Балерине, фото: А. Рамадановић
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но никад нисам размишљала о томе током игре. За-
нимало ме је само да ли ћемо покрет добро извести. 
Током изведбе понекад се деси да те партнер додирне 
тамо где можда није најпријатније, рецимо, за груди, 
али не ради то намерно, већ како му не бих испала са 
висине или да се не бих повредила. Постоји поверење 
међу нама и знамо да, ако се то и деси, намера није 
еротска, већ се то десило из безбедносних разлога. У 
раду са кореографима нема контакта. Као школова-
ни плесачи познајемо плесни вокабулар и довољно је 
да кореограф каже који покрет или коју фигуру треба 
извести. Постоји, међутим, вербално насиље у профе-
сионалним ансамбилма као мизогине ‘шале’ што није 
занемарљиво.”

Како је Фросина Димовска сарадница за покрет 
и кореографкиња у драмским представама, о томе на 
који начин ради са глумцима и глумицама каже: “Ако 
је у питању партнерска игра, увек питам глумце да ли 
прво желе да пробају са мном јер ако ја објашњавам, 
важно је да барем једна особа брзо схвати и онда мо-
же да пренесе другоме. И овде је додир ствар брзине 
и јасности.”

Осим што се кроз додир брже учи, он утиче и на 
свест о телу. Како наша саговорница духовито описује, 
понекад јој се чини да смо постали само механички 
преносиоци наших мозгова, док се тело занемрује. Иа-
ко исцеливање тела не мора нужно да се чини кроз до-
дир, он сасвим сигурно утиче на то. Она примћује да 
кроз међусобни додир, ученици и ученице интензивно 
уче, да се јавља свест о другоме, о партнеру, да се тако 
лишава его и сујета и схвата потребност заједништа. О 
свему томе прича са ученицима и тако се ствара међу-
собно поверење. “У настави никада није додир проблем, 
него однос не ваља. Моји ученици знају да су питани и 
слушани и да је ситуација када имам физички контакт 
са њима зарад њиховог напретка. Додир ми даје додат-
не ресурсе у настави. Ако додирнем ученика како бих 
му правилно наместила ногу, он ће касније моћи да 
имитира осећај који је имао у том положају. Али уче-

ник зна зашто га додирујем и ја знам зашто то радим. 
Најважнија је моја намера и да се преиспитујем шта 
радим и како се други осећа.”

Да ће додир увек бити повезиван са сексуално-
шћу, свесни смо сви. Због тога је нужно да се пронађе 
начин и да се регулише питање додира у настави како 
би се облици насиља спречили. Али то се неће десити 
уколико нам школски систем наметне листу питања 
којом професор тражи дозволу. “То се своди на форму. 
Одлазимо у бирократизацију која нас у свакодневном 
животу оптерећује и отежава, желимо да је примени-
мо у настави с идејом да се деци олакша школовање. 
Поента је у односима. Ви можете без икаквог додира 
да вршите насиље над ученицима, плесачима, глумци-
ма, колегама... Уместо да попуњавамо формуларе са 
питањима, треба прво професори да буду добри пре-
ма себи и другима и да буду емпатични и искрени.”

Своје искуство са додиром током школовања у 
Балетској школи и каснијем професионалном раду, 
поделила је уметница Андреја Каргачин: “Моје прво 
искуство са дуетном игром/подршкама у средњој ба-
летској школи за мене је био добар пример начина на 
који добар педагог може да учини много за своје уче-
нице и ученике у каквом год они да су стању. У време 
када сам имала тај предмет, била сам ужасно анксио-
зна и преосетљива и било ми је јако тешко да поднесем 
додир, било чији, нарочито некога кога не познајем 
добро и нарочито додир који може да резултира не-
ком катастрофом (падањем или сламањем свог или 
туђег врата). Упркос томе, ти часови су ми били мно-
го мање непријатни него што би могли да буду пошто 
је атмосфера била сигурна и није ми стварала додат-
ни притисак него ми је помогла да се рестеретим дела 
сопственог притиска. С друге стране, често сам, у току 
свог плесног образовања, имала проблем са додирима 
који су били инвазивни и остављали емоционалне по-
следице, код мене и мојих другарица. Наставнице ба-
лета често штипају или гребу или боду или чак ударају 
и гурају своје ученице и ученике да би им помогле да 
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натерају тело у неко неприродно стање. Иако то звучи 
језивије него што јесте, мислим да треба имати у виду 
да је плес, класичан балет поготово, сурова ствар, то 
је свакодневно терање тела на нешто што оно не жели 
да ради, тако да је уобичајено и није зачуђујуће да ат-
мосфера скрене у војничком правцу. Питање је онда 
на који начин се ситуација која је непријатна не чи-
ни непријатнијом. Као редитељка, радила сам недав-
но с неколико глумаца сцену сексуалног насиља, што 
је доста екстреман сценарио за додир у позоришту и 
дошли смо до закључка да је важно да се на проби ус-
постави сигуран простор у којем се пре свега актери 
осећају безбедно.”

Истраживањем теоретичара А. Лија Стјуарта и 
Мајкла Лупфера из септембра 1987, објављеног у тексту 
“Додир у настави: Ефекти додира на перцепцију и ре-
зултате студената” (Touching as Teaching: The Effect of 
Touch on Students’ Perceptions and Performance) у Ча-
сопису за примењену друштвену психологију (Journal 
of Applied Social Psychology, Volume 17, Issue 9) на ос-
нову експеримента који је укључивао 171 студента и 
студенткињу, доказује се добробит додира у настави. 
Студенти су били подељени у две групе – прва којој су 
професори исказивали подршку кроз добровољан и доз-
вољен додир и друга где је додир између професора и 
ученика био забрањен. На крају, прва група имала је 
боље резултате и веће самопоуздање од друге групе. 
Ово је и практичан доказ онога о чему говори и моја 
саговорница. Додир у образовању, било оно драмско 
или плесно, уколико постоји пристанак са обе стране, 
ефикасно помаже и користи ученицима у њиховом на-
претку. Због тога је важно да се убудуће физички кон-
такти не ускраћују у настави, да се проблем не биро-
кратизује тражењем дозволе, већ да се гради узајамно 
поверење између предавача и ученика или припадника 
изведбеног колектива/ансамбла.

Балерине, фото: А. Рамадановић
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К ада су на Међународном фестивалу позоришта 
за децу у Суботици позоришни радници и рад-
нице из различитих земаља, махом европских, 

на трибини разговарали о проблемима са којима се 
сусрећу током рада у позориштима за децу и младе, 
износили су уобичајене и свима познате примере: хи-
перпродукција ниског квалитета, одсуство подршке 
од стране државе, нестручност кадра, недоследна и 
неодговорна репертоарска политика. А онда су реди-
тељка луткарских представа Поупак Азимпур Табри-
зи (Poupak Azimpour Tabrizi) и глумица и редитељка 
Мaрjaм Кaзeми (Maryam Kazemi) из Техерана (Иран) 
изнеле за нас непремостив проблем са којим се сусрећу 
у раду и свакодневици – физички додир између глума-
ца и глумица у Ирану је забрањен. Исламска култура 
забрањује додир између жена и мушкараца на јавним 
местима, чак и између брачних парова или припадни-
ка исте породице. 

Поупак Азимпур Табризи (1971), поред редиљ-
ског рада, провела је 15 година пишући својеврсни 
речник – Иранска традиција и ритуали у луткарском 
позоришту и театру сенки, који се данас користи као 
једна од најважнијих референци у истраживању иран-
ског позоришта. Професорка је на Факултету ликовних 

уметности на департману за луткарско позориште и 
чланица је одбора UNIMA-e у Ирану. Марјам Каземи 
(1963), њена колегиница, режирала је преко 40 пред-
става у Техерану, а предаје на истом Факултету пред-
мете Покрет и тело и Дете и драма. Чланица је одбора 
Иранског театарског форума и Асоцијације позоришта 
за децу и младе. Пре три године редитељка је новча-
но кажњена на суду јер је, режирајући Шекспиров Сан 
летње ноћи у Градском позоришту у Техерану, поста-
вила сцену у којој глумац и глумица плешу.

Искористила сам прилику да са њима разговарам 
о условима у иранским позориштима, на који начин 
забрана физичког додира утиче на позориште и режију 
и како успевају да у театру превазиђу препреке задате 
културом и традицијом у којима живе. 

Д. С.: Како бисте описали позориште у Вашој земљи 
онима који никада нису били у том делу света или ни‑
када нису гледали представу која долази из Ирана?

П. А. ТАБРИЗИ, М. КАЗЕМИ: Најкрупнија ствар која 
је усмерила и усмерава иранско позориште је Ислам-
ска револуција (јануар 1978 – фебруар 1979). Она је 
донела исламске и верске законе који регулишу по-
зориште, телевизију и филмове. Ти закони изричито 

Разговарала и превела са енглеског > Дивна Стојанов

Интервју: Поупак Азимпур Табризи и Марјам Каземи  

Позориште без додира
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забрањују физички додир између глумца и глумице 
током игре, акробатских покрета или плеса. То значи 
да се од тада ни један глумац и глумица нису дотакли 
на сцени. Замислите да се ни један Ромео и ни јед-
на Јулија већ деценијама нису додирнули у позори- 
шту.

С обзиром на то, којим темама се баве савремено по‑
зориште и савремени драмски текстови?

П. А. ТАБРИЗИ, М. КАЗЕМИ: Ми заправо немамо 
формална ограничења у избору домаћих или страних 
драма, у смислу да је неки аутор забрањен или непо-
жељан, али имамо ограничења у избору садржаја који 
се обрађују у тим комадима. Морамо бити опрезни 
и свесно бирати шта ћемо проблематизовати у позо-
ришту. Забрањено је бавити се ванбрачним везама, 
припадницима ЛГБТ заједнице, питањем хиџаба, по-
литиком, критиком која ће указивати на проблеме у 

друштву. Сви који раде у области сценских уметности 
свесни су ових правила па се тако у Ирану не пишу 
нити постављају комади са таквим темама.

Пре четири године објавили сте рад о феноменоло‑
шком приступу публици. Какав је однос публике пре‑
ма позоришту у Ирану?

П. А. ТАБРИЗИ: У Ирану је приметно мањи број при-
падника средње класе који иду у позориште. Скоро да 
их више нема. Из економских разлога, многе породице 
с ниским примањима не могу ни да замисле да иду у 
позориште. За њих је позориште луксуз. Студенти, по-
себно студенти уметности, чине велики део позоришне 
публике. На другом месту су деца, а самим тим и њи-
хове породице. Институционализовање деце као демо-
графске групе којој се позориште обраћа, схватање да 
су они сада циљна публика од које позориште зарађује, 
заправо би повећало одговорност доносиоца одлука у 

Поупак Азимпур Табризи Марјам Каземи
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култури у погледу креирања оригиналног садржаја и 
обраћања пажње на њихове стварне потребе.

Свој академски рад и практично деловање у позо‑
ришту усмерили сте ка луткарству. Да ли је луткар‑
ска традиција у Ирану разноврснија од драмске? 

П. А. ТАБРИЗИ, М. КАЗЕМИ: Јесте! Tрадиција лутке 
у Ирану богатија је и много старија од драмске. Лут-
карство се непрестано развија већ вековима. Исламско 
уређење земље и државна политика строго регулишу 
праксе у којима су глумци извођачи, те је луткарство 
одувек имало већу слободу изражавања, могућност да 
проговара о социјалним питањима и, на крају краје-
ва, да критикује. Скромно бављење друштвеним анга-
жовањем у драмском театру Ирана долази снажнијим 
продором европског театра и европске културе у на-
шу земљу. 

Који тип луткарства се најчешће виђа на сценама у 
иранским позориштима, а који је Ваш приступ лут‑
карству у редитељском раду?

П. А. ТАБРИЗИ, М. КАЗЕМИ: Луткарска традиција 
у Ирану поникла је на карактеру Пахлавана Качала 
(Pahlavan Kachal). Сама лутка изгледа као рукавица и 
аниматор је навлачи на руку. Он представља народног 
јунака који исмева и осуђује лицемерје, укључујући и 
оно религијско. Пахлаван храбро брани част нејаких 
и штити их од зликоваца и, наравно, на крају увек по-
беђује. Када би Пахлаванов противник био поражен, 
глумац једноставно извуче руку из рукавице. Не мора-
мо ни помињати да су представе са овим ликом кроз 
историју биле забрањиване. Многи други народи имали 
су своју лутку Пахлавана – у Француској Пулчинела, у 
Египту Арагоз (у Србији Тодор, прим. ауторке). Други 
тип луткaрства је марионетско позориште – Кхејмех 
Шаб Бази (Kheymeh Shab Bazi). То је апстрактни теа-
тар марионета настао у 18. веку. Форма се током веко-
ва развијала. На почетку су се представе са народним 
херојем и марионетама изводиле у шаторима. 

Савремено иранско луткарско позориште при-
казује различите луткарске технике што је данашњој 
публици много привлачније. Редитељ разматра облик 
и врсту лутке према теми и стилу игре. Одабир се ра-
зликује и у случају да се представа ради за фестивал ску 
публику, или се припрема изведба за домаће гледао-
це, а наш одабир као редитељки, пре свега, зависи од 
приче. Нама је најважније да прича буде испричана, 
а публика ће лако препознати и прихватити различи-
те начине марионетских техника и различите типове 
лутака. Немамо проблем ни са глумцима будући да се 
позориште лутка изучава на четири уметничка универ-
зитета у Ирану, тако да годишње добијамо много шко-
лованих и квалификованих сарадника који су вешти у 
најразличитијим техникама. Не постоји граница која 
нас у том смислу лимитира.

Да ли антропоморфне лутке смеју да се додирују? 
Прави ли се разлика у односу на врсту физичког кон‑
такта: пољубац, загрљај, ударац...?

П. А. ТАБРИЗИ, М. КАЗЕМИ: Уколико се у луткарској 
представи користе антропоморфне лутке или фигуре 
које подсећају на људе, њихово кретање и контакти 
су исти као и понашање људи у друштву. Загрљаји, 
пољупци, туча између мушке и женске лутке на сцени 
су забрањени. Женска лутка мора да поштује правила 
које мора да поштује и једна жена у иранском друштву. 
Исто тако, глумица која анимира женску лутку мора 
(као и лутка) да има костим који укључује хиџаб. 

Шта се дешава уколико лутке не представљају људе 
већ бесполне предмете?

П. А. ТАБРИЗИ, М. КАЗЕМИ: Шеријатски и исламски 
закони који се тичу изведбе и утичу на њу на сцени, 
стриктни су и ригорозни и за мушки и за женски пол. 
Уколико театарски предмет нема пол или род и ни на 
који начин не асоцира на мушкарца или жену, онда не 
постоји ни проблем. Дакле, бесполни објекти који се 
анимирају у театру не подлежу овом исламском закону. 
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Договарајући овај интервју, у не‑
формалној преписци навели сте да 
је рад глумицама у Ирану отежан 
због културе којој припадају. Да ли 
сматрате да је исто и у случају ре‑
дитељског рада или, с друге стра‑
не, мислите да ово пружа додатни 
простор за креативност?

П. А. ТАБРИЗИ, М. КАЗЕМИ: Ре-
дитељи у Ирану труде се да ова 
ограничења користe као нове мо-
гућности. У томе много помаже 
прибегавање луткарском театру. 
Покушавамо да размишљамо на 
креативније начине и током годи-
на научили смо да ситуацију иско-
ристимо на најбољи начин.

Шта то значи конкретно? Како ће 
глумци приказати, на пример, ро‑
мантична осећања, физичку при‑
влачност која захтева физички кон‑
такт између глумца и глумице? 

П. А. ТАБРИЗИ, М. КАЗЕМИ: Да 
би изразили љубав, наклоност, мр-
жњу и друге емоције које захтевају 
физички контакт, наши редитељи 
и глумци траже алтернативна ре-
шења. Некада су ти начини вер-
бално објашњење, али чешће при-
бегавамо симболичким знацима 
и изразима. На пример, држећи 
црвени шал са обе стране, глумци 
и глумице на симболичком нивоу 
показују размену романтичних ра-
сположења, а публика разуме, од-
носно декодира овај знак и “чита” 
да се ликови на сцени воле. Када је 
потребно да се на сцени прикаже 

загрљај или пољубац, тик пред сам 
чин, светла се угасе и на публици 
је да антиципира шта се заправо 
десило. Други начин је да уз по-
моћ кореографа редитељ постави 
плесну сцену између мушкарца и 
жене који се воле. Плес, наравно, 
не може да садржи додир између 
глумца и глумице. Трећа могућност 
је да глумац пољуби хаљину или 
мараму коју носи глумица уместо 
да пољуби саму глумицу...

На академијама у Србији професо‑
ри глуме и режије ослањају се на 
добровољан додир између профе‑
сора и студента када је он нужан 
при објашњењу неког покрета. Како 
се глума и режија уче на факултету 
уметности у Техерану када је профе‑
сор/професорка спречен/спречена 
да покрет демонстрира кроз додир 
глумца? Марјам, на који начин пре‑
дајете свој предмет Покрет и тело?

М. КАЗЕМИ: У иранским умет-
ничким школама, на предметима 
као што је глума, где је физички 
контакт између професора и сту-
дента неопходан у сврху учења, по-
стоји родна сеграгација. У преводу, 
студенти су подељени према род-
ном идентитету и наставу им пре-
даје професор истог пола који онда 
има слободу да додирне студента 
тј. студенткињу. Ово ми омогућа-
ва да се бавим својом струком и 
да подучавам студенткиње, будуће 
глумице и редитељке, најбоље што  
могу.

Кхејмех Шаб Бази
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П андемија коронавируса донела је неочекиване 
промене готово на свим подручијима људског 
живота. У новонасталим околностима било је 

потребно наћи нове начине за успостављање ефика-
саног здравственог система, одвијање робне размене и 
одржање професија чије деловање захтева јавне про-
сторе и публику. Иако је здравствени систем био нај-
више погођен, а глобална економија доживела бројне 
изазове, овај текст бави се феноменолошком анали-
зом и питањем како је изразито сценска форма изла-
гања модне колекције која зависи од присутва публи-
ке – купаца, успела да опстане користећи различите 
могућности интернета, друштвених мрежа, старијих 
наслеђа излагачких пракси као и комплексних могућ-
ности сценског дизајна. Текст ће се кроз приказ неко-
лико примера бавити овим питањем. Будући да је сваки 
бренд пронашао начин да одржи комуникацију са јав-
ношћу-купцима, анализа ће бити фокусирана на неко-
лико аутентичних примера примене праксе сценског 
дизајна код модних кућа Лоуви (Loewe), Диор (Dior), 
Версаће (Versace) и Миу Миу (Miu Miu).

Француска дизајнерка Марин Сер (Marine Serre) 
је у својој колекцији Јесен-зима 2020/2021. имала спе-
цифичан концепт приче о једном дистопијском свету 
и цела ревија била је пропраћена нарацијом о свету у 
коме Сунце више неће бити пријатељ човечанству, већ 
ће се свет због загађења доста променити повећањем 
глобалног загревања. Таква врста промена захтеваће 
од људи и промену одевања које ће имати пре свега 
заштитну функцију. На тој ревији први пут су се могле 
видети и заштитне маске у склопу појаве модела. Већ 
крајем фебруара 2020. заштитне маске почеле су све 
више да се користе по препоруци Светске здравстве-
не организације, да би од марта постале саставни део 
наше свакодневице и наших џепова. Већ је Миланска 
недеља моде најавила предстојећа дешавања тиме што 
се одређени број модних кућа повукао из јавног пред-
стављања колекције. Ђорђо Армани (Giorgio Armani) 
се први у тој ситуацији прилагодио представивши ко-
лекцију путем интернет преноса уживо (live stream).

Италијански Вог (Vogue) је први пут у историји 
публиковања направио радикалан потез одлуком да на-

Пише > Даринка Михајловић ака Селена Орб

Први ред под маскама
Нове праксе сценских догађаја током пандемије коронавируса
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Познате личности у виртуелном првом реду ревије бренда Миу Миу, фото: Miu Miu
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словна страница мартовског броја буде потпуно бела, а 
већ наредно издање носило је дечје цртеже као главни 
мотив. Оваква одлука имала је вишеструку позадину. 
Прва је била немогућност организовања фото-сни-
мања због потпуног затварања – локдауна (lockdown), 
а друга је носила концептуалну поруку о вери у нови 
млади свет који долази. 

Модна индустрија представља високо развијени 
систем односа између дизајнера и тржишта и тај од-
нос остварује се пре свега кроз визуелну комуникацију. 
Систем комуникације између бренда и купца пре пан-
демије коронавируса подразумевао је:

1. Одлазак на ревије на којима је распоред се-
дења важна друштвено-социолошка ставка;

2. Фотографисање публике, модела и атмосфере 
током одржавања недеља моде и конкретних 
ревија;

3. Куповина артикала, при чему велику важност 
има и дизајн радње;

4. Јавна промоција бренда кроз појављивање на 
јавним скуповима;

Искуство карантина и атмосфера страха током 
пaндемије модној индустрији створили су велики про-
блем. Будући да је императив ове индустије стално и 
“изнова ново”, било је важно пронаћи адекватан начин 
да се потенцијалним купцима приближи нова колек-
ција, али и да се промовишу верни конзументи бренда. 
Инстаграм, Тик Ток и Зум (Zoom) постале су кључне 
платформе за промоцију. Тако се, на пример, могло 
видети како брендови интензивирано шаљу инфлуен-
серима (утицајним особама на виртуелним друштве-
ним мрежама) поклон пакете својих производа које 
они затим активно промовишу на својим профилима.

У процесу успостављања нове реалности било 
је потребно пронаћи најадекватнији начин да се при-
ближи дух колекције, квалитет материјала као и кон-
цепцијска поруку бренда за текућу годину, што је у 
претходним годинама постало изузетно важно, а нај-
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чешће је остваривано употребом сценских средстава. 
Сценска средства која се користе у процесу преношења 
концепцијске поруке укључују избор локације, дизајн 
догађаја, дизајн простора, дизајн светла, дизајн зву-
ка и избор музике, као и избор модела који не дола-
зе више из класичних модних агенција. Једном речју 
ревија постаје простор инсценсције идеја модног кре-
атора. У овом тексту анализира се употреба помену-
тих сценских средстава кроз анализу неколико при-
мера пракси у модним ревијама које су настале током  
пандемије.

ТЕАТАР ДЕ ЛА МОДЕ (THÉÂTRE DE LA MODE)  
57 ГОДИНА КАСНИЈЕ

Модна кућа Диор је на првој дигиталној Париској 
недељи моде приказала модни филм у режији Матеа 
Гаронеа (Matteo Garrone). Филм приказује путовање 
умањених модела из колекције, од кројачких радионица 
за израду до шуме настањене фантастичним бићима – 
воденим нимфама, шумским вилама. Чудесна шумска 
бића постају и носиоци Диорове колекције.

Радња филма започиње призорима из кројачке 
радионице где се одвија ручно шивење умањених мо-
дела хаљина на кројачким луткама висине око 35 сан-
тиметара. Гледалац има прилику да види унутрашњост 
радионице са изложеним скицама на зиду и посложе-
ним манекенима. Атмосфера се не може прецизно 
временски одредити, јер сликa има архаични призвук. 
Следћа сцена пребацује се на путовање колекције, где 
видимо двојицу лакеја који носе затворену кутију у об-
лику куће кроз шуму. Атмосфера шуме је већ колори-
том одређена тако да најављује фантастично дешавање, 
што ћемо видети већ у наредним кадровима. Прва ста-
ница где се заустављају лакеји је мост на језеру које је 
испуњено сиренама и воденим нимфама. Ту се први 
пут отвара кутија у којој видимо колекцију коју смо на 
почетку видели у радионици. Нимфе бирају неке од 
изложених модела и лакеји им узимају кројачке мере. 
Путовање се наставља и тако срећемо низ фантастич-

них бића испред којих се отвара кутија и врши одабир 
модела. Поново видимо познату атмосферу кројачке 
радионице у којој овај пут вредне кројачице израђују 
хаљине у природним величинама. Следећи кадрови 
филма поново нас враћају у шуму где се сусрећемо са 
претходно виђеним фантазмагоричним бићима која су 
сада одевена у хаљине израђене по њиховим мерама. 
Призор њиховог даљег кретања кроз шуму делује као 
нека прерафаелитска слика.

Оно што нас враћа на почетак овог поглавља 
јесте начин излагања колекције, односно како колек-
ција путује на умањеним моделима до купаца који су 
у овом случају смештени у поетски оквир фантазма-
горичности. Занимљиво је приметити да је сличан на-
чин презентације модела на умањеним луткама ништа 
друго до поновљена пракса која је била употребљена 
1945. године. Након Другог светског рата модна ин-
дустрија није била приоритента друштвена занимација, 
али Француска као престоница високе моде (Haute 
Couture) имала је тежњу да Паризу врати позицију 
главног модног центра. Током Другог светског рата 
тај центар био је померен у Берлин и Беч. Син Нине 
Ричи (Nina Ricci), дошао је на идеју да се нова колек-
ција високе моде представи на умањеним фигурама 
лутака, што је донело уштеду у материјалу и људству 
– потребној радној снази. Таква умањена форма омо-
гућила је и широку доступност колекције, па је након 
Париза изложба кренула на пут по Европи.

Укупно 237 модела висине 70 сантиметара нај-
иста кнутијих француских дизајнера као што су Нина 
Ричи, Пјер Балмон (Piere Balmain), Елса Скјапарели 
(Schiaparelli) израђени су и смештени у сценографију 
коју су потписали Жан Кокто (Jean Cocteau) и Кристијан 
Берар (Christian Bérard). Сви детаљи били су израђени 
до функционалног максимума. Иако је модна кућа Ди-
ор званично установљена 1946, Кристијан Диор који је 
тада радио као дизајнер код Ле Лонга имао је неколико 
изложених модела. Театар моде (Le Théâtre de la Mode) 
отворен је 28. марта 1945. у Лувру, а након Париза и 
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Европе изложба је стигла до Америке. Жичане лутке 
са прецизно моделованим главама биле су израђене 
према кроки скицама илустраторке Елијане Бонабел. 
У процесу израде ове ревијске изложбе учествовале су 
занатлије из области кројења, шивења, израде обуће, 
рукавичари, јувелири. Лутке су биле изложене у неко-
лико сценографских поставки: зачарана чума, јутро на 
Шанзелизеу, Улица мира на тргу Вендом, чудесна шу-
ма, краљевска палата.

Марија Грација Кјури (Maria Grazia Chiuri), сада-
шња главна дизајнерка модне куће Диор изјавила је 
да инспирацију проналази у надреализму, мистици и 
фантастици и да јој је то пре свега важно због неизве-
сности коју носи будућност. 

У овом тексту фокус је на презентацији као јед-
ном од најзначајних фактора, јер ћемо на неким при-
мерима видети како је дигитална форма задовољила 
излагаче потребе коришћењем базичних начина ко-
муникације, попут интернет преноса уживо. Поетич-
на слика која је креирана у Диоровом видеу пружа из-
мештање из света реалности. Кроз такву естетизовану 
слику која се ослања делом и на рафаелитско сликар-
ство добијамо наду да ће крајњи исход бити добар и 
да у свету и даље постоје простори нежности и лепоте.

Употреба сценског дизајна овде је присутна кроз 
све детаље који су коришћени – од начина пронала-
жења изражајне форме до најситнијих детаља који са-
чињавају сценографију дешавања овог филма.

ЛОУВИ – СЕНЗОРНО ИСКУСТВО

Француски модни бренд Лоуви одабрао је једин-
ствен начин да оствари комуникацију с јавношћу у си-
туацији тоталне изолације. Оно што је искоришћено у 
њиховој изложбеној пракси на најбољи могући начин 
испратило је све потребе које модна индустрија нуди 
купцима – опипај, пробај, купи. Презентација колек-
ције спакована је у кутије које је узак круг купаца, са-
радника, новинара и инфлуенсера добијао на кућне ад-
ресе. Фотографије и снимци отварања и презентације 

садржаја преплавили су друштвене мреже. Ако се само 
мало вратимо у историју трговине модом, сетићемо се 
како су некадашњи трговци своју праксу базирали на 
ковчезима – кутијама у којима су се налазили узорци 
материјала или узорци одевних предмета намењени 
за пробу. Лоуви кутија представља сензорно искуство 
које прати цео процес израде колекције, од одабира 
материјала кроз узорке који су запаковани, до макете 
простора дешавања ревије. Модели који сачињавају 
ову колекцију дати су на четвоространим картонским 
елементима који највише подећају на перијакте, тако 
да су власници кутије могли да направе поп ап сцено-
графију ревије и да променом углова објекта са фото-
графијама модела прате и различите промене атмо-
сфере ревије. Отварањем кутије наилазимо на писмо 
креативног директора Џонатана Андерсона (Johnatan 
Anderson), затим проналазимо макете торби и 23 мо-
дела из ове колекције, картонске моделе наочара за 
пробу као и наснимљени звук из радионица који је на 
винилској плочи. Поред кутије, Лоуви је понудио и 
могућност интернет преноса ревије уживо. Андерсон 
се, како каже, одлучио за овај потез зато што га ауди-
торијум често доживљава као недоступног дизајнера, 
а оно што он сматра најважнијим јесте управо оства-
ривање што ближе комуникације са људима.

ПОСТАВКА РЕВИЈЕ ЗА ИНТЕРНЕТ  
ПРЕНОС УЖИВО

Технолошки напредак условио је да годинама 
уназад користимо интернет и различите апликације 
у обављању свакодневних активности, па су различи-
те платформе за комуникацију (Зум, Скајп) успеле да 
помогну у превазилажењу изолације. Зум платформа 
је у периоду изолације имала водећу улогу у оства-
ривању комуникације у реалном времену. Све модне 
куће препознале су предност овог начина комуника-
ције, али простор излагања ревија био је ипак примар-
но важан, па су модне писте замењене нечим што нај-
више подсећа на филмски студио. Услови које треба 
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да задовољи студио пре свега су видљивост модела и 
њихова комуникација са простором у ком су изложе-
ни. Нису сви успели да одговоре овом изазову, тако 
да су неке колекције само “пролетеле” на снимцима, 
а купци-публика остали су ускраћени у томе да виде 
детаље, чак и целину.

У трци за постизањем излагачке оригиналности 
и атрактивности дешавало се да избор простора буде 
предоминантан. Диор ревија Јесен-зима 2021/2022. 
употребом играчких секвенци и просторних инталација 
скренула је пажњу са саме колекције, а на Живанши 
(Gyvenchi) ревији Јесен-зима 2021. употреба светла и 
смењивање брзих кадрова отежало је прегледност ко-
лекције у односу на саме моделе, па је колекција гур-
нута у други план.

Први ред у гледалишту одувек је имао посеб-
ну важност за модне куће, јер је присуство познатих 
лица на некој од ревија значило подржавање бренда. 
Последњих година услед све чешће употребе друштве-
них мрежа и појаве инфлуенсера први ред добија још 
већи значај јер публика из првог реда успоставља ин-
директну комуникацију са брендом. Као најмаштови-
тији бренд издвојио се Миу Миу поставивши укључе-
не екране са пратиоцима ревије као део сценографије 
(ревија Пролеће-лето 2021). Док су манекенке прола-
зиле кроз пространи простор предвиђен за ревију, на 
одређеним пунктовима означено је присуство првог 
реда у стандардном Зум формату (нису видљиве целе 
фигуре већ само главе и рамена). Неки од присутних у 
првом реду били су видно припремљени за овај догађај 

Лоуви ревија у кутији, фото: Courtesy of Loewe
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што се одликовало избором накита, шминке и одеће. 
Оно што је било важно јесте да они објаве садржај ре-
вије на друштвеним мрежама и тако посведоче тре-
нутно дешавање. На профилима неких од њих могли 
смо видети комплетну одевну комбинацију која ука-
зије поштовање самом бренду.

Следећа ревија бренда Миу Миу “Brave Hearts” 
одржана је у планинама северне Италије које су пре-
кривене снегом. Поштујући важећу социјалну дистан-
цу, манекени су се налазили довољно удаљени једни 
од других уз одсуство публике, мајстора светла и зву-
ка и осталих учесника у реализацији ревије. Ревија је 
снимана панорамским камерама и дроновима, а до-
живљај амбијента потпуно се одражавао на колекцију.

Повећана употреба камера у домовима учинила 
је наше интимне животне просторе јавно доступним, а 
дешавало се и то да поједини представници професија 
буду изложени оку јавности више него раније. Многи 
видеи на интернету показали су уплив свакодневног 
кућног дешавања у пословни Зум састанак и често су 
постајали вирални и масовно гледани. Непланира-
но “отварање” приватних простора испровоцирало је 
модну индустрију да покаже више него што је до сада 
била пракса. Приказивање процеса израде модела из 
колекције, као и сарадника који учествују у том про-
цесу постали су један од начина вођења модних кам-
пања. Креативни директор модне куће Гучи (Gucci), 
Алесандро Микеле (Alesandro Michelle) презентовао 
је колекцију тако што су запослени у овој модној кући 
били протагонисти колекције. На друштвеним мре-

жама појавиле су се фотографије из колекције с јасно 
потписаним именима и позицијама запослених. Свако 
од њих добио је и простор да сними видео рад у коме 
презентује бренд. Успешност овог подухвата најмерљи-
вија је по броју наслова који су га пратили у разним 
часописима и на порталима.

Модна индустрија морала је да пронађе форму 
која ће заменити модну ревију као један сложен сценски 
догађај. Позориште је такође проналазило нове начине 
како би наставило рад, па су тако пробе посредством 
Зума постале све чешћа појава. Зум се чак појавио и као 
медиј за постављање позоришне представе, на пример 
Enter Full Screen Војтека Зиемилског (Wojtek Ziemilski) 
и Вишњик у вишњику Бобе Јеличића. Из овога можемо 
закључити да су све активности које у извођачкој или 
презентационој пракси захтевају публику морале да 
пронађу нове начине да би се наставиле. Пандемија је 
део наше свакодневице и полако се успоставља нова 
нормалност која уз одређене мере омогућава поновни 
повртак људи у затворене просторе. Оно што остаје као 
отворено питање јесте употреба алтернативних начина 
повезивања са публиком и да ли презентациона пракса 
може дугорочно опстати ако се не одвија у директном 
контакту људи који дишу, аплаудирају, негодују, реа-
гују кашљем или смехом. У сваком случају, на крају је 
важно наставити праксу и задржати фокус на ономе 
што се презентује, мање или више успешно, али труд 
и досетљивост се свакако могу препознати у свим на-
веденим примерима.



Приредила > Исидора Поповић

И С Т О Р И Ј С К А
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К ад размишљамо о Лази Костићу и желимо да ње-
гов животни портрет скицирамо укратко, пово-
дом 180 година од његовог рођења, унапред смо 

осуђени на недовољност у исказивању. Тако је чак и 
када говоримо о ономе што је он очигледно у животу 
био и о делу које је створио. Ствар се додатно комп-
ликује и због онога што је у историјама српске књи-
жевности прећутано, по оцени угледног књижевника 
Милана Кашанина – “пола Лазе Костића”. Сигурно је 
за то било више разлога – разних интереса и манипу-
лација, присутних у сваком времену у односу на лич-
ности које својом величином надрастају и људе и до-
ба. Ипак, неки од очигледних узрока потекли су и из 
интелектуалне, још више духовне немоћи већине да 
досегне до недостижног духа Лазе Костића. Тако је у 
завидљивом ћутању и прећуткивању често налажен 
спасоносни заклон.

Многе су посебно узнемиравали високи ствара-
лачки критеријуми које је Костић постављао. Јер, ако 
би се свако књижевно стварање нужно одмеравало са 
тако високог становишта, мање значајни и мање да-
ровити не би опстали на својим местима на духовној 

Пише > Сања Милосављевић 

Поводом 180 година од рођења Лазе Костића и 
160 година од оснивања Српског народног позоришта

Костићев “Максим Црнојевић” у 
Српском народном позоришту и 
Народном позоришту у Београду

Лаза Костић
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лествици свога доба, а камоли у широј временској пер-
спективи. Накнадни поглед, из данашњице, може лако, 
у синтези, мисаоно да обухвати многе узроке драма-
тике у животу и стварању Костићевом, а овом темом 
бавио се и Данило Киш који, на пример, закључује да 
је полемички жанр у српској књижевности драстично 
уназађен, због временске празнине од осамдесет го-
дина која постоји између првог и наредног штампања 
Костићеве Књиге о Змају. 

Ипак, срећом, о Лази Костићу проницљиво су пи-
сали и многи други истакнути умови, поред већ поме-
нутог Кашанина. Између осталих, значајних, и – Стани-
слав Винавер, Исидора Секулић, Милош Црњански, Си-
мо Матавуљ, Вељко Петровић, Миленко Мисаиловић...

Иако је, вреди подсетити, Лаза Костић у 23. го-
дини завршио права у Будимпешти, а већ у 25. годи-
ни бранио докторску тезу на латинском језику, једно 
од главних обележја његовог живота било је оспора-
вање. Тако су великог писца, порицања, злобе и ома-
ловажавања, као и различити животни удари који су га 
пратили – окренули надахњујућем и трајном ствара-
лачком мотиву “судбини и њеној загонетности”. (Сам 
Костић писао је “да му је било суђено да проведе свој 
век у борби посред разних противности и крајности, 
у непрестаном отимању, у вјечном укрштају, и да бу-
де испитивач и проповедник тога начела”.) Ипак, по 
луцидном Кашаниновом запажању – “Лаза Костић је 
једини српски песник у којег нема суза”.

Тек после смрти, дошла су признања и слављења. 
И у томе се судбина исказала иронично; довољно је 
да се подсетимо да је реч о ствараоцу који је Хоме-
ра и Есхила читао на грчком, Хорација и Плаута на 
латинском, Шекспира и Бајрона на енглеском, Гетеа 
и Шопенхауера на немачком, Расина и Молијера на 
француском, Пушкина и Толстоја на руском... А на 
свом, матерњем, српском језику, писао је о Хомеру и 
Шекспиру, Гетеу и српској народној поезији, Бранку 
Радичевићу и Ђури Јакшићу... Треба томе додати да 
је оставио свој критички увод у општу филозофију и 
Расправу о основама лепоте у свету. Писао је и музич-

ку критику, а његове позоришне критике, прве, садр-
же и уметнички квалитет, што је у критикама и данас 
реткост. Миодраг Поповић у Историји српске књижев-
ности, у вези са критикама Л. Костића, наводи да су 
пре њега писани “само критички извештаји и прикази 
позоришних представа а са њиме почиње права, умет-
ничка позоришна критика. Он о представама пише на 
нов, уметнички, песнички начин”. 

Његов песнички, драмски, приповедачки, есеји-
стички, филозофски дар није се напајао на једном 
извору, ни на резултатима једне епохе, једног стила, 
једног жанра или једног народа. Његов генијални дух 
асимиловао je све значајно од давнина – у времену и 
простору – а оно што му није било и материјално по-
знато, наслућивао је особеним сензибилитетом и ви-
зионарском продорношћу. 

У својој 22. години написао је најбољу српску дра-
му епохе романтизма, трагедију у пет чинова Максим 
Црнојевић (завршена 1863, штампана 1895), огромном 
снагом талента превазилазећи младалачко неискуство. 
У исто време, преводио је Шекспира са енглеског и 
Молијера са француског. “То је могао само младић са 
аутентичним знацима генијалности” (М. Кашанин). 

Јован Ђорђевић је о драми Максим Црнојевић, 
1864. године, писао, прецизно и умно оцењујући: “Ми 
немамо ни једно драматско дело где нам је народни 
дух тако чврсто спојен са углађеношћу општеевроп-
ском као у Максиму Црнојевићу; ни један песник наш 
не смеде поћи овом уском клизавом путањом којом 
смеде поћи Костић, следујући генију свом који га је 
сачувао да не посрне на њој ни лево ни десно, и да се 
не изметне нити у простог подражаватеља народних 
песама, нити у слепог присталицу и компилатора за-
падњачке драматске школе и њених корифеја”.

Међутим, драма није наишла на разумевање код 
многих критичара и тумача који као да су се трудили да 
нађу Костићу замерку. То су махом чинили уопштено, 
критикујући без стварних аргумената, занети својом 
критичарском величином или бавећи се небитним, па 
и погрешним проценама, а превиђајући крупне вред-
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ности. Тако су и сопствену могућност процењивања 
учинили малаксалом, губећи из вида оно што је бит-
но. Јован Суботић је, на пример, устврдио да Максим 
Црнојевић “има појединих места добрих, али као дра-
ма и трагедија је слаба и има великих мана”.

Кад је реч о трагедији Максим Црнојевић, изве-
сни трагови шекспировских утицаја исказивани су у 
аутентичним ситуацијама и новом контексту, језиком 
ингениозно скованим. Први пут у стих драме уведен је 
јампски симетрични десетерац који има више полета, 
брзине и енергије од трохеја – мирног и достојанстве-
ног. До тада се веровало да је трохеј најприкладнији у 
српском језику, а да се јамб не може остварити. 

Међутим, и поред великог драматичног потен-
цијала теме из познате народне песме Женидба Мак-
сима Црнојевића, показало се да су присутне велике 
тешкоће при сценском обликовању. Дело, иако иза-
зовно, није пречесто извођено. Највећи број поставки 
Максима Црнојевића забележила су два национална 
театра – Српско народно позориште у Новом Саду и 
Народно позориште у Београду.

*  *  *
Костићева трагедија праизведена је у Српском 

народном позоришту у Новом Саду 11. фебруара 
1869. За позорницу ју је “удесио” тадашњи управник 
Антоније Хаџић, а улоге су поверене глумцима који 
су у том тренутку били сам врх новосадског ансамбла. 
Тако је, рецимо, насловног јунака играо Лаза Телечки, 
Анђелију Софија Максимовић, Ђорђа Димитрије Ру-
жић, Милоша Никола Недељковић, Јевросиму Драгиња 
Ружић... Ипак, представа није била дуговека – имала 
је само четири репризе.

Нешто више од годину дана доцније Максим Цр-
нојевић је изведен и у Народном позоришту у Београ-
ду. Премијера је била 23. октобра 1870. године. Пред-
ставу је режирао Алекса Бачвански, док је музику, као 
и у новосадској поставци, потписао Аксентије Мак-
симовић. И овде је глумачка екипа била импозантна 
– Милош Цветић играо је Максима, Милка Гргурова 

Анђелију, Мара Гргурова Филету, Љубица Коларовић 
Јевросиму... Представа је постављена две године по ос-
нивању Народног позоришта, као 116. по реду, а има-
ла је 28 реприза.

У наредним годинама и у потоњем веку, Српско 
народно позориште по броју поставки Максима Цр-
нојевића “предњачи” у односу на Народно позориште 
у Београду. Ова трагедија ће, наиме, након праизвед-
бе 1869. у најстаријем националном театру бити пре-
мијерно постављена још 11 пута и то:

6. јуна 1870;
4. јануара 1872;
25. маја 1875;
6. јануара 1877;
17. јуна 1879;
19. априла 1881;
28. фебруара 1884;
8. јуна 1902;
7. октобра 1925;
28. октобра 1930;
12. децембра 1951.

Народно позориште у Београду, пак, осим прве 
премијере, имаће их током 19. и 20. века још 7, као и 
једну у 21. веку:

17. фебруара 1882;
8. септембра 1895;
14. септембра 1906;
17. јануара 1909;
9. марта 1935;
5. јуна 1956;
5. јуна 1966;
25. априла 2000.

*  *  *
Многобројним и разноликим димензијама свога 

духа Лаза Костић се данас својим стваралаштвом опире 
било каквим ограничавајућим теоријским погледима. 
Иако се, школски гледано, сврстава у последњег вели-
ког романтичара, он превазилази романтичарске ок-
вире и самим образовањем и културом (једини хеле-
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ниста, шекспиролог и филозоф међу романтичарима), 
а камоли слојевитом мисаоношћу и визионарством. 

Ако се сетимо само стихова из Максима Црноје-
вића, “задоцнити се, прехитрити се, погодити ил’ про-
машити час” и драматичног општељудског упињања 
да се сустигне срећни или прави тренутак којим влада 
грчки бог Каирос, биће нам јасно да овакав драматич-
ни напон не тражи у сценској реализацији наглашену 
визуелну, сценску драматику, јер је најбоља позорница 
за њено остварење, заправо унутарњи, скровити, духов-
ни простор сваког појединца у публици. Ако глумац, 
својом сугестивношћу, успе да разигра те унутарње 
просторе гледалаца, комуницирајући са њима, излишан 
је евентуални напор критичара да погрешним (роман-
тичарским) кључевима откључава ингениозну браву. 

Уобичајеном, разумском апаратуром, не може-
мо мерити ни Костићев живот, ни његово дело јер су 
за њега карактеристична много сложенија, драматич-
но-судбинска ирационална обележја. Ко је, уистину, 
био Лаза Костић, не можемо да знамо. Можемо само 
да слутимо.

*  *  *
Чак ни његово тело после смрти у бечком хотелу, 

није имало уобичајене знаке материјалне деградације. 
“Кад су га пресвлачили за мртвачки сандук, дивили су 
се сви скулптуралној лепоти тога седамдесетогодишњег 
тела које је личило на Микеланђелова Старца у Меди-
чијевој капели” (Вељко Петровић).

Губитак мајке у раном детињству и упорно веро-
вање да је она отишла у рај да му донесе колаче (како 
му је објашњено), судбински је пробудило и даровало 
вишу свесност Лази Костићу за постојање више (и ви-
ших) димензија стварности. Он је, и због тога, био пре-
додређен да стално постоји и живи у више димензија 
стварности у распону између – јаве и сна. Као дете, чез-
нуо је за повратком мајке из раја, а у зрелости чезнуће 
да оде “у рај, у рај у њезин загрљај” (Ленке Дунђерске). 

Због сталног одступања од уобичајеног и свакодне-
вног, био је несхваћен. “Њега је садашњост збуњива-

ла, савремени догађаји тако потресали и живи људи 
зачуђавали, да није могао о њима мирно ни мислити 
ни говорити” (М. Кашанин). То, заправо, и није било 
ништа чудно јер њему је ближа била његова стварност 
– сан у којем му се јављала Ленка Дунђерски (Днев-
ник снова; Костић га је писао на француском језику).

А Милан Кашанин који је као тринаестогодишњи 
дечак једном срео Лазу Костића и с поштовањем му 
скинуо капу, док га Лаза том приликом није ни при-
метио (обузет својим мислима), судбински се враћао 
Костићу окупиран тим Прометејем, и бриљантно про-
ницао у његов сложени дух. Он је написао: 

“Мера, трезвеност и здрава памет, заиста нису 
биле његове врлине. Али не изгледа да су мера, трез-
веност и здрава памет биле врлине и тако великих 
умова као што су на светском плану Рембрант, Бето-
вен, Достојевски.”

Лаза Костић
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ЛАЗА КОСТИЋ – ЈОВАНУ ЂОРЂЕВИЋУ

Пешта (новембар, 1863)

Драги мој господине!
Мислим да вам нећу доћи у невреме са молбом 

да ми пошљете рукопис “Максима”. Јер, као што сам 
се известио, тешко да ће се моћи представити. Ако је 
то истина, жао ми је у толико већма, што оће Мита По-
повић да га преведе на маџарски, па би срамота било 
за мога кронпирца, да се крсти у неверијској цркви, а 
у том случају можда би још идућег сезона дошао на 
nemzeti sinház.

Још нешто: Оћу да га продам Матици. Тона ће се 
старати да га ви добијете на пресуду. Седница је ма-
тичина идуће недеље, а ја би до Марта да добијем но-
ваца. Уједно можете ми назначити шта могу искати, а 
да нисам безобразан.

Наумио сам на пролеће – кад положим политичан 
ригорозум – путовати у Лондон, на Шекспирову свет-
ковину, па зато продајем Максима, јер од куће немогу 
толико истерати на овој стерилној години.

Уједно ћу вас молити да ми у кратко назначите 
препоне, које сметају представљању, да их уклоним, 
ако могу. Кад учиним то, онда ћу писати гђци Марији 
Цветк. Њојзи сам наменуо две роле: Јевросиму и – Фи-
лету: vederemo! – Јованка /Кирковић/ мислим да ће 
бити згодна за Анђелију. /.../

Ако не одем у Лондон, видићемо се на пролеће, 
ал’ мислим, боље да се не видимо.

Мој ходолат миропомазанима Талије.
Родовима и знанцима мојима у Сомбору поздрав, 

ал’ тек онима, који сами дођу по њега.
У осталом здрав сам, седим у Будиму, прелазим 

сваки дан 3. пут у Пешту и 15. селим се Тони. Збиља! 
Тона оће први акти Максима да штампа у Летопису. 
Quid ad hoc! Ал’ да вам не “хокујем” толико за вратом 
и да вам не “окујем” стрпљење.

Ваш као и досад
Лаза1)

1) М. Лесковац, М. Бујас, Д. Иванић (пр), Лаза Костић: Преписка I, 
Матица српска, Нови Сад 2005, 13–15.

Приредила > Исидора Поповић 

Прилог

Цртица из историје  
Српског народног позоришта
Поводом Костићевог “Максима Црнојевића” – међу пријатељима –
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ЈОВАН ЂОРЂЕВИЋ – ЛАЗИ КОСТИЋУ

Сомбор, 29. нов. 1863.

Драги Лазо!
По жељи твојој шиљем ти “Максима”. Ми га оваки 

какви смо сад, неможемо још представљати, бар она-
ко не, како би желити било. Мушки персонал је слаб 
и бројем и капацитетима, женски је приличан што се 
броја тиче, али за драму и трагедију имамо само јед-
ну глумицу, Марију и можда ћемо временом још једну 
имати, Љубицу Телечкову, а то је мало за твоју драму, 
где треба четири женске, и гди нипошто једна особа 
две роле дати не може; као што си мислио за Јевро-
симу и Филету, јер би се за сваку сцену морала друга-
чије маскирати, умивати, мазати, чешљати итд., а то 
не иде. Јованка уопште није за драму, глас јој је слаб, 
а уз то и афектира јако; можда би у невољи она могла 
дати Филету.

То је што се рола тиче; а кад узмем, колико ће 
муке стајати, док науче само прилично добро декла-
мовати ову тешку дикцију, онда скоро дешперирам!

Најпосле има још једна врло главна препона, која 
би сама довољна била да нам још неко време осујети 
жељу нашу, а то је што немамо ни једне крпе гарде-
робе за Млечиће, и никаквог фонда, из кога би ову 
набавити могли.

Ђорђевић2)

ЛАЗА КОСТИЋ – ЈОВАНУ ЂОРЂЕВИЋУ

Пешта, 26. јануара 1864.

Дражајши наш регулатору!
Дакле Максим никако на ступиште? Држао сам 

досада да сте практичниј. Ако је ваше око кадро по-
гледати у бездану стрмен млоге истине, а да вас не 
увати несвест ил’ бар несвестица, морате помислити, 

2) Исто, 15–16.

да има и слабији очију и заношљивији, ил’ ако ћете и 
занешенији глава.

Ви нисте фотер, Ви сте деда, Ви сте Дедалус, па 
кад видите вашег Икаруса да је одмакао мало ближе 
сунцу нег’ што треба кад видите да му се топе воштана 
невешта крила, да пада већ, а не можете му помоћи, 
приватити га; што га опомињете, што га обавешћујете? 
Што не помислите да је он можда, опојен близином 
небесна пламена, изгубио поњатија о димензијама и 
дирекцијама земним, да не зна разликовати шта је пад, 
шта ли је лет? Пустите сиромака, он мисли да лети!

Мени је допуштено помислити свашта. И за це-
ло сам често помишљао, био сам, рекао би, кадкад и 
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уверен да ће “Максим” дуго и дуго чекати на предста-
вљање, да тај уображеник можда неће никад ни дожи-
вити своју инкарнацију. Ал’ сасвим је друкчије, кад 
ми ви сами кажете, кад ми ви напишете сентенцију; 
ту нема апелације.

Зовнусте месечара поименце, што се шетао на вр 
стреје; ’оће л’ он бити крив, ако падне?

Vulgus decipi vult.
Ал’ ипак вам фала! Боље и то него да ме не усекну-

тим жишком штедње заваркујете које куда као сонам-
булу! Ала баш ма’! Незна човек, како да поступа с ова-
ким осетљивим светом. Frailty, thy name is poet!

Vulgus decipi vult. To decipi даје ми ипак, поред 
све аподиктичности ваше, неко дечије поуздање, да ће 
се “Максим” моћи представити. Како сам прерадио 4. 
акт, млетачки костум не треба више (само Дуждевићу). 
А што се тиче дикције, ако су се глумци мало испрак-
тиковали, ваљда неће бити баш тако преко тешка; у 
томе погледу наравно да ме неможете пресуђивати 
по јакшићкој амусији.

Рола Филетина још је најмање за Јованку; оноли-
ка страст и онолишни орган! А зар се комодитет при-
мадонин неможе једаред мало и ограничити? За вре-
ме учења морали би дабоме мени уступити диктатуру.

Боље би било да сте назначили вредност “Макси-
ма” у “аустр. Вредности”, бар се неби упуштао с Ма-
тицом у погодбе с “дукатима”, те би млоге матичаре 
спасли од сумње да иштем “награду”!

У Летопису штампа се 1. акт; Филету сам прет-
ворио у клот “другарице Анђелијине” у “удовицу дуж-
девића Марка”.

Док вам Суботић пошље рукопис ваљда ћу и ја 
већ бити у Н. Саду.

Као и досад ваш
Лазар.3)

3) Исто, 16–17.



А К Т У Е Л Н О С Т И
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Л иковној уметности и дизајну дуго није придава-
на пажња у садржајима и рекламном и промо-
тивном материјалу Дубровачких летњих игара. 

У освртима једва да се помиње графичко обликовање 
плаката и програмских књижица, као и уметничко ре-
шење наградних диплома, плакета, фигурина. Иако би-
ран на конкурсима, материјал који је чинио визуелни 
идентитет Игара третиран је као самоподразумевајући 
део током њиховог трајања и сегмент који улази у са-
став документације након завршетка Фестивала. 

Када је својевремено припремана изложба о ди-
зајнерима и фотографима ангажованим за осмишља-
вање визуелног материјала Игара, јавили су се пробле-
ми у проналажењу експоната или утврђивању њиховог 
ауторства. Плакат првог летњег Фестивала (1950), ос-
мислио је тада млади сликар Едо Муртић. У каснијем 
обликовању плаката и програмских књижица, често 
су били ангажовани перспективни уметници који су 
стекли образовање на загребачкој и београдској ли-
ковној Академији.

Међу њима треба поменути сликара и графичара 
Александра Срнеца (1924–2010), коме је 1954. поверено 
осмишљавање омота програмске свеске дубровачких 

Игара. Ту је и Дубровчанин Мише Рачић (1921–1987), 
који је у Београду студирао архитектуру. Поред тога 
што је био један од оснивача Фестивала, истакао се као 
дизајнер плаката током 1953–55. године. За графич-
ку опрему програмске књиге Игара 1956. године, ан-

Пише > Синиша И. Ковачевић 

Сликар и дизајнер  
Томислав Гусић
О аутору визуелног идентитета Дубровачких летњих игара



> 182

гажован је сликар Мића Поповић (1923–1996), један 
од оснивача Задарске групе.

Дубровачки уметник Иво Дулчић (1916–1975), 
који је прве сликарске поуке стекао код Петра Добро-
вића, дизајнирао је плакат за Игре 1959. године. Обли-
ковање целокупног визуелног идентитета Фестивала 
поверено је 1960. сликару и графичару Бранку Кова-
чевићу (1911–1988), који је диплому стекао на Ака-
демији ликовних уметности у Београду. Међу онима 
који су били ангажовани на осмишљавању плаката или 
омота везаних за Игре свакако треба споменути Иву 
Грбића и Еда Ковачевића.

Када је у питању обликовање визуелног материја-
ла Фестивала, једну од најзначајнијих улога има делат-
ност сликара и графичара Томе Гусића (1931). Успех 
који је пратио графички дизајн, ставио је у други план 
уметников сликарски опус. Разлоге за то треба тражити 
у Гусићевој већој посвећености изради илу страција и 
осмишљавању визуелних обележја. Сложене припре-
ме изложби као и недовољна пажња критике, могу по-

служити као објашњење због чега његов ликовни опус 
није био познат широј јавности.

СЛИКАР ГРАДА

Томо Гусић је већи део живота провео у Дубров-
нику. У гимназији му је наставник ликовног Атанасије 
Поповић, афирмисани сликар и иконописац, који је 
школован на Академији ликовних уметности у Бечу. 
Паралелно са средњошколским учењем, похађао је 
курс цртања код сликара Иве Дулчића. Кратко се за-
држао на студијама архитектуре, које напушта после 
непуне две године. На наговор историчара уметности 
и конзерватора Косте Страјнића, уписао је Академију 
ликовних уметности у Загребу.

Био је у класи Отона Постружника, чија је упут-
ства и корекције помно пратио и темељно упијао. Раз-
говори са колегама на Академији као и пријатељима 
књижевницима, отварали су му видике у слојевите све-
тове ликовне (и не само ликовне) уметности. Упркос 
цртачком таленту и смислу за редукцију форме, није 
га привлачила уметност “шибера и шестара”. Ближи 
су му били стишани тонови и интимистичка поетика 
Видовићевих мртвих природа и ентеријера, као и бо-
наровска колористичка сазвучја.

У тражењу Гусићевих сликарских и уметничких 
сензибилитета, не би требало изоставити ни сам Дубров-
ник и његово богато културно и историјско озрачје. 
Град, његов простор и људи, одиграли су пресудну 
улогу у формирању сликаревих уметничких ставова. 
Гусићева снажна веза са Дубровником није случајна. 
Ту је одрастао, школовао се, сусрео се са уметношћу 
театра, музике, писане речи, ликовног стваралаштва. 
У Дубровнику је сагледавао и продубљивао своје ду-
ховне и културолошке афинитете и репере.

Романтик у души, заокупљен да на платну пред-
стави само оно што му је било драго, није, чини се, 
могао да пође путем тада популарне апстракције или 
енформела. Постимпресионистички импулси, поет-
ске визије града, задовољство у креативној анализи и 

Томислав Гусић: застава Дубровачких летњих игара
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интерпретацији уметничког наслеђа и стално прове-
равање и потврђивање сопствених сликарских стаја-
лишта и склоности, били су и остали Гусићева ствара-
лачка судбина и преокупација.

 Посматрано из садашњег времена, очито је да 
се у свом седамдесетогодишњем стваралачком трајању 
Гусић није битније мењао ни у промишљању сликар-
ства, ни у начину сликања. И када су у питању моти-
ви, остајао је доследан неколикима које је понављао 
током читавог опуса. Сликао је искључиво Дубровник, 
Страдун (Плацу), процесије за празник св. Влаха, мр-
тву природу, хуманизовани крајолик (шеталиште, врт), 
портрет и женски акт, сводећи свој уметнички свемир 
на само седам мотива.

РАД ЗА КУЛТНУ ГАЛЕРИЈУ “SEBASTIAN”

Када је реч о дизајнерском деловању, Гусић је пр-
ва искуства на подручју графичког обликовања стекао 
радећи у загребачком часопису Телеграм. Даље усавр-
шавање остварује радом на опреми књига за два ве-
лика издавача, “Младост” и “Школску књигу”. Многи 
истакнути сликари, попут Јосипа Ваниште или Отона 
Глихе, повремено су радили на осмишљавању дизајна 
издања дечје књижевности. Тако и Гусић проналази 
своје место, интензивно радећи илустрације за децу.

Цртежи рађени за књигу Прича о незахвалном 
мишу Душка Радовића, коју је 1979. објавила “Школ-
ска књига”, сматрају се специфичним у Гусићевом 
илу стра торском опусу. Радовићево смештање радње 
у мрак и антропоморфизам његових животињских 
протагониста идеално су се поклопили са сликаревим 
сензибилитетом, који је у том раздобљу био наклоњен 
“те шким тамним гвашевима”. Поред тога, Гусић од-
ступа од уобичајених облика одлучујући се за сликов-
ницу која се отвара попут хармонике.

 После рада на илустрацијама, окреће се графич-
ком обликовању. На иницијативу историчарке умет-
ности Љубе Гамулин путничка агенција Атлас 1972. 
основала је самостално друштво “Атлас Арт Агенција”. 

Оно је своју активност заснивало на изради савремено 
дизајнираних употребних предмета (оловке, фасцик-
ле, торбе, мање кутије), као и организовању изложби 
савремених југословенских ликовних аутора. Просто-
ри у којима су приређивани програми налазили су се 
у Дубровнику и Београду.

У Дубровнику се делатност одвија у реновираној 
и прикладно адаптираној некадашњој црквици Св. Се-
бастијана, по којој је галеријски простор добио име. 
Исти назив носио је и простор у приземљу зграде у 
Кнез Михаиловој улици у Београду, у којем се у раз-
добљу од 1982. до 1992. одвијала продаја дизајнираних 
предмета и плодна изложбена активност. За потребе 
новог простора Гусић је креирао логотип, графички 
обликовао плакате и каталоге поставки.

Осим представљања врхунских слика, цртежа, 
графика, скулптура уметника попут Миће Поповића, 
Владе Величковића, Душана Џамоње, Еде Муртића, 
у овој јединственој галерији могли су се пронаћи и 
предмети који су одговарали новом духу времена и 
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потребама и укусу пробирљивијих потрошача. Имати 
нешто од “Sebastiana”, са препознатљивим словима, 
карактеристичном црвеном бојом, као и спојем функ-
ционалности и лепоте, постао је знак доброг укуса и 
поузданог избора купаца.

ОБЛИКОВАЊЕ МАТЕРИЈАЛА  
ДУБРОВАЧКОГ ФЕСТИВАЛА

Да је сваком уметнику потребан и просвећени 
наручилац, сведочи пример ангажмана Томе Гусића 
у активностима Дубровачких летњих игара. Након 
неуспелог конкурса, Фани Мухоберац, дугогодишња 
управница Фестивала у његовом златном раздобљу 
(1964–71), и уметнички директор драмског програма 
Коста Спаић, који су се показали и као промотери до-
брог дизајна, наручили су од Томе Гусића да осмисли 
решење пратећег материјала везаног за Игре.

Идејама које је предложио када је у питању визу-
елно обележје дубровачког летњег Фестивала, Гусић се 
уврстио у антологију југословенског дизајна насталог 
током 1960-их година. Он је осмислио целокупни ви-
зуелни идентитет Игара – од знака, плаката, програма, 
улазница, банера и свих других врста огласа. Меритум 
његовог решења је добро дизајниран лого, који је остао 
препознатљив знак Игара у Дубровнику све до данас.

Нову идеју плаката Гусић доноси осмишљавањем 
јединственог и добро прихваћеног типографског ре-
шења, које је засновао 1967. и примењивао у разли-
чите сврхе. Раставио је дубровачко гесло “Libertas” по 
слоговима, стављајући сваки слог у нови ред (LI/BER/
TAS). Идеју је базирао на моделу поморске секундар-
не заставе Дубровачке републике, односно “најлепшег 
кованог дубровачког новца” – либертине, који је био у 
оптицају крајем 18. века.

У минималистичкој насловници програмске књи-
жице Фестивал Дубровник 1967. године, нови лого 

коршћен је као суви печат. Аутор га ставља у доњи 
угао, као сигнатуру Фестивала, софистицирано обо-
гаћујући монохромију површине корица. Сам наслов 
књиге штампан је курентном хелветиком, која ће оста-
ти Гусићево писмо. Величина слова одговара просто-
ру одређеном полуширини странице и уском горњом 
маргином, док је лева колона потпуно празна.

Када се појављује на плакату Игара (1978. и у ка-
снијим изведеницама), свој лого Гусић ставља на “тро-
репу слободно развијену заставу”. На овај начин реа-
лизована матрица пермутована је у четири квадранта. 
Програм боја је сужен – црвена застава са логом белог 
писма и златна са црвеним логом. Временом долази 
до преламања именице, где аутор приступа ревитали-
зацији решења с циљем побољшања делимично пре-
вазиђеног кода.

За разлику од ранијих примера праксе слобод-
ног обликовања “логоса”, Гусић налази историјско по-
криће свог поступка и легитимно га аплицира. Наи-
ме, идеја растављања речи “Libertas” на три слога (LI/
BER/TAS), била је својеврсни пандан тексту на књизи 
на коју се ослања крилати лав – симбол јеванђелисте 
Марка, заштитника Венеције. Од тада, Гусићев амблем 
постаје стални логотип у визуелном идентитету Игара. 
Осим тога, постао је и алегорија Дубровника уместо 
дескрипције рељефа из наручја Св. Влаха.

Идеју пермутација заставе препознаћемо у ка-
снијем окретању слова “а” у логоу галерије “Sebastian”, 
као што ћемо у заставама уочити “позајмицу” изгледа 
репатих барјака древних градова. Управо у идентитету 
Фестивала назиремо распон Гусићеве графичке има-
гинације – између лудичког и историјског. То лудичко 
карактерише један медитерански театарски фестивал, 
а историјско оличено у трорепим заставама говори о 
месту ове смотре – древној градској комуни окруже-
ној каменим зидинама.
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Пише > Александар Милосављевић

Димитрије Ђурковић
(17. 9. 1925. Београд – 2. 11. 2021. Београд)

У повести Српског народног позоришта остаће 
упамћен период дугогодишњег управниковања 
славног Милоша Хаџића, као време несумњиве 

стабилности на плану функционисања, консолидације 
репертоарске политике и неких од највећих уметничких 
успеха овог тетра. Било је то и доба нимало наивних 
удара на СНП које је остајало без својих највиђенијих 
уметника – глумаца, оперских певача, музичара, балет-
ских уметника... Но, ова епоха ће остати забележена и 
као време када су у овом театру стварали редитељи чији 
ће уметнички ангажман театролог Петар Марјановић 
аргументовано дефинисати појмом “новосадска шко-
ла режије”. Једна од најмаркантнијих личности овог 
серкла свакако је био Димитрије Ђурковић, личност 
необичне животне судбине (подобне за обраду у дра-
ми или филму) коју је у потпуности посветио театру.

У доба у којем се, барем код нас, за рад на новој 
представи није означавао појмом процес него једнос-
тавно – пробе, Ђурковић је инсистирао управо на оп-
сежном, темељном и дубинском раду, на дуготрајним 
пробама којима једини циљ није премијера него много 
више од тога. С једне стране, његово схватање театра 
подразумевало је много озбиљније “улажење” у свет 
драмског дела од оног у том часу важећег, предвиђа-

ло је успостављање (и поштовање) другачијег систе-
ма рада, а једна од његових последица је и ново иску-
ство које такав систем рада стичу учесници у оваквом 
поступку, најпре чланови глумачког ансамбла. Ђур-
ковићеве пробе, наиме, нису биле лимитиране тада 
уобичајеним бројем проба, предвиђале су дуготрај-
ни рад “за столом” (читаће пробе) пре изласка у про-
стор сцене, а у њима редитељ није инсистирао само 
на анализи ликова и њихових односа него и на преи-
спитивању свих аспеката односа који се успостављају 
између текста драме и текста представе, између дра-
матис персона и конкретних глумица и глумаца, као и 
између онога што се дешава у драмском делу и свега 
што се може догодити у представи када она почне да 
живи на позорници.

Једна од анегдота из тога доба сведочи о Ђурко-
вићевом начину рада. Након предвиђеног броја проба, 
безмало пред саму заказану премијеру, он је од Хаџића 
затражио да, након искустава која је стекао радећи на 
инсценацији, начини делимично нову поделу и процес 
наново започне. Разумевши суштину захтева и имајући 
поверење у редитеља, Хаџић је дао одобрење.

Радио је Ђурковић и у другим домаћим театри-
ма, али је – можда и због Хаџићевог разумевања, али и 
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атмосфере у конкретном глумачком ансамблу с којим 
је успоставио систем рада – несумњиво највеће успехе 
постигао управо у Српком народном позоришту, којем 
су његове представе донеле најпрестижније фестивал-
ске награде и признања. У Енциклопедији СНП-а између 
осталог пише: “Седам његових представа приказано 
је на Југословснским позоришним играма, а за чети-
ри је добио Стеријине награде (три за режију – Изби-
рачица, Халелуја, Фамилија Софронија А. Кирића и 
једну за сценску адаптацију, Село Сакуле, а у Банату). 
Две награде за режију додељене су му на Сусретима 
војвођанских позоришта (Иркутска прича, Фамилија 
Софронија А. Кирића), а две редитељске награде при-
мио је од Удружења драмских уметника Србије (Ир-
кутска прича; Село Сакуле, а у Банату)”.

Ђурковић није био само редитељ. Педагошким 
радом бавио се као наставник глуме у Средњој позо-
ришној школи у Новом Саду (1955–1957) и наставник 
за предмет Анализа текста у Драмском студију СНП 
(1966–1968), а много генерација редитеља увео је у 
наш театарски живот и као професор на универзите-
тима у Беогрду и Новом Саду. 

За њим је остала монографија једноставног на-
слова Ђурковић Петра Марјановића (2007), једног од 
непосредних сведока Ђурковићевог ангажмана у злат-
но време СНП-а. Вера Василић ће, сећајући се Мите, 
о монографији записати: “Ова монографија је [...] је-
динствена. Забелешке приложника су, као и у другим 
случајевима, онакве какве су их аутори били у стању 
да напишу. Али Митини текстови, комплетно сачувана 
преписка са сарадницима (посебно са онима са који-
ма је био у сукобима), критике, нарочито негативне и 
оштре до грубости, чак и приватна преписка са сином 
Богданом који се давно одселио у Америку [...] све је 
то он, без и најмањих измена, представио у овој књизи. 
Једино што је у њој мењао, и то више пута, јесте текст 
о сопственом доживљају режије: желео је да најпреци-
зније и најразумљивије изрази своју дефиницију. (Чуве-
на су и његова писма глумцима у којима их понаособ 
инструише како да у репризама одрже премијерски 
ниво.) Толико професионално поштење никад нисам 
срела тако уживо, изблиза”.

Тужну судбину оних који због дубоке старости 
остану без својих исписника дочекао је и Ђурковић. 
Последњих година све је ређе излазио из стана, одавно 
констатујући да не разуме људе који одлазе у шетњу, јер 
ходање, по његовом мишљењу, мора имати конкретан 
циљ – одлазак на одређено место да би био обављен 
одређени посао. Редовно га је – док је живела у Србији 
– посећивала Рената Улмански, једна од “његових глу-
мица” из новосадских дана.

Димитрије Ђурковић ће, макар и само кроз поме-
нуту монографију, бити један од путоказа онима које 
театар занима као сложени процес рада.
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О вај скуп текстова Јована Љуштановића на леп на-
чин подсећа нас да ниједан од видова уметности 
није директнији и непосреднији од позоришне 

уметности; подразумевајући ова три елемента – дра-
матургију, режију и глуму. Добра драма, оживљена на 
сцени, делује на гледаоце типским личностима у зна-
чајним ситуацијама и кроз узбудљиву радњу, уклања 
рампу између сцене и гледалишта, а у позоришту “чар 
се расплињује када се завеса спусти, док естетски ути-
цај одзвања даље”. Међутим, не тако ретко, деси се да 
позоришне елементе препознајемо и ван позоришне 
сцене. То није чар илузије, игра речима, љупка лаж, 
него чар животне истине одражене из стварности на 
нарочит начин, чар која не настаје ни на позорници, 
ни у гледалишту, већ своју потврду проналази у исказу 
– цео свет је глумиште. И то препознајемо не само у 
анегдотама које слушамо о професору Љуштановићу 
већ и у његовим текстовима о позоришној уметности 
и дечјој књижевности. Овим, свакако, није речено 
ништа ново, већ је синтеза онога што се приписује 
Петронијусу Арбитеру, потом Шекспиру (Цео свет је 
глумиште где људи и жене глуме, свак има ту излазак 
свој и одлазак и свак одглуми много улога свог века), Ро-
тердамском (Шта је друго цео људски живот него не-
ка врста комедије у којој људи играју сваки под својом 
маском и сваки своју улогу), Николи Јеврејинову, Ми-
лораду Павићу (Принцеза Атех у Хазарском речнику 
говори о подругојачењу, удвајању, удвостручењу које 
се остварује глумом). 

Можда бисмо могли рећи да је целокупна исто-
рија позоришта и драме управо означена антрополо-
гијом театра и да је Театар место у којем се приказује 
живот Човека (драма) “грађом” у којој је основа Човек 
(глумац) и Људи (улоге), којима на сцени управља Чо-
век-демијург (редитељ), или како Јован Љуштановић 
каже “демијург инсценације” редитељ, у одећи Човека 
(костимограф). Једном речју, театар је место на којем 
је Човек материјал уметности. О позоришту је, дакле, 
могуће говорити као о месту људских сусрета, Чове-

Пише > Милена Кулић

Позориште кроз зечје уши

ПОЗОРИШТЕ КРОЗ ЗЕЧЈЕ УШИ
прир. Горица Радмиловић
едиција “Драматуршки списи”
Стеријино позорје 2021, Нови Сад
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ка са Човеком. Уколико тај сусрет (Маске са Маском) 
дефинише позориште, могуће је изместити појам по-
зоришта из позоришне зграде, а сам сусрет померити 
са позоришне сцене. Тај сусрет са позоришним оства-
рује се и у овим текстовима Јована Љуштановића. На-
кон речи приређивача, радови у књизи подељени су у 
три групе: есеји (10), позоришне критике (7) и прика-
зи књига (8). На самом крају, објављена је белешка о 
аутору и литература која се наводи у радовима Јова-
на Љуштановића. 

Први есеј у књизи Глума и језик савремене позо-
ришне критике (објављен 1991. у Зборнику Матице 
српске за сценске уметности) прави је антологијски 
рад, још један подседник да је Јован Љуштановић био 
енциклопедијског знања и разноврсних умења. Своју 
анализу позоришне критике започиње управо распра-
вом о месту глуме у 108 изабраних позоришних кри-
тичких текстова. Ћутање критике о глуми је више него 
очигледно, па и данас, 30 година након писања овог 
текста. Полазећи од претпоставке да је недопустиво да 
се у двадесет посто испитаних текстова глумци и глу-
ма и не спомињу, можемо у оваквом тексту наслутити 
слабљење опажања уметничког театра. 

Интересантан је закључак да је у позоришну кри-
тику доспео језик из резервоара који се зове “општа 
култура”, који је недовољно функционалан, сасвим 
метафоричан и не говори о глумачком делу. Често се 
глумцу приписује радња која је само привидно део ње-
говог умећа. Креативни људи и уметници готово увек 
су, из својих разлога, потцењивали позоришну критику. 
Упркос томе, о критици су увек била подељена мишље-
ња. За Јована Љуштановића позоришна критика захте-
ва једну врсту непосредности, чак и просто душност, 
не дозвољава ни пуну интелектуалну ди станцу ни над-
несеност на делове целине, али захтева рансијеров-
ски еманципованог гледаоца. Парафразирајући Бору 
Драшковића – дух позоришта не чува се у критици него 
у легенди. Лиотар изговара, а на крају текста профе-
сор подсећа, да је “стара прича мртва”, најављујући и 

смрт оног језгра у који се затворила као у храм позо-
ришна критика, а Бодријар говори о крају позоришта. 

Ова студија у много чему дефинише правце у 
којима се креће савремено позориште, у покушају да 
упозори да промишљања о позоришту нису ништа дру-
го но промишљања о духу тренутка у којем живимо и 
стварамо. Стога, питање краја позоришта и позориш-
не критике које поставља Бодријар, а који наслућује 
Јован Љуштановић, требало би схватити као сигнал 
кризе позоришне уметности и позив на стварање дру-
гачијег театра и посвећеније промишљање о теорији 
позоришта, како би се поетике несагласности кона чно, 
у својој уметничкој и идеолошкој поливалентности, 
сабрале у оно што је професор, између осталог, тра-
жио у позоришној критици. 

У овим текстовима наилазимо на непосредност 
у писању о позоришној уметности, било да пише о 
глумачком идентитету Стевана Шалајића или када 
тумачи како Јован Ћирилов разрешава чеховљевску 
апорију у Три сестре и осталим представама о којима 
је писао. Есејистички радови о транзиционој ствар-
ности и фикцији у Скакавцима Биљане Србљановић, 
о првим представама за децу у Народном позоришту 
у Београду, о доприносу Бранислава Нушића развитку 
српског позоришта за децу и о вртићу као позоришту 
– заводљиви су, поучни, пуни хумора у професоровом 
маниру и врло инспиративни. Већ у овим есејима јасно 
је: књижевни предложак незаобилазна је претпоставка 
одређене представе, али није једина. Смисао за уоча-
вање драматуршких врлина једног позоришног комада 
неодвојив је од професоровог осећања за суштинско 
у драмском делу, а то суштинско тражи управо у том 
тројству – драматургија, режија, глума. 

Немамо много позоришних критика Јована 
Љуштановића, у овој књизи је сабрано седам. То су 
критике представа углавном писане по тексту наших 
аутора попут Слободана Селенића, Љубомира Симо-
вића, Александра Поповића итд. Ти текстови остају 
забележени као траг једног времена, сећање на пред-



191 >

ставе које би лако биле заборављене и остављене негде 
као “мезимче у ћошку”. Исто тако, доступни су нам и 
текстови које је Љуштановић годинама објављивао у 
Билтену Стеријиног позорја, својеврсни извештаји са 
округлих столова, који остају као сигуран извор за про-
учавање позоријанске атмосфере неког другог времена. 

Приказе књига које су овде објављене заслужују 
посебну пажњу: то су прикази Парадокса о редитељу 
Боре Драшковића, Позориште и гиљотина Мирјане 
Миочиновић, Ка постмодерном позоришту Ричарда 
Шекнера, Драме и њене сјенке Јосипа Лешића, Трактат 
о луткарској режији Радослава Лазића, Родино позо-
риште Зоре Вукадиновић, Чудне звери на провери Ми-
ливоја Млађеновића и Креативна драма у Шкозоришту 
Милана Мађарева. 

Ова позоришно дизајнирана реч заменила је у 
овим текстовима ону дечју реч професора Љуштано-

вића, оног homo ludensa који се играо у свој својој оз-
биљности, који се бавио дечјом књижевношћу и децом. 
Књига Позориште кроз зечје уши у вештом приређивач-
ком делу Горице Радмиловић, јесте синтеза најзначај-
нијих текстова Јована Љуштановића, као нешто важно 
што је преостало и што је сачињено за наше сутра. Зато 
је важна одлука Стеријиног позорја да у оквире еди-
ције Драматуршки списи објави књигу коју је прире-
дила Горица Радмиловић. Несумњиво, за проучаваоце 
позоришне уметности ово је важна литература, а тек-
стови најчешће имају дубоко дупло дно. Свако читање, 
тумачење, надограђивање и проучавање ових текстова 
биће само покушај да се допре до тог значења, до те 
мисли, до те идеје, до тог осећања које иде у бескрај. 
Да ли ћемо сви успети у томе – време ће показати.
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Н а студији Интертекстуална плетисанка аутор 
Миливоје Млађеновић радио је дуго и поступно 
– готово читаву деценију. Књига објављена у еди-

цији Стеријиног позорја “Експозиција” произашла је 
из његових истраживања и радова о статусу драмског 
лика Лазе Костића, публикованих у периоду од 2011. 
до 2019. године. 

Млађеновићева књига замишљена је и конципи-
рана комплексно. Њена основна нит прати конститу-
цију драмског лика Лазе Костића на “узорку” од седам 
жанровски и стилски различитих драмских дела, што 
је захтевало приступ који се креће у много рукаваца. 
Овакав приступ теми носио је мноштво опасности. С 
једне стране, анализом и преплитањем различитих фе-
номена које аутор сагледава као релевантне при кон-
ституцији драмског лика Лазе Костића, лако се могло 
догодити да се плетиво Интертекстуалне плетисанке 
“зачвори”, те да књига као целина постане тешко про-
ходна. С друге стране, дуготрајно бављење различитим 
сегментима теме која се овде разматра као једна ши-
ра целина, помало парадоксално, такође је могло бити 
својеврсна замка. У намери да се сваки феномен који 
је овде анализиран размотри до најситнијих поједи-
ности, постојала је опасност да се на неким местима 
одлута у далеке дигресије, да се разматрања сувише 
удаље од основног тока, што би опет могло довести до 
тешке проходности кроз текст. 

Инсистирам на опасностима које су овој књизи 
претиле да постане тешко читљива јер сматрам да је, 
поред важне теме коју обрађује, њена огромна вред-
ност и у начину на који је написана. Интертекстуал-
на плетисанка писана је промишљено и интелигентно, 
потковано, систематично и јасно, с изразитим осећајем 
за меру. Чита се без напора и у даху, чини се, чак и без 
обзира на то да ли је њена основна тема у примарном 
кругу интересовања читаоца. Такав начин писања, 
чист, јасан, слојевит, а истовремено растерећен сваке 
мистификације, могућ је само уз истинску сувереност 
аутора у теми коју обрађује.

Пише > Исидора Поповић

ЛАЗА КОСТИЋ КАО ДРАМСКИ ЛИК

Миливоје Млађеновић
ИНТЕРТЕКСТУАЛНА ПЛЕТИСАНКА 
Конституција драмског лика Лазе Костића
Стеријино позорје, Нови Сад 2020.
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*  *  *
Формално, Интертекстуална плетисанка по-

дељена је у пет целина – Увод, Лице или маска у живо-
ту и делу Лазе Костића, Конституција драмског лика 
Лазе Костића, као централно поглавље, затим нека 
врста додатка уз основну тему – Шекспировски нерв: 
позоришне критике Лазе Костића и Прилози у којима 
су дати биографски подаци о ауторима драма о Лази 
Костићу и попис са основним подацима о представама 
по текстовима у којима је Лаза Костић драмски лик.

Поред основне теме коју Млађеновић у овој књи-
зи обрађује, Плетисанка... несумњиво може бити од 
велике користи широком кругу проучавалаца српске 
драмске књижевности. Најпре, како се већ на почет-
ку књиге констатује – “позиција Лазе Костића у свим 
драмским облицима је парадигматска” (стр. 5), док с 
друге стране ова крупна личност наше књижевности 
делимично има и статус “митског јунака” (стр. 8). Исто-
времено, Лаза Костић је особа о чијем је животу, чак и 
широј јавности много тога познато, што претпоставља 
бар делимично унапред формиран став публике и пре-
ма његовом лику у драми/представи. Млађеновић у 
књизи детаљно разматра утицај сваког од ових фено-
мена на конституцију драмског лика, а многа од ње-
гових запажања могуће је аналогно применити у јед-
ном ширем смислу и на неке друге текстове и ликове 
српске драме, чији је статус такође потпуно или дели-
мично митологизован и парадигматски, те о којима 
публика има унапред формиране ставове. Сувишно 
је напомињати да таквих личности у српској драми, 
савременој, али нарочито оној из удаљенијих епоха, 
ни случајно није мало.

Посебно занимљивим чини се поглавље Лице 
или маска у животу и делу Лазе Костића у којем се 
вешто, језгровито и поступно читалац води до централ-
ног разматрања ове студије. У том поглављу аутор све 
текстове које ће доцније подробно анализирати дово-
ди у међусобну везу, дотичући се оних њихових осо-
бености, жанровских и других, којима је условљена 

Споменик Лази Костићу у центру Сомбора
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и другачија конституција лика Лазе Костића у њима. 
Важним се чини нагласити и то да се Млађеновић у 
овом поглављу детаљно посветио и једном феномену, 
неретко присутном у нашој драми, који битно утиче и 
на конституисање (историјске) личности у комаду. То је 
феномен пригодности. Та, у принципу “паралитерар-
на појава (...) није без утицаја на устројство драмског 
облика” (стр. 21), па последично и на драмски лик. С 
обзиром на то да је у корпусу драма које Млађеновић 
у овој књизи анализира више од пола директно или 
индиректно имало (и) пригодну намену (Homo volans 
Ненада Прокића, Камо ноћи, камо дани Радослава До-
рића, опера Ленка по либрету Пере Зупца, као и Рап-

содија Владимира Б. Поповића и једночинка Од раја 
до безњенице Зорана Суботичког), аутор је у преплетају 
релевантне литературе на ову тему и сопствених за-
кључака установио главне утицаје феномена пригод-
ничарства на ткиво драмског текста и позицију (исто-
ријског, митског) лика у њему. 

Поред тога, од велике је важности начин на који 
се аутор бави односом историјске и драмске истине, 
како за његову централну тему, тако и за све теме које 
су јој сродне. Премда о овој врсти феномена постоји 
богата литература коју сигурно није било једноставно 
систематизовати, Млађеновић с лакоћом успева да 
је примени и природно, ненаметљиво инкорпорира 
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у ткиво своје основне теме, баратајући њоме вешто и 
крајње одмерено. 

Мада је то најпре ствар личних афинитета, посеб-
но узбудљивим чини се део овог поглавља које се од-
носи на видове карневализације у комадима у којима 
се као драмски лик појављује Лаза Костић. Анализи-
рајући ове елементе у свим драмама које му се нала-
зе у пољу интересовања, указујући на детаље у којима 
се они у први мах и не препознају лако, Млађеновић, 
опет сувереним познавањем богате и релевантне ли-
тературе на тему карневализације у књижевности, као 
закључак износи став да “у целини посматране, драме 
о Лази Костићу садрже и рефлекс менипејске сатире 
чија се обележја очитују најпре у формалном погле-
ду – у мешању поезије и прозе: у цитирању, ‘преосми-
шљавању и пародирању филозофског система’, (...) у 
присуству комичног и смешног” (стр. 61).

У тесној вези са претходне две теме – веродостој-
ношћу и карневализацијом, па донекле и са односима 
историјске и драмске истине, јесте и потпоглавље овог 
одељка књиге – Лице или маска. Крећући се тангентом 
живота и историје која неминовно, барем у тој једној 
тачки мора да се додирне са кругом драмске истине, 
Млађеновић се суверено креће и кроз стварне и из-
маштане ставове о Лази Костићу – историјској фигу-
ри, указујући на различите форме маски које скривају 
стварни лик. Ово разматрање у коме је све претходно 
вешто уобличено и повезано окончава уистину узбудљи-
во поглавље Лице или маска у животу Лазе Костића.

Централно поглавље Интертекстуалне плети-
санке бави се анализом појединачних драмских обли-
ка које је аутор узео као релевантан корпус у разма-
трању своје основне теме. Њега отвара сагледавање 
односа према драмском лику Лазе Костића у комаду 
Santa Maria della Salute Велимира Лукића, уз посебан 
осврт на демистификацију мита о великој књижевној 
личности и њено свођење на раван обичног, свакодне-
вног животног тока. Таквом поступку супротстављен 
је поступак у драми Homo volans коју аутор потом ана-
лизира, упућујући на њено дубоко и промишљено ин-

тертекстуално поигравање. Иначе, Прокићеву драму 
Homo volans аутор заправо сматра “интертекстуалном 
плетисанком”, па је на неки начин по њој и читава 
студија понела име. Сасвим различит поступак у кон-
ституцији драмског лика описан је у анализи Дориће-
ве драме Камо ноћи, камо дани. Ту је Костић разбару-
шени романтичарски песник у вечитом конфликту са 
обичним, прозаичним светом, можда најближи ономе 
како је Костић перципиран у свести већине. Ценећи 
поједине квалитете овог комада, Млађеновић у њего-
вој анализи на конкретном примеру показује на који 
начин пригодни карактер комада одређује све његове 
елементе, поготово онај који се тиче веродостојности 
тј. односа између историјске и драмске истине.

На потпуно другом крају у односу на претходно 
анализиране комаде стоји донекле пародирана фигура 
Лазе Костића у драми Рапсодија Владимира Б. Попо-
вића или пак у специфичном тексту Гозба Петра Мило-
сављевића у коме је интертекстуално ткање најгушће, 
али из самог текста изостају поједине карактеристи-
ке драмског, те се и конституција лика у њему мора 
посматрати и анализирати донекле условно.

Треба указати и на занимљива ауторова разма-
трања улоге и употребе цитатности у различитим драм-
ским облицима које анализира, а које су и саме на не-
ки начин дубоко увезане са конституцијом личности 
великог песника у драмском тексту.

Од основне линије Млађеновићеве Интертексту-
алне плетисанке донекле се одваја поглавље Шекспи-
ровски нерв: Позоришне критике Лазе Костића, те оно 
стоји на крају књиге, више као прилог него као инте-
грални део ове студије.

Широко постављајући основну нит свог интере-
совања, Млађеновић је Интертекстуалном плетисан-
ком пред читаоце ставио дело изузетне језгровитости, 
методолошке чистоте, прецизног и поузданог научног 
апарата и литературу за даља истраживања ове теме и 
њених могућих будућих исходишта која броји готово 
120 библиографских јединица.
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К аријеру почео истовремено као 
новинар и писац. Написао 43 сце-
нарија за игране филмове, 18 ТВ 

серија, 12 позоришних комада, 40 ра-
дио драма, 12 ТВ драма, три књиге 
прозе. Најпознатији филмови: Кад бу-
дем мртав и бео, Буђење пацова, Топле 
године, Доћи и остати, Бубашинтер, 
Вране (све као косценарист са Љуби-
шом Козомаром). Самостално пот-
писује сценарија за филмове Чувар 
плаже у зимском периоду, Пас који је 
волео возове, Освајање слободе, Крај ра-
та, Срећна Нова 49, Срећна породица, 
Балкан експрес, Тигар, Жута, Тераса на 
крову, Дом за вешање, Танго аргентино, 
Варљиво лето 68, Купи ми Елиота, Дневник увреда 93, 
Она воли Звезду, Туђа Америка, Црна мачка бели мачор, 
Механизам... Наведени филмови представљали су Југо-
славију у Кану, Венецији, Берлину, Монтреалу, Торонту, 
Нјујорку, Токију… и вишеструко су награђивани. Режи-
рали су их наши најпознатији редитељи: Емир Кустури-
ца, Горан Паскаљевић, Здравко Шотра, Бранко Бауер, 
Драган Кресоја, Александар Ђорђевић, Столе Попов… 

Најпознатије ТВ серије: Сиви дом, Заборављени, Го-
ре доле, Самци, Камионџије, Ђавоље мердевине, С ванглом 
у свет, Необичне приче, Балкан експрес, Војна академија, 
Немањићи – рађање краљевине...

Најпознатије драме: Господин Фока, Канте или 
кесе, 500 када, Мили, Мицко, Освајање слободе, Сироти 
мали хрчки (прошли су кроз све медије: радио, драма, 
позоришна представа, антологија српске сатире, филм-
ски сценарио). 

Књиге: роман Пас који је волео во-
зове, збирка драма Срећна Нова 1949, 
збирка прича Боси на путевима, ро-
ман Пут у небо који ће бити објављен 
у Немачкој…

Позоришни комади: Бошко чо-
век, Бошко миш, Писма уредништву, 
Жута, Осмех анђела, Сироти мали хр-
чки, Срећна Нова 1949, Врата дома, 
Последња потера за златом, Лутка са 
насловне стране… као и неколико на-
писаних који чекају на реализацију по-
пут текста за мјузикл Балкан експрес...

Награде: пет првих награда на 
Фестивалу филмског сценарија, Златна 
арена, Октобарска награда, Стерији-

на награда за најбољу представу, Прва награда за коме-
дију. Пет награда за најбоље филмове на фестивалима 
у Француској, награда публике у Кану, пет награда за 
најбоље филмове у Пули, награда за најбољу режију у 
Таормини, награда критике FIPRESCI за најбоље филмо-
ве у бројним земљама широм света. Награду за најбољи 
сценарио добио је за филм Механизам на Међународном 
филмском фестивалу у Лећеу (Италија). Добитник је и 
награде за допринос европском филму на Међународ-
ном филмском фестивалу Палић 2002.

Режирао је три филма и две ТВ драме. Био је про-
фесор филмског сценарија и шеф катедре за драматур-
гију на београдском Факултету драмских уметности.

Режирао је три филма и две ТВ драме. У браку је 52 
године био са Вером Чукић са којом има кћерку Ивану.

ГОРДАН МИХИЋ (1938–2019)
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Гордан Михић

Балкан експрес
комад са певањем и пуцањем
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Гордан Михић

Балкан експрес

ПРВИ ЧИН

1.

 Луксузни салон за забаву неког бањског хотела у Ср-
бији… У дну сцене, подијум за оркестар, празне сто-
лице и огромни папирни лист календара: 5. април 
1941. године… Сасвим напред, гости за столовима, 
дискретно светло малих лампи, господа која пијуц-
кају, пуше скупе цигаре и чаврљају са дамама у ску-
пим тоалетама… Један келнер доноси неко пиће са 
прскалицама које прште у полумраку… Даме циче, 
“боје се”, прибијају се уз каваљере…

 На подијум, у ритму веселе војничке корачнице, изла-
зи оркестар у тамним жакетима и пругастим пан-
талонама… Прво смежурани, омањи Пик, човечуљак 
с јасним траговима алкохоличарског стажа: он носи 
тимпане, лагано их тресе… За њим корача Попај, 
висок, са брчићима а ла Клерк Гебл и подочњацима 
сличног порекла као што су и Пикови… Попај свира 
саксофон… Прати га Костица: гргурав, пуначак, који 
чупа бас и, коначно, клањајући се дубоко, стиже шеф 
Стојко, с раздељком на средини, златним ланцем у 
џепу прслука и дебелом хаваном у зубима… Он сви-
ра хармонику, отпоздравља аплаузом публици, дода 
хавану Пику, још једном се поклони…

СТОЈКО: Тако вам је то, даме и господо; све лепе ства-
ри брзо се заврше, па ево, дође час да овај бенд 
последњи пут наступи пред вама! Бон суар, мили 
моји; гуд ивнинг, лејдиз енд џентлмен; гутен нахт, 
мајне дамен унд херен… Наравно, ја знам да је у 
овом предивном курсалону и пре нас било сјајних 
оркестара, знам да ће и после нас доћи неко досто-
јан ваше особите пажње, али ја се искрено надам 
да ћемо баш ми бити посебно упамћени, и да ћете 
с уздахом врло, врло често помињати… елегантног, 
уздржаног и господственог господина кога сте звали 
једноставно: Пик! Затим, маркантног саксофонисту 

интернационалног реномеа, званог Џентлмен По-
пај… Басисту заразног осмеха – господина Костицу, 
иначе магистра Музичке академије… И најзад, моју 
маленкост, шефа оркестра… А сада док изговарам 
“збогом” још једном дану који је одлелујао из на-
ших живота, најавићу ново, топло априлско вече и 
на његовом небу сјајну плаву звезду за којом ћете 
највише жалити: Лили!

 (Гости жестоко аплаудирају када он издере велики 
лист календара иза кога се појави заносна плавокоса 
Лили у узаној хаљини до земље, голих рамена… Лили 
подигне руке, поклони се.)

ЛИЛИ (Пева.):

Злато, злато, злато
од давних дана постанка света
злато, злато, злато
неком срећа, неком судба клета…
О, злато…
Ко хтео је да буде силан и горд
да земљама и људима влада
оро, золото, жути голд
било му је једина нада…
О, злато…
Падали су и расли светови
цветали крвави цветови
у сенци његовог сјаја…
јер чинило се да само оно 
отвара врата раја…
О, злато…
Све то, ја знам, знам, знам
ал залуд царства, све силе и моћи
једино злато о коме сањам
јесте злато љубавних ноћи…
Једино право злато…
Злато, злато, злато…
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 (Док је Лили певала, са сцене су се дискретно извукли 
Попај и Пик… Кад Лили заврши песму, док се клања 
иза сцене се зачују узбуђени повици.)

ПОВИЦИ: Лопови! Хохштаплери! На сефове сте се на-
мерили, а? Руке горе, битанго! И ти! Ћут’!

 (Пик утетура на сцену модар и испребијан… За њим 
огромни портир који га млати, на крају, Попај кога 
воде двојица собара…)

ПОРТИР: Господо, ово је лажни оркестар! Одавно сам 
их нањушио, фалио ми је само доказ!

ПИК (Очајно.): Забуна – господо! Забуна! Какви сефо-
ви, какви бакрачи – пипао сам руком по мраку да 
упалим светло…

ПОРТИР: Је л?! А шта ће ти тај калауз? А? А?!

ЈЕДАН ОД ГОСТИЈУ (Стојку): Зато ви рекосте да ћемо 
вас често с уздахом помињати? Ехеее!

 (Стојко се вешто измакне и извуче револверчину ис-
под жакета.)

СТОЈКО: Куш, деда! Кад ја нешто рекнем, тако ће и би-
ти! Дуго, дуго ћете нас памтити, господо! 

 (Он дрекне Попајевим и Пиковим пратиоцима.)

СТОЈКО: Горе руке! Пуштај их! 

 (Затим каже Костици, Пику и Попају.)

СТОЈКО: Поздравите лепо присутне, наклоните се… Он-
да идите у кола, упалите мотор и сачекајте да нас 
двоје ускочимо…

 (Пик изубијан, отекао, модар, тетура се, клања се 
Стојку јер је потпуно обневидео.)

СТОЈКО: Не клањај се мени, будало! Гостима! Тако… 
(Осталима.) Мир, господо…

 (Попај изводи Пика, Костица вуче бас, Стојко мирно 
заређа да покупи злато и накит од присутних док 
Лили пева…)

ЛИЛИ: Растанка час је куцнуо…

СТОЈКО (Из баса.): Да нико није зуцнуо!

ЛИЛИ: Ветар се тихо огласио…

СТОЈКО (Грубо.): Где се ко затеко, ту да се скрасио!

ЛИЛИ: Растанак је овај, ко ниједан пре…

срце несретно хоће да мре…
Трепери, трепери звезда у ноћи
ко зна где ћу ја сада поћи
ко зна какав је сутрашњи дан
да л’ све ово зби се ко сан…

СТОЈКО (Гледа неки велики златни сат.): Ма, који сан! 
Има га пола фунте! (Грубо свима.) Певајмо, госпо-
до! Сирота мала Лили ваљда је заслужила да бар 
једном у каријери има хор од генерала, адвоката, 
доктора, инжењера, трговаца, судија… Изволите!

 (Они ћуте, он извуче још једну револверчину… Они 
брзо почну да певају заједно са Лили.)

ЛИЛИ: Лелујамо се ко месечари

Луна нас води, луна сија
Ах, све је слатка илузија…

 (Стојко док одузима наруквицу некој дами каже…)

СТОЈКО: Невероватно! Ниједна бижутерија! Брава, бра-
ва сињора мама!

ЛИЛИ И ОСТАЛИ: Па ипак, памти овај час

слатка је превара понекад спас
и знај, да смо ти и ја…

СТОЈКО (Загрли је, поклони се.): Ретко успешна компа-
нија! Готово! Тачка! Нема више!

 (Он стоји са два пиштоља и џеповима препуним 
накита. Чује се труба из кола. Лили закорачи кроз 
прозор пославши пољубац који “дуне” са длана… А 
Стојко направи салто из места – право кроз прозор.)

2.

 Хотелска соба… Врата се отварају, прва улази Лили 
са шеширићем и малим дамским кофером, муфом и 
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пудлицом под мишком. За њом Коста тегли бас, па 
Попај који води поломљеног Пика… 

 Пик има главу, руку и ногу у гипсу, носи штаку, јечи, 
а гледа и дише кроз два мала прореза. Коначно, бесан, 
са два кофера, улази Стојко, шутне врата да се за-
творе, па баци кофере… Одмах стави у зубе хавану, 
док му Попај сервилно приноси упаљач…

ПОПАЈ: Шефе, џаба се секирате! Ево, човек хода… ко-
лективно са нама, и самостално… Може и да гово-
ри! (Пику.): Реци нешто! Реци, бре!

ПИК (Јекне.): Ааааа…

ЛИЛИ: За два месеца биће ко нов! Гарантовано! Доктор 
је обећао, два пута сам питала.

СТОЈКО: А дотле?! Ко ће да ради за њега? Ко?!

ПОПАЈ: Ја! Шефе, ја!

СТОЈКО: Ти? Па зар нису и тебе ухватили, коњу један?

ПОПАЈ: Биће све у реду, шефе, само док ми прсти про-
раде! Две године нисам имао прилике, знате како 
је у ћузи… Нема се праксе…

СТОЈКO: Не знам! Нисам био и никад нећу бити у ћузи! 
Ја водим рачуна о свакој ситници, плус – служим 
се главом! Али, треба имати главу!

КОСТИЦА: Господо, џентлмени, дајмо се средити…

СТОЈКО: С њима да се средим? Прво бежим сто на сат, 
понеким макадамима и џадама, онда једва нађем 
ову деведесет леву паланку, па ону грозну болницу, 
па чекам да се стави гипс овој утвари два и по са-
та, па сад дрхтим да л је за нама послата потерница 
свим могућим жандарским џукелама и агентима…

КОСТИЦА: Све је добро кад се добро сврши! Ево нас, 
живи – здрави, мислим – како ко, али ипак у пуном 
саставу! Господо! Предлажем да наручимо шампањ 
и богату вечеру!

СТОЈКО: Не пада ми напамет! (Пику.) Како си дозволио 
да те ухвате? Како?!

ПИК (Мумла кроз гипс.): Паха хампа! Хад хам охвамо 
одмах… хве хе хлухило и отихло хваху на хпе хане…

ЛИЛИ: Пала лампа кад је отварао орман! Није он крив!

СТОЈКО: О! Господин има преводиоца?!! (Заурла.) Доста! 
Све ми је јасно! Гаси светло, да вас не гледам, мо-
же да ми се заколута пред очима од толиких нула!

ЛИЛИ (Скочи.): Е, сад је и мени стварно доста! Па ваљда 
се и ја овде нешто питам! Десила се несрећа, мора-
мо да будемо солидарни и тачка!

СТОЈКО: Мо-лим? Молим?

ЛИЛИ: То што сте чули! Договорили смо се да све рав-
ноправно делимо, али од тога никад ништа, јер ви 
узимате четири петине! Па, ко сте ви, бре? Шта за-
мишљате? Нискочелцу један!

КОСТИЦА: Господо, господо… Имам утисак да ова ди-
скусија губи академски карактер.

СТОЈКО: И добија војно академски! 

 (Стојко ошине Лили по устима.)

СТОЈКО: Ми-рно! Ле-зи! Ти-ши-на!

 (Лили се држи за уста, пренеражено. Пик се крије 
иза стола, стење, јечи, покрива гипсану главу гипса-
ним рукама. Костица брзо легне, само Попај стане 
испред Лили, попне се на табуре и дрекне у лице ог-
ромном Стојку.)

ПОПАЈ: Пипнете ли је још једном, имаћете посла са 
мном! Јасно?

 (Стојко се избуљи од чуда, зграби га, подигне га као 
перо и окачи о неку куку на зиду. Тог тренутка, неко 
залупа на врата. Сви претрну од страха. Лупање се 
понавља…)

СТОЈКО (Сикне.): Жандари! Знао сам! (Прети прстом 
Лили и Попају.) Платићете ми! 

 (Стојко извуче два пиштоља, упери их у врата, а да 
знак Лили.)

СТОЈКО: Јави се!

ЛИЛИ: Ко је?
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ГЛАС ИЗА ВРАТА: Портир… Само да вас опоменем, за-
кључавајте врата, у овом крају накотило се много 
лопова! Мутна времена, знате…

ЛИЛИ (Танким гласом.): Лопова? Е, баш вам хвала… Не 
брините, закључали смо и већ смо легли… Само сам 
ја још увек будна…

ГЛАС ИЗА ВРАТА: ’Ку ноћ, секице!

ЛИЛИ: Хвала лепа! ’Ку ноћ, шефе!

 (Стојко гаси светло, легне, пали нову хавану. Попај 
виси, копрца се, Костица га скида са куке. Попај пре-
ти Стојку.)

ПОПАЈ: Нисмо завршили!

СТОЈКО: Нисмо ни почели, будало! Хоћеш наставак?

ЛИЛИ: Нос… Зуби… Усне… Све ми разбијено… Јао, 
језик ми отиче… Нећу моћи ни да… (почне да шу-
шка) ...говорим, а камоли да певам… (Зацвили.) 
Како ћу да наступам?

СТОЈКО (Цинично.): Лепо. Стави и ти гипс на њокалицу, 
па оснујте оркестар Гипси бенд… Ха, ха, ха…

 (Мрак. Одјекује Стојков глас.)

СТОЈКО: Гипси бенд!

3.

 Јутро у истој хотелској соби. Попај спава у фотељи, 
кроз прозор пада сноп сунчеве светлости. Никог другог 
нема у соби. Врата се мало отворе, у собу упада гип-
сани Пик, са штаком и белом главом на којој се ви-
де прорези за очи, уста и нос. Пик једва хода, стење, 
посрне, јаукне, дође до Попаја, дрма га, али не преви-
ше узбуђено… Кад проговори, то је као да саопштава 
обичну ствар…

ПИК (Мумла.): Ват! Ват! (Дрма га.) Ват!

ПОПАЈ (Буновно.): Нећу! Рано је!

ПИК: Шта нећеш, путало!

ПОПАЈ: Не Ват, ни Балантајн, ни Џони Вокер! Може 
мало соде бикарбоне…

ПИК: Не тај “ват”, не алкохол, итиоте! Пвави ват! Не 
“В” као вино, него “В” као “виба”!

 (У том тренутку улази усплахирена Лили са пудли-
цом у наручју. Док се Попај поново, очајно, склупча…)

ПОПАЈ: Лили, целе ноћи ока нисам склопио, све ме жуља 
у овој проклетој фотељи и таман да тренем… овај 
гипсани лудак почне да урла! Ништа га не разумем!

ПИК: Помпе! Пале Помпе на Беохват! Хитвев помпал-
ховао хлавни хвад…

ПОПАЈ (Лелекне.): Шта су помпе, шта је ват? (Дрекне 
Пику.) Марш, бре, пијандуро! Срам те било! Од зо-
ре шљемаш! Види га, сав дрхти! Бедо људска! (Ли-
ли.) А ти, анђеле, који је теби ђаво?

ЛИЛИ: Мени?

 (Лили узме мали радио-апарат, укључи га, па га по-
днесе Попају на нос.)

ГЛАС СА РАДИО АПАРАТА: … Али наша јуначка краљев-
ска војска неће дозволити непријатељу да освоји ни 
педаљ југословенске територије… Све расположиве 
снаге пружају снажан отпор Хитлеровој агресорској 
машини, која продире из више праваца. На неким 
местима ми већ прелазимо у контраофанзиву уп-
ркос издаје официра и војника несрпске национал-
ности, који срамно дезертирају и беже…

 (Лили промени станицу. Чује се хистерични Хитле-
ров глас.)

 (Оригинални текст на немачком.)

 (Пик угаси радио…)

ПИК: А?!

ЛИЛИ: Је л ти јасно? Је л разумес? РАТ!!!

ПОПАЈ (Равнодушно.): А… рат… (Зева.) Па, добро…

 (Тишина. Чује се само Попај који почне да хрче. Пик 
се закикоће. Попај и даље хрче, Лили стоји укочена с 
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радио-апаратом у рукама… Онда узме вазу са цвећем 
и мирно изручи воду Попају на главу. Попај скочи.)

ПОПАЈ: Ћелија број 6842, осуђеник Војкић Момир, 
стање редовно…

ЛИЛИ: Ниси у затвору! Стани! Среди се! Како не схва-
таш шта се десило? (Виче.): Рат! Рат! Рат!

ПОПАЈ (Зева.): Рат, у реду… А шта још? (Осврне се око 
себе, скочи.): Побего Стојко?! И Костица?! Јесте ли 
проверили? Да нису на доручку?

ПИК: Нису! Готово! Одмаглили – фију – 

ПОПАЈ (Трља шаке.): Сјајно! Богу хвала!

ЛИЛИ: Како, бре, сјајно? Немамо цванцика, како рачун 
да платимо, шта да једемо, где да спавамо…

 (Попај се победоносно пипне прстом у чело.)

ПОПАЈ: Лилице! Звездо! Стари Попај мисли на све! Знао 
сам да ће да збришу чим сване, па сам лепо зато 
ноћас устао и узео госн шефу наш део…

ПИК: Само наф?

ПОПАЈ: Добро, можда сам мало више захватио, био је 
мрак… И лепо сам то све ставио у моје ципеле, а 
ципеле под орман, ево овде, је ли… овде… Ов- (Му-
ца.) Овде… Не, овде… Ту! Можда сам мало преви-
ше гурнуо – (Панично.) Има ли још неки орман? 
Нема? Значи, он је…

 (Скочи и дрекне…)

ПОПАЈ: Стојко! Скот! Багра! Сотона! Криминалац! Кра-
де ципеле, последња беда! 

 (Он лупка шакама о под, бесно, уздахне дубоко. Уста-
не, седне за сто. Лили очајно ћути, Пик зури у њих 
кроз гипсани прорез. Дуго траје очајничко ћутање.)

ПОПАЈ: Знао сам, чим он прави раздељак по средини 
главе…

ЛИЛИ: Чим може да дигне руку на једну даму…

ПИК (Дигне два прста.): И на инвалида!

ЛИЛИ: Од данас, он за мене више не постоји!

ПИК: Ни за мене! Готово! (Попају.) Шта ти је? Не сла-
жеш се? Еј! Ало? Где си?

ПОПАЈ: Рат? Шта сте малопре рекли? Прави рат? Па, 
то је фантастично…

ЛИЛИ: Како, човече, фантастично?

ПОПАЈ: Због богаташа! Ијухухуј!

ЛИЛИ: Којих богаташа?

ПОПАЈ: Трулих! Великих! Они се највише утроњају кад 
почне рат! И одмах – тутањ! Виле остану празне, 
а онда…

ЛИЛИ: Шта – а онда? Ово је паланка, најгора могућа! 
Синоћ смо обишли цео град тражећи болницу и 
нисмо видели ниједну једину вилу…

 (Пик подигне један прст истовремено кад и Попај.)

ПИК: Једну јесмо! Пардон! Једну! Да, да!

ПОПАЈ: И то какву! Ограђену, с парком, гвозденом огра-
дом, а напољу троја кола! Кад је то напољу, шта ти 
је тек унутра?!

 (Он слатко пољуби своја три прста, и запева.)

ПОПАЈ: А унутра! Боли глава!
Златне кваке! Луј до Луја!
Свака стварца – светска слава!
И муве су златног зуја!
Да, да!
Ал шта све то скупа вреди?
По собама туга спава!
У самоћи злато бледи…
Свуд царује ледна страва!
Да, да!

ЛИЛИ: Шта је раскош ако нема
никог да задивљен звизне,
неке зверке да све мерка,
неке усне да с’ облизне…
Да, да!

ПИК (Тепајући.): Зато смо ми ту…
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4.

 Затамњење… Отамњење… У пустој вили, све нерас-
премљено, на брзину остављено. На столу хране у 
изобиљу, за праву гозбу. Улазе, прво Лили, па Попај, 
па гипсани Пик…

 Пик и Попај одмах навале на храну, госте се. Лили 
пушта грамофон са трубом: неки ламбет вок. Куцају 
се чашама, пробају све што је на столу. Пик, разу-
ме се, мора да узима обема шакама, које су стегнуте 
гипсом…

 Попај донесе из кухиње велику торту, просто се да-
ви у њој, даје Лили један комад… Пију опет пиће из 
скупих чаша. Најзад, уздахну, одахну, прејели су се… 
Лили опет пусти грамофон: ламбет вок… Она и По-
пај играју.

ЛИЛИ: Ко то, ко то каже, да је баш у свему овај луди 
хаос лош?

ПОПАЈ: Ако не мож’ друкше

нека, нека траје још…

 (За то време, Пик проба разне шешире и шалове којих 
је орман у соби препун… Лили отвори плакар пун 
предивних хаљина и диви им се.)

ПОПАЈ: Послуга! Ало, послуга? Шта је с тим шампањ-
цем? Батлееер!

 (Врата се отворе. Уђе Стојко. Подругљиво се насмеши.)

СТОЈКО: Какав батлер, будало! Какав шампањ, шта лу-
петаш? 

 (Стојко се окреће, осматра шта има у соби.)

СТОЈКО: Кућа пуна сребра, а ви ждерете и танцујете! Е, 
аматери, аматери! (Угледа Лили.) А види гускицу, 
право на прње!

 (С празном чашом, подигнутом, Попај блене у ње-
га. Лили је укочена, Пик такође. Пик у неком новом 
штрафтастом оделу, превеликом, стоји као укопан. 
Костица провири у собу.)

КОСТИЦА: Уја! Није ваљда да смо провалили у вашу кућу?

СТОЈКО (Костици.): Они су провалили у нашу, будало! 
Купи све што шљашти, звечи и сија се, и полази! 
(Попају.) Јавићемо вам се из Грчке, а после из Аме-
рике! Па - па! Гуд бај! Ауфидерзен!

ЛИЛИ: Грчка? Јао, и ја би у Грчку! Шефе, могу ли да се 
извиним за све оно од јуче?

КОСТИЦА: У мутним играма важно је имати јаке кар-
те… А дама херц је врло јака карта у рату, шефе…

СТОЈКО: Хмм! И ти понекад ланеш нешто паметно! 
ОК! Наша си!

ЛИЛИ: На крају крајева, да поведемо и њих? Куд ће и 
шта ће овако неспособни? Хоћу да имам гипсаног 
меду! Учините ми то!

СТОЈКО: Куш! Нисам ја дом инвалида!

 (Стојко и Костица брзо почну да краду сребро, украсе, 
свећњаке, уметничке слике из рамова… Лилица брзо 
смакне своју хаљину, остане у чарапама и гаћицама, 
па навали да проба супер хаљине, бунде, ципеле… У 
соби на спрату, Попај се облачи, уздише.)

ПОПАЈ: Нема правде! Умрла правда! 

ПИК: Одхавно…

ПОПАЈ: А мала Лилица издаде нас за секунд! Паф и 
готово!

ПИК: Жене… Жене…

 (Одједном, напољу се чује шкрипа гума и кочница… Два 
војника и пуковник упадају у вилу. Затекну Костицу 
и Стојка у пљачки: све им је одмах јасно… Пуковник 
исуче сабљу, војници упере машинке. Пуковник дрекне.)

ПУКОВНИК: Пљачкаши?!! Домовина умире, а ви крадете!

 (Он погледа своје војнике.)

ПУКОВНИК: Уза зид! Хит-но!

 (На спрату престрављена Лили стоји онако како је 
застала кад је чула пуковников глас: са хаљином коју 
је почела да облачи преко главе, подигнутих руку. У 
предворју, Стојко покушава да среди ствар.)
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СТОЈКО: Д-озволите, госн пуковниче, ми имамо уред-
не пропуснице, можете их погледати! Ми смо спе-
цијална мисија!

КОСТИЦА: Ово је наша кућа, нотр ла мезон, ми узима-
мо своје ствари!

ПУКОВНИК: Ово је кућа мог рођеног брата Милоја Јак-
шића! (Војницима.) Шта сам наредио? Уза зид! Стре-
љај!

 (Војници крену према лоповима. На спрату Лили 
престрављена, покушава да се искобеља из оне ком-
пликоване хаљине, запиње и ногама, али не вреди… 

 Стојко и Костица дрхте пред зидом… На спрату По-
пај и Пик се провлаче кроз прозор. Плoтuн. Стојко 
и Костица падају. Лили, онако запетљана у хаљину 
бежи кроз прозор.)

 

5.

 Ноћ у некој шупи. Пик и Лилица спавају, Попај ду-
боко замишљен пуши… Пик гунђа у сну, тера неку 
муву која му лети око носа…

ПОПАЈ (Тихо.): Матори! Матори! Оно с војском је било 
ужасно! Могли су и нас… јој! Гадна је ствар – рат!

 (Пик одмахне руком резигнирано.)

ПОПАЈ: Гадна… Ако може ја би га некако заобишо…

ПИК (Зева.): Важи! А како? Где ћемо кад сване?

ПОПАЈ: То сам ја хтео тебе да питам?!

 (Тишина.)

ПОПАЈ: Како, бре, немаш баш никог од родбине да нас 
прими? Да нас понегује, прихрани… Какав си то 
човек? Ајде, напрегни мозак! Кога имаш? Ваљда 
те неко родио?

ПИК: А тебе?

 (Њихов разговор слуша Лили, која спава преко пута, 
у ствари лежи будна… Устане, пређе, узме Попају 
цигару из уста, повуче дим.)

ЛИЛИ: Ја имам тетку у Старој Вароши… Два сата во-
зом одавде…

 (Гледају се ћутке.)

ПИК: Са издајницима не лазговаламо…

ЛИЛИ: Да пробамо? Она, истина, нема бог зна шта, али 
сад је важно да се сместимо било где за прво време…

 (Попај погледа Пика, па њу…)

ЛИЛИ: Ја сам хтела и у Грчку да вас водимо! Чули сте! 
Али, она звер Стојко, увек све поквари!

ПИК: О мртвима све најлепше… Покој му души… Он 
је увек све најболе снао, сто јес јес… Ста би му ми 
колистили тамо где је сад? Само би плавили непот-
лебну гузву код Светог Петла…

 (Он се закикоће… Попај ћути, мисли се, угаси цига-
рету.)

ПОПАЈ: Мутна си, Лили… С тобом човек никад није си-
гуран. Шта си сад наумила, шта ћемо ти ми?

ЛИЛИ: Дама јесте јака карта, али није згорег да има по-
ред себе два каваљера…

ПИК: Мене налоцито…

 (Смеју се тихо. Попај оклева, Лили пружи руку, Пик 
пружи своју гипсану шаку. Најзад да руку и Попај…)

ПОПАЈ: Да ли ће нас примити… та твоја тетка? Каква 
је по души?

ЛИЛИ: Красна, фина, срце од жене! Школована у ли-
цеју, шта ћеш више! Рођена дама, али се некад, дав-
но, разочарала у мужа, па је напустила све и ради 
као чувар неке плаже… Већ тридесетак година…

6.

 У мраку се чује звук телефона… У углу сцене, гомила 
старудије испред бараке на плажи. Око врата, по-
лице, столице, стари чамац ослоњен усправно, ли-
гештули, сунцобрани, појасеви за спасавање. Најзад, 
чује се продоран, промукли, гневни женски глас…
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ТЕТА (Офф): Долазим!

 (Врата се с треском отворе, из бараке изађе средове-
чна, крупна женска са једном гуменом чизмом, ста-
рим капутом обученим само с десне стране, беретком 
натученом до носа. Мамурно стоји и жмирка. Онда 
гурне руку у старудије, тражи нешто, пола тога се 
сручи на тле, али она извуче телефонску слушалицу, 
дуне прашину и промумла.)

ТЕТА: Плажа БЕЛ ЕПОК… Изззволите? Ко? А, полиција? 
Којим добром? (Не чује.) Шта је избило? (Буни се.) 
Слабо чујем! Јесте, рат, прави рат! Ако питате за 
оно синоћ у кафеу! Помакљали се браћа Цупаре 
и Тута Коњ! А ја сам се затекла за шанком између 
њих, па надрљала на крива ни дужна! А? Нисам ја 
у питању? Како, бре, нисам, да ми видите маснице 
око оба ока, изгледам ко оне тибетске мачке… Ко? 
Отаџбина? (Цикне.) Хитлер?! Је л он луд? (Слуша.) 
Важи! Важи! Обратићу пажњу на пету колону и не-
позната лица… Сервус!

 (Увуче телефон натраг у старудије, седне, блене у тле. 
Онда скочи, тражи нешто по кршу, извуче смешну 
пушку острагушу, дува да отресе прашину.)

ТЕТА: Хитлер? Е, сад ћемо да видимо…

 (На сцени се појаве, бојажљиво, Лили, Пик и Попај. 
У том тренутку, пушка сама опали, тетка одскочи 
и падне у наручје Попају.)

ТЕТА (Радосно.): Ради! Исправна! Крагујевка, бато! Не-
ма пушке док је Србин не направи!

 (Она се одједном тргне, окрене се муњевито и упе-
ри пушку у незване госте… Попај и Пик дигну руке. 
Лили извуче из џепа флашу ракије, пружи је према 
тетки.)

ЛИЛИ: Поклон, тето! Клековача, оригинал, 25 гради!

ТЕТА: Литар? Цео?

ЛИЛИ: Цео! Погледај!

 (Мршава рука узме флашу, повуче гутљај. Лили даје 
Попају и Пику знак да сачекају.)

ТЕТА: По гласу бих рекла да си то стварно ти, Лилице?

ЛИЛИ: Ја, и страшно сам уморна! Дан и ноћ путујемо, 
једва смо живи…

ТЕТА: А тај с брчићима, који је? Да није пета колона?

ЛИЛИ: Пријатељ… Избеглица… Музичар…

ТЕТА: А та појава поред њега?

ПИК: Како бле појава? Човек, инвалид, госпозо мама…

ТЕТА: Нисам је ником мама, а најмање теби! Ајде, приђи-
те, једно по једно… Појава нек иде последња да би 
проверила…

ПИК: Шта, бле, да пловели?

ЛИЛИ: Пссст! Ћути!

 (Тета пружа руку Пику и Попају.)

ПОПАЈ: Тета…

 (Они се рукују.)

ТЕТА: Нисте баш стигли на право место… Простор је 
мали, за доручак нема ништа, а ја сам лоше воље 
јер ме уби костобоља! (Уздахне.) Шта ћеш, тридесет 
година овде у влази, на ветру… (Дигне прст, важно.) 
Је л вам причала Лили да сам ја једини женски чу-
вар плаже на Балкану!

 (Они климају главама. Лили леже на кревет у углу. 
Тета отвори два лигештула, које лети служи на пла-
жи, покаже Пику и Попају да се сместе. Они легну: 
Лили на отоман, Попај у мрежу, а Пик у лигештул… 

 Тета пије ракију, густира, прија јој… Погледа коли-
ко је остало, па мастиљавом оловком обележи црту. 
Протегне се, гледа Попаја, Лили, па стане изнад Пи-
ка, осмехне му се.)

ТЕТА: Ви сте мушко?

ПИК: Надам се…

ТЕТА (Пипне гипс.): А од чега је то?

ПИК: Од гипса.

ТЕТА: Нисам ћорава! Питам од каквог је случаја…
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ЛИЛИ (Брзо.): Одбрана Београда! Није хтео да се укло-
ни пред налетима вишеструко јачих непријатељских 
бомбардера! Храбро је пркосио на врху зграде, и ето!

ТЕТА (Сва сине.): Одбрана Београда!

 (Она га зграби, загрли, подигне га, он јаукне…)

ТЕТА: Браво, соколе! Оригинал, а?

ПИК: Аооо… Пасите, хоспохо!

ТЕТА: Са таквима, и још понеким Русом, готов је мо-
лер за пар дана! 

 (Она се затим протегне, гуцне из флаше. У том тре-
нутку, зачује се жестока тутњава тенкова. Сви се 
придигну, само Тета мирно приђе прозору.)

ТЕТА: Наши! Види какви тенкови, каква артиљерија! 
Браво, момци! Љуби их тета, плавушани моји! (Дре-
кне.) Стој! Откуд Срби плавушани? Какви су оно 
знакови? Па, то су… То су Швабе!

 (Напољу хуји ветар све јаче и јаче. Тенкови тутње.)

ТЕТА (Пику.): Па, ви нас нисте одбранили?

 (Пик немоћно слегне раменима…)

ТЕТА: Мало вас је било! Толике ране! Зато вас још ви-
ше поштујем!

7.

 Неколико дана касније… Пред бараком, Лили и По-
пај фарбају лигештуле, а Пик седи као краљ док му 
Тета доноси послужавник са ужином. Она му подиг-
не гипсану ногу на другу столицу, поправи му јастук 
иза леђа, обрецне се на Попаја и Лили…

ТЕТА: Ајмо, ајмо, живље то!

 (Тета оде у бараку, Попај кивно приђе Пику.)

ПОПАЈ: Срам те било! Како можеш тако да се увалиш 
на правди бога? (Подругљиво.) Херој отпора!

ПИК: Одбиј! На пос’о! Арбајт, бите!

ПОПАЈ (Лили.): Ти си крива, наравно! Одакле ти пада 
на ум оно са бомбардерима? Он, бре, штреца кад 
обичан миш шушне!

ПИК: Рад ослобађа! Живље! Живље!

 (Тета излази са хармоником. Седне на праг, засвира 
и тихо промукло пева.)

ТЕТА: Овај мирисни цветак
што сам ја теби дала
нека буде почетак
нашег дивног сна…

 (Док она пева, Пик се шепури као краљ. Тета свира 
сетну мелодију затворених очију.)

КРАЈ ПРВОГ ДЕЛА

ДРУГИ ЧИН

1.

 На плажи је кафана БЕЛ ЕРОК, дрвена, са чардаком. 
На тераси се чује музика: нека италијанска белкан-
то мелодија за игру. За једним столом Попај, Лили, 
Пик и Тета…

 Оркестар је у белим оделима, певач звани Славуј, за-
лизан као Тино Роси. На платоу за игру само један 
пар. Мало је гостију, али ту су три немачка официра 
од којих један пиљи у Лили… Најзад устане, приђе 
Пику, пита на немачком…

МАЈОР ДИТРИХ: Хер Фатер, дозвољавате ли да дама оди-
гра самном један плес?

 (Пик блене у њега. Попај, који натуца немачки, обја-
сни.)

ПОПАЈ: Хер фатер најн шпрехе дојч… (Лили.) Пита 
хоћеш ли да играш с њим?
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ТЕТА (Шапуће.): Таман посла! Они нас бомбардују, а ми 
с њима да играмо! Не долази у обзир!

ЛИЛИ (Шапуће.): Не ваља да га одбијем – није паметно!

ТЕТА (Шапуће.): Али је патриотски! Српски! Мушки!

ПОПАЈ (Официру.): Дамен ист кранке… болесна… нихт 
данце… Ферште?

ЛИЛИ (Шапуће.): Ма, чекај! Нећу да правим проблеме. 
Један танго, шта мари…

 (Она устане, игра с мајором. Попај гризе муштиклу, 
гледа у оркестар, а Тета извуче из рукава шпил ка-
рата и почне да их меша.)

ТЕТА: Да вас мало учим како се игра шуфилерски покер?

ПОПАЈ: Боли ме глава…

ПИК: Госпођо мама, већ сам вас осамдесет осам пута 
учио… све врсте покера…

 (Она брзо подели, почну да играју. Лилица игра са 
официром, он јој нешто шапуће на ухо. Певач Славуј 
држи се за срце, као да пати, мирише ружу из реве-
ра, пева скоро сопраном. Шанкош пљесне рукама.)

ШАНКОШ: Господо, петнаест минута до полицијског 
часа! Идемо!

 (Мајор нешто шапуће Лилици.)

ЛИЛИ: Господин официр продужава полицијски час још 
тридесет минута… Јер му се овде јако, јако свиђа 
– просто ужива!

 (Оркестар груне нову песму. Мајор игра са Лилицом, 
ужива.)

ТЕТА: Кревет сам прошлог пута изгубила?

 (Пик климне главом.)

ТЕТА: Шпорет?

 (Пик опет потврди климајући главом.)

ТЕТА: Астал и столице? Казан? Мрежу?

 (Пик и то потврди.)

ТЕТА: Секиру?

ПИК: Аха…

ТЕТА: Па, нека сам! Могу нешто и да изгубим! Нисам 
ђаво да стално добијам! Али, кућа је још моја! У 
кућу не играм!

 (Пик слегне раменима, устане и јекне: боле га леђа. 
Тета се мисли.)

ТЕТА: Али, ја играм боље од тебе милион пута и то ћу 
ти доказати! Од мене можеш само да научиш шта 
је прави шуфилерски покер!

 (Пик одмахне главом.)

ТЕТА: Седи! У кућу! Па, шта буде!

 (Пик седне. Тета дели. Партија траје кратко.)

ТЕТА: Два попа…

ПИК: Два кеца…

ТЕТА: И три осмице…

ПИК: И три деветке!

ТЕТА: Увек за један више! Проклета јединица! (Зами-
сли се.) Џаба ти што си добио кућу, кад ниси темељ! 
Темељ је мој! И тачка!

ПИК: Важи, мама, важи… Само немојте да вичете.

ТЕТА: Сутра реванш!

 (Пик климне главом. Прилази им Лили.)

ЛИЛИ: Рекла сам му да смо и ми музичари… А он је за-
молио да се прикључимо оркестру и да сви заједно 
отпевамо “Лили Марлен”.

ПОПАЈ: Ми? Не пада нам на памет! Шта он мисли, ко 
смо ми, бре? Колаборационисти?

 (Мајор им прилази, смеши се. Покаже им театрално 
пут ка оркестру и аплаудира. Пик и Попај се згле-
дају.)

ПИК: Их бин инвалид… До јуче сам носио гипс. Дер 
гипсе… На хенде и копфе… скроз!

 (Официр неумољиво аплаудира.)

ЛИЛИ: Направићете ужасну грешку! Уцмекаће вас ко 
муве!
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ПИК: Па, кад размислим мало боље, и он је публика… 
Има право на своју жељу… Идемо!

 (Они иду ка оркестру. Мајор приђе микрофону.)

МАЈОР ДИТРИХ: Лили Марлен…

ПРИМАШ: Идемо! ‘Ен, два…

СЛАВУЈ: Ја нећу.

 (Оркестар свира, сви певају, пева и Лили. Примаш 
даје знак Славују да почне. Официри чекају, смеше 
се. Славуј ћути.)

ПРИМАШ: Не буди луд! Гестапо је то!

МАЈОР ДИТРИХ: Стоп! Стоп! Стоп! Зашто главни певач 
не пева?

СЛАВУЈ: Не знам.

МАЈОР ДИТРИХ: То је чувена песма. Требало је да се 
потрудите да научите. Зендер Белград је сваки дан 
емитује…

СЛАВУЈ: Нисам желео да се потрудим. И не верујем да 
ћу желети…

 (Мајор ћути. Оркестар престане да свира, Пик пре-
стрављен приђе.)

ПИК: Ми знамо! Ми ћемо то…

 (Сви свирају и певају “Лили Марлен”. Мајор их ућут-
ка покретом руке и леденим погледом.)

МАЈОР ДИТРИХ (Славују.): Атмосфера на овој плажи је 
заиста неодољива. Зашто желите да нам поквари-
те уживање?

 (Славуј ћути.)

ПРВИ ОФИЦИР: Певаћете, или ћете поћи са нама? Да 
вас научимо тим стиховима?

 (Славуј још увек ћути. Официри пођу сасвим десно 
иза зида. Први официр отвори врата шупе и погле-
да Славуја. Певач уђе. Врата се затворе.)

ПИК (Друштву.): Будала! Сила бога не моли.

КЕЛНЕР: Свака му част! Молим бога да не попусти.

ПИК: У оваквим временима глава лети час посла. Шта 
би било лоше и да им то отпева? Посао му је да пева!

КЕЛНЕР: Постоји нешто што се зове – понос!

ЛИЛИ: Па, устани и брани га! Ајде! Ено, макљају га!

 (Сви ћуте. Стоје непомично. Мајор понуди Лилици 
руку, изведе је са терасе.)

ЛИЛИ: Ми идемо мало да прошетамо јер атмосфера 
постаје непријатна…

 (Два немачка официра излазе са десне стране са пре-
бијеним певачем Славујем. Славуј је поднадуо, попра-
ве му кравату, отресу му одело. Славуј стане испред 
оркестра који га ћутке гледа. Официри седну, насме-
ше се оркестру.)

СЛАВУЈ: Лили Марлен.

 (Оркестар почне да свира. Певач почне да пева и тек 
тада се види да су му сви зуби избијени. Официри се 
смеше, лагано пљескају. Попај, Пик и Тета певају. Пе-
вач пева безубо и промукло. Песма се заврши. Певач 
оде код шанка, тешко дише.

 Паралелне радње: певач оде у клозет, сасвим лево, 
мисли се. Гледа ланац за воду, попне се на шољу, оба-
вије ланац око врата и скочи са шоље. Од тежине, 
откачи се котлић за воду и полије певача. Он угру-
ван, мокар, крвав, седи на тлу и јеца безгласно. 

 Истовремено, келнер, млад, мршав, жутокос стоји 
ослоњен на шанк. Официри који су претукли Славуја 
слушају оркестар, куцају се чашама. Један погледа 
келнера.)

ПРВИ ОФИЦИР: Обер! Бите!

 (Келнер им не прилази.)

ПРВИ ОФИЦИР: Хало, обер?! Не чујеш добро?

 (Келнер у истој непомичној пози стоји прекрштених 
руку и хладно их гледа. Први официр устане и приђе 
му.)

ПРВИ ОФИЦИР: Желиш и ти на један мали час немач-
ког језика?
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 (Келнер стоји и даље, не реагује. Официр му покаже 
да пође. Келнер пође. Музика престане, сви гледају у 
њих. Пик дрхти, Попај се накашље.)

ПРВИ ОФИЦИР: Зашто прекидате?

 (Оркестар настави да свира. Пик, Попај и Тета пе-
вају. Келнер оде иза зида, први официр за њим, вра-
та се затворе. Други официр седи и ужива у музици, 
рукама даје такт.

 Иза зида, убрзо шкрипну врата. Кад се отворе, на 
сцену тресне официр са ножем у леђима. Оркестар 
умукне. Сви стоје као залеђени. Други официр при-
трчи мртвом другу.)

ПИК (Очајно.): Их бин инвалид…

2.

 У мраку, чује се лупа добоша и глас добошара…

ДОБОШАР: Наредбом немачког команданта града, због 
мучког и подмуклог убиства мајора Јоахима Бруне-
ра биће узето за таоце сто припадника српске на-
ционалности, што треба да послужи као опомена 
бандитима да не излажу даљој опасности по живот 
невино становништво…

 (Светло на сцени осветли само престрављена лица 
Пика и Попаја.)

ДОБОШАР: … Поред ове казне одређује се да Немачка 
команда града одреди одмах пет стотина мушкара-
ца од 18 до 60 година за принудни рад у Борском 
руднику. Прикупљање радне снаге за ове принуд-
не радове почеће, такође, одмах! С тим што сви 
му шкар ци од 18 до 60 година који нису запослени 
треба сами да се јаве команди града.

 (Попај и Пик стоје непомично. Светло је све слабије 
и слабије.)

3.

 Пик и Попај седе у бараци, уз светлост лампе, Те-
та лежи у мрежи за љуљање, пије из флаше. Лили се 
шминка.

ПИК: Покупиће и нас… То је питање дана! Шта да ра-
димо, људи? Ви нисте свесни шта нам се спрема?

ПОПАЈ: Како би било да негде шмугнемо?

ПИК: Јако паметно! Рат тамо, рат овамо…

 (Он устане, оде напоље. Попај пуши, ћути, уздахне. 
Пик се враћа и носи нешто у наручју. Седне и почне 
да склапа око себе гипс којег тек што се недавно ос-
лободио.)

ЛИЛИ: Шта ће ти то?

ПИК: Враћам се у гипс!

 (Тета се зацерека, лупа рукама, тресе главом. Пик 
лепи фластере по местима где је гипс сечен.)

ЛИЛИ: Сви знају да си га скинуо! Мислим да ћеш тек 
тако да скренеш пажњу са себе!

 (Пик очајно зарије главу у шаке.)

ПИК: Нећу у логор! Нећу на принудни рад! Нећу на 
стрељање!

 (Неко куца. Они претрну. Лили се покрије шлафро-
ком. Тета узме двоцевку. Пику почне да дрхти нога, 
Попај заустави дах. Куцање се настави.)

ТЕТА: Напред!

 (Врата се отворе, уђу поп и црквењак.)

СВЕШТЕНИК: Вјечнаја памјат! Ко је умро?

ПИК: Нико! Сачувај боже! Откуд вам та идеја?

СВЕШТЕНИК: Кућа на плажи, тако су ми рекли?

ТЕТА: Кућа на јужној плажи, код Стеве Накића! Ово је 
северна плажа, Оче!

 (Свештеник климне главом, оде. Пик тешко узда хне.)

ПИК (Успаничено.): Лош знак! Почели живе да нас са-
рањују!
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ТЕТА: Ма, какав лош знак, чист случај!

 (Напољу, одједном, почне да кука кукавица. Њено 
ку-ку успаничи Пика који подигне главу, ослушкује, 
облије га зној.)

ПИК: И ово је случај?! Зашто кука баш сад и баш овде?

 (Попај и Тета ћуте. Пик брише зној, гунђа.)

ПИК: Ако заглавим у рудник, или у заробљеништво, го-
тов сам! Ја једва ходам! Ја сам пола човека! 

 (Он извади новчаник, нађе неке пожутеле хартије.)

ПИК: Ево потврда лекара да ми је јетра отекла, срце 
проширено, плућа сужена, кичма окоштала… От-
куд сам ја за присилне радове? Тамо се гурају ва-
гонети, тегли камен…

ЛИЛИ: Ако те узму за таоца, онда је све много, много 
лакше!

ПИК: По чему?

ПОПАЈ: Метну те уз зид и готово! Одма’ знаш на чему си!

 (Пик блене у њега и Лили. Они се церекају.)

ПИК: Ал’ вам је виц! Сад сте нашли да се зазате. (По-
пају.) Будало, ако мене стрељају као таоца и тебе 
ће! Смисли нешто како да се извучемо, увек си био 
паметнији!

ЛИЛИ: Већ сам ја смислила шта да радите, зато се и 
зезам!

ПИК: Говори! Сваки час могу да бану на врата! Јуче су 
из кафане одвели десеторицу и прогуто их мрак! 
Готово!

 (Лили шапуће нешто Попају. Он пљесне рукама, зви-
зне. Он и Лилица заиграју, она почне раздрагано да 
пева.)

ЛИЛИ: Светом не владају силе добре

Најбоље пролазе але и кобре
Тешко си га оном, ко није та марка
Живот ће му бити само кратка варка
Да, да, да…

Само кратка варка…

ПИК: Је л вама стварно до певанције и зезанције? Ме-
ни се тресу ноге, срце ми скаче, коске ми се леде! 
(Тети.) Госпођо, реците им да се уозбиље!

ТЕТА: Шта вам смета, дајте мало да предахнемо док не 
видимо шта ћемо… 

 (Тета устане, игра са Попајем и Лилицом.)

ЛИЛИЦА: Ако ниси лав и тигар

ни ма каква већа зверка
ако свак ти јаму копа
и свака те шуша мерка…

ПОПАЈ: Ако ти је судба сламка

а сваки ти секунд замка
ако свак ти шију вија
џаба је да будеш зец…

ЛИЛИ: Буди лукав као лија

 тај једино пали кец!

ПОПАЈ: То, то, то…

ТЕТА: Охо-хо!

ЛИЛИ: А сад, на посао у заседу… Наш човек тачно у 
минут пролази преко мостића на Жутом потоку…

ПИК: Који посо? Који човек? Који мост, који поток? 
Хоће ли мене неко обавестити о чему се ради?

 

4. 

 Врата бараке се широм отворе. Попај, Пик и Тета 
уносе мајора, свале га на кревет. Лилица иде за њи-
ма, подиже му ноге.

ПОПАЈ: Тежак овај Вермахт!

ЛИЛИ: Напио се воде! Брзо, да му испумпамо стомак!

ТЕТА: Зашто је овако жут? (Попају.) Да га ниси преја-
ко млатнуо?

ПОПАЈ: Ја?! Боже сачувај, само онако, да се онесвести…
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ПИК: Ја се бојим! Ја у ово не верујем! Лоше ће се завр-
шити! Враћај га у живот! Хајде!

ПОПАЈ: Како се то ради? Тето, говорите! Рекли сте да 
знате!

ТЕТА: Окрени га наопачке, дигни му ноге… Дигни му 
ноге да му изађе течност!

ЛИЛИ: Овако, забога! Овако!

ПОПАЈ: Откуд знам како се дижу ноге мушкарцу?

 (Лили гурне мајорову главу на под, дижу му сви ноге 
увис.)

ПИК: Ништа не тече!

ПОПАЈ: Не може одмах! У несвести је!

ЛИЛИ: Охладио се! Сав је љигав! О, боже! (Дрма га.) 
Хер мајор!

ТЕТА: Држите га, да му притиснем стомак!

 (Она му притисне стомак, неколико пута.)

ТЕТА: Сад вештачко дисање! Уста на уста! (Пику.) Брзо!

ПИК: Ко? Ја? Зашто ја?

ПОПАЈ: Шта би било да си доктор? Ајде! Дувај му ваздух!

ТЕТА: Гњаватори! Погађајте се, а он не треба мени него 
вама! Кога мислите да однесете у Команду града и 
да кажете: “Ево, спасли смо вашег мајора из воде!”

 (Она дува мајору у уста. Одједном престане, слуша 
му срце, скине своју капу. Одмахне руком. Пик уста-
не и он скине капу. Лили скине шеширић, шмркће.)

ЛИЛИ (Уздахне.): А био је тако леп план!

ПОПАЈ: Стој! Стој! Мрда! Отвара очи!

МАЈОР: Ааааа…

ПОПАЈ: Хер мајор! Ми… Хелпе… Спасли од бандитен! 
Ми! Ду!

МАЈОР: Ај… ах… 

 (Мајор пипа своје раме, тешко дише.)

ПОПАЈ: Их бин Момир, мајн камард Пиетер… Арбајт ин 
плажа! Ви знате нас… Ево, ту је и Лили… и фрау Те-
та… (Усплахирено.) Како се каже тета на немачком?

ЛИЛИ: Ма, какве то везе има, будало. (Мајору.) Мајне 
либе… О, мајне либе…

ПИК: Ми вас хелпе! Спасли! Ми ваши добротворци!

МАЈОР: Ферште… Данке… (Благо.) О, Лили… Лили…

 (Он се ослони на ноге, стегне зубе. Пружи им руку. 
Чврсто се рукују, он се осмехне.)

МАЈОР: Данке шен, сербише камарад! Фидерзен! Дан-
кешен!

ЛИЛИ: Ми ишли путем, и видели, атак бандитен на вас! 
Њих девет, а ми потпуно сами!

ПИК: Како потпуно сами, нас четворо!

ПОПАЈ: Умукни! Терај даље, Лилице…

ЛИЛИ: Помогнемо ми теби, у ствари ова двојица нај-
више, они су заслужни… Ето!

МАЈОР: Јавол! Јавол… Мајне копф… Фидерзен… Лили, 
правиш мени друштво до касарна…

ЛИЛИ: Наравно…

 (Они пођу. Пик и Попај се погледају збуњено.)

ПОПАЈ (Шапуће.): Чекај! Да ли је ово довољно? Да ли 
ће нас он упамтити? Ми треба да га однесемо у Ко-
манду, да нас виде! Онда нас неће терати у логор 
ни у таоце…

ПИК: Па, спасли смо му живот, то се не заборавља! Ако 
је човек, памтиће!

ПОПАЈ: Да му кажемо још једном, за сваки случај?

 (Он потрчи за мајором.)

ПИК: Стој! Биће сумњиво! Објасниће му Лилица, она 
је видра! (Крсти се.) Дај боже да успе, дај боже…

5.

 Свиће. Пик и Попај седе у бараци, Тета дрема за сто-
лом. Лили грицка нокте.

ПИК: Зашто га нема? Требало би да дође, да се захвали!
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ПОПАЈ: Можда је прво легао да се испава!

ЛИЛИ: Швабе су тачне, педантне, морају да дођу… ако 
им је рекао! Донеће брдо конзерви, захвалницу и 
онда сте мирни!

ТЕТА: Тек је пет… Чекаћемо!

 (Они чекају, очи им се склапају. Најзад, сви задремају 
за столом. Одједном, неко закуца на врата. Сви ско-
че. На вратима је поп, онај исти, са црквењаком.)

СВЕШТЕНИК: Вјечнаја памјат. (Запањено.) Јесам ли опет 
погрешио?

ТЕТА: Јужна плажа, попе! Километар ниже! Код Стеве 
Накића! Сад му је баба умрла!

 (Поп и црквењак оду. Пик уздахне, забије главу у ша-
ке.)

ТЕТА: Не знам који му је ђаво, па навалио! Овде нико 
није умро 40 година!

 (Наставе да дремају. Сунце греје већ увелико. Тета се 
тргне. Гледа на сат.)

ТЕТА: Девет и по! Људи већ долазе на плажу! Диж’ се!

6.

 Дан топао, летњи. Испред команде града, Попај и 
Пик седе мало даље, на клупи у паркићу. Чекају! Нај-
зад, угледају свог мајора. Иде према њима. Они уста-
ну, укруте се, јаве му се уз лак наклон.

ПИК: Гуд морген, хер мајор! Дас из ми… Ваши спасио-
ци… Др хелпери!

МАЈОР: Вас? Молим?

 (Он их тупо погледа, прође. Они пођу за њим.)

ПОПАЈ: Атак ин нахт! Бандитен!

МАЈОР: Вас атак? Вас нахт?

ПИК: Па онај, пре две ноћи… Ми чекамо да се јавите…

 (Мајор их тупо гледа, слегне раменима, оде. Они ос-
тану као попишани.)

ПОПАЈ: Пизда ли му материна! Шта је сад ово?

ПИК: Појма немам!

ПОПАЈ: Да ми нисмо наишли, они би га убили!

ПИК: Који они? Ваљда ми!

ПОПАЈ: Битанга нацистичка! Прави се луд! То ти је то…

 (Иза њих патрола затвори пролаз. Испред њих, та-
кође. Добошар објављује.)

ДОБОШАР: Одлуком немачке команде града, због напа-
да на један немачки војни камион, приликом кога 
је рањен један војник Вермахта, има се стрељати 
десет грађана српске националности…

 (Пик и Попај претрну. Прислоне се уза зид. Патро-
ла бира таоце, прилази им. Они стоје бледи, узруја-
ни, непомични. Један војник гледа Попаја, па Пика… 
Прође даље, они одахну.)

7.

 Вече. На тераси крчме БЕЛ ЕПОК, музика за игру. 
Играју официри и градске цуре које су се продале за 
конзерве, мирисе, чоколаде. Пик и Попај седе крај 
улаза, чекају. Појављује се њихов мајор са Лилицом. 
Они се одмах подигну, љубазно га поздраве скинувши 
капе.

ПИК: Хер мајор… Да ли сте се сетили?

 (Мајор их и не погледа, прође са Лилицом и почну да 
играју. Они седну покуњени. Вребају хоће ли их мајор 
погледати. Најзад, он баци поглед ка њима, они одмах 
скоче и скину капе, љубазно се наклоне. Мајор пита 
нешто Лилицу, она их погледа, затим им приђе.)

ЛИЛИ: Морам нешто да вам признам… Све је било 
узалуд!

ПИК: Како, бре, узалуд?

ПОПАЈ: Ми смо га спасли пре неко вече! Живот му је 
био угрожен, једва смо га ишчупали из окршаја са 
илегалцима! Како нас се не сећа?
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ЛИЛИ: Еј! Дођи себи! Нисам ја он!

ПОПАЈ: Како може да буде тако незахвалан…

ЛИЛИ: Ама, захвалан је… Али! Али… Не сме да јави 
команди, јер би га они онда…

ПИК: Шта би га питали?

ЛИЛИ: Шта је радио на мостићу у то доба? Те вечери 
био је дежуран у гарнизону, разумете? Кад би се 
сазнало да је напустио дежурство, а он га је напу-
стио да би пошао на састанак са мном, казнили би 
га! Можда би га послали на источни фронт! Зато, 
језик за зубе!

 (Она оде, они покуњено уздахну. Кад их мајор погле-
да, они само климну главом и оду.)

8.

 Високи зид поред гробља, старо дрвеће, бршљан и уза-
на улица која води у град. Иза зида, скривени, стоје уз 
сам врх, на мердевинама, Пик и Попај. Чекају неког.

ПОПАЈ: Једног удавили, двојицу угушили, трећи се пра-
ви луд… Питам се да ли је то прави начин да ступи-
мо у пријатељство с Немцима?

 (Пик уздахне. Чекају, бришу зној. Најзад, из дубине 
улице појави се трицикл у коме немачки интендант 
вози шест великих канти млека. Он вози полако, 
звижди. Кад прође поред њих, они баце одозго велико 
шаторско крило, поклопе га, па хитно скоче и увежу 
га конопцем. Осврћу се, трицикл гурну у жбуње да га 
нико не види, а спакованог Немца брзо носе у бараку. 
Тета хрче на кревету, унесу га у другу собу. Лилица 
се шминка, тргне се као опарена.)

ЛИЛИ: Ви нисте нормални, који вам је то по реду?

ПОПАЈ: Псссст!

 (Брзо га одвежу. Ситни, мали Немац збуњено трепће.)

МЛЕКАЏИЈА НЕМАЦ: Партизан? Их бин комунист! Ја 
комунист!

ПИК: Не, не… Ми смо вас спасили од комуниста!

МЛЕКАЏИЈА НЕМАЦ: Хитлер капут! Ја мрзи Хитлер! Ја 
хоће бори против Хитлер! Их бин мобилизацион… 
Ја моли вас, води мене у шума да се бори.

 (Они блену у њега.)

ПИК: Човече, шта лупаш, бре?

ПОПАЈ: Тебе напали партизани, ферште? Атак! Не мо-
раш да фолираш, слободно се понашај! Ми смо те 
спасли!

МЛЕКАЏИЈА НЕМАЦ: Комунист! Комунист! Хоћу у шу-
ма! Камарад партизан! СССР!

 (Пик и Попај очајно оборе главу, уздахну. Пик пљуне.)

ПОПАЈ (Очајно дрекне.): Не! Ми тебе спасли од комунист!

ЛИЛИ (Бесно.): Они тебе! Они!!!

ПИК: Комунисти тамо, ми овамо!

МЛЕКАЏИЈА НЕМАЦ: Ја, ја! Роте штерн! Живио комунист!

ПОПАЈ: Он је луд! Шта си запео, човече… Ствар је пот-
пуно обрнута! Слушај, каква је ситуација. Комуни-
сти тебе атак, фик, оде глава, ферште? А ми тебе 
спасли! То је важно!

ЛИЛИ: Само то, и ништа више! Хајде, понови! Понови!

МЛЕКАЏИЈА НЕМАЦ: Понови? Вас понови? А – ферште! 
Хитлер швајн! Хитлер – доле! Хитлер идиот!

ПИК: Ауууу…

ПОПАЈ: Човече…

 (Млекаџија их грли, плаче.)

МЛЕКАЏИЈА НЕМАЦ: Мајне брудер комунист…

ЛИЛИ: А јој, боже! Пустите га, не вреди… (Млекаџији.) 
Иди, слободан си… Ајде, број… Ајн, цвај… Тамо, 
тако… Збогом!

 (Млекаџија оде унатрашке, клања се. Зажди. Сви оч-
ајно поседају где ко стигне.)

ПИК: Нема правде… Дефинитивно нема!

ПОПАЈ: Сат! Нема ми сата!
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ЛИЛИ: Како нема?!

ПОПАЈ: Он ми га је дигао! Шваба! Мајку му јебем! Ја му 
спасавам живот, а он мени гепише сат!

ЛИЛИ: Полако… Сигуран си да си га ту ставио?

ПОПАЈ: Ту ми стоји по цео дан, нисам га износио! Успо-
мена на маму, моја сребрна DOXA! Па, зар он мени 
тако?! Зар може војник да буде бараба? Немачки 
војник, па они су познати по дисциплини!

 (Попај уздахне, брише се пешкиром, седне на столи-
цу, замисли се, клима главом. Криво му је због сата.)

ПОПАЈ: Онакав сат! Никад они ништа неће урадити, 
чим су на то спали! Каква Москва, какав Лењин-
град, какав Лондон, све то отпада! Кад им је до мог 
сата стало…

ПИК (Ослушкује.): Стој! Добошар… Опет скупљају та-
оце…

ПОПАЈ: Дисциплина! Рад! Рад! Нови поредак! Ово!

 (Он покаже лакат, јетко се осмехне.)

ПИК: Стани, бре, да чујем!

ПОПАЈ: Мене су нашли да опељеше! Мене! Онакав сат!

 (Неко куца. Они се следе. Неко куца жестоко, улази 
агент са шеширом и мантилом, дрзак, строг. Про-
дорно их гледа.)

АГЕНТ: Шта радите ви овде? Уживате? Како би било да 
помогнете мало онима који ратују за вас. Мало да 
радите у неком руднику?

ЛИЛИ: Ми радимо… Сви смо запослени…

АГЕНТ: Шта радите?

ЛИЛИ: Ми смо музичари…

АГЕНТ (Бесно.): Музичари?

ЛИЛИ: У ствари, нисмо…

АГЕНТ (Још бешње.): Нисте?!!

ЛИЛИ: Како да нисмо… Јесмо… Јесмо…

ПИК: Неки јесмо, неки нисмо…

АГЕНТ: За два минута све што је мушко да буде код ка-
пије спремно за покрет! Јасно?! Земља крвари, а 
ви цигуљигарите!

ПИК: Ја… Поседујем уверење… Их бин инвалид…

АГЕНТ: ‘Оћеш да се обучеш или да те водим тако у гаћа-
ма?

 (У том тренутку, у бараку уђе млекаџија, шапуће 
нешто агенту.)

АГЕНТ: Ааа… Па, што не кажете одмах… Господо, оче-
кују вас у команди града… 

9.

 Пријем код крајскоманданта. Званице, тоалета, све-
чане униформе. У центру пажње је крајскомандант, 
крај њега Попај и Пик у пругастим оделима, новим, 
у којима се нелагодно осећају и стоје некако згурени. 
Ту је и војник млекаџија. Тумач је крај њих и преводи 
што крајскомандант говори…

КРАЈСКОМАНДАНТ (и тумач): Проносили су се гласови 
да је домаће становништво непријатељски располо-
жено према нашој војсци! Има ли лепшег примера 
да то није тачно? Да ли је то ико могао боље да де-
мантује од ових обичних, храбрих грађана, којима 
се ја још једном захваљујем и честитам им!

 (Он се рукује са Попајем и Пиком. Блицеви опет се-
вају. Настави се коктел. Лилица љуби Пика и По-
паја. Тада млекаџија приђе Попају, смеши се.)

МЛЕКАЏИЈА (На немачком.): Желим још једном и ја да 
се захвалим…

ПОПАЈ: Све је то лепо… А сат?

ЛИЛИ: Завежи, идиоте! (Млекаџији.) Данке, хер солдат! 

 (Лили пољуби млекаџију. Фоторепортери их опет 
сликају. Попај и Пик се смеше, војник их загрли.)
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10.

 Мрак у бараци. Неко улази и пали светло, то је Ли-
лица. Она у ритму скакуће с ноге на ногу и пева, док 
Попај, Пик и Тета узимају инструменте и скакућу 
у истом ритму, прате Лилицу.

ПОПАЈ, ПИК, ЛИЛИ: Сваки зрак сунца је црн
навалило неко ружно време
осилили се драч и трн
живот је све теже бреме
ал ја се ипак
ал ја се ипак смејем…
ха – ха…
ха – ха…
И неко и свако зрно праха
као да против мене спремају пуч
пун сам зебње и страха
у свакој чаши ми отров и жуч
ал ја се ипак 
ал ја се ипак смејем
ха – ха…
ха – ха…

Оковала нас ледена зима
пуцају дрво и кам
ал мене још увек има
ја се још увек смејем
а то могу – јер нисам сам
јер нисам сам
нисам сам…

 (Током свирке, они изводе читав низ лудорија, јер 
очигледно уживају, пресрећни што су успели да над-
мудре Немце. И то је, како они верују, пред њима ми-
ран, тих, сигуран период живота.

 Неко куца. Пик то први чује, ослушкује, муне Попаја. 
Попај не реагује, он га поново вуче за рукав, онда по-
каже Лилици на врата. Куцање је све јаче.)

ТЕТА: Ко је?

ГЛАС СПОЉА: Ја! Их бих пријател! Камарад Жути!

ПИК: Који Жути?

 (Тета отвори врата, улази млекаџија. Они га згра-
нуто гледају.)

МЛЕКАЏИЈА: Страфо, страфо! Седи, седи… Шта ме гле-
дас, ми смо ваљда сад брудер…

ПОПАЈ (Пружи руку.): Сат!

МЛЕКАЏИЈА: Опет он сат! Ја воли има сат и тачка!

ПОПАЈ (Дрекне.): Воли има мој сат! Мој! Еј, бре! Ако 
воли има сат иди па купи!

ЛИЛИ: Господо, нећемо ваљда кварити једно дивно 
пријатељство због некаквог сата… (Попају.) Доста 
о томе! Купићу ти ја други, бољи, лепши…

ПОПАЈ: Овај ће опет да ми га здипи!

ЛИЛИ: Господо, тишина! Дајте да попијемо брудер-шафт!

МЛЕКАЏИЈА: Ја воли има сат… Шта ту тако лоше? То 
дође прво… А друго, ја дошо вама каже: Ја све зна! 
Ви мене напали, ви мене одбранили, нема везе… Ви 
добро, ја добро, и сад да правимо нов посао!

ЛИЛИ: Ми вас напали? Ми?!

ПИК: Маме ми миле моје, части ми…

МЛЕКАЏИЈА: Е! Е! Ја био у Миних исто што и ви овде… 
Цајзе… Мајзе…

ЛИЛИ: Цајзе, мајзе?

ТЕТА: Мислите, музиканти?

МЛЕКАЏИЈА: Ма, какви музиканти. Мислим, лева рука – 
десни џеп! Ми смо фамилија, ми свуда исто! И зато 
ја вама дошо понуди велики посо… Ја ради у вој-
но магацин. Пун ко око! Брашно, конзерве, све! Ја 
вама лиферујем, ви плодате, телимо паре… Важи?

ПИК: Ми цајзе-мајзе? Ја преко тога не могу да пређем!

ЛИЛИ: Доста пренемагања! Ако си озбиљан, прихватамо!

ПОПАЈ: Ево рука! Цајзе-мајзе, то се тражи! Али, кад ку-
пим нови сат, даље прсте!
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11.

 У бараци – Попај, Лили, Пик и Тета читају новине.
ПОПАЈ: Јао, што волим све ово… Прво – зезнули Шва-

бе, друго – ова трговина са Жутим фантастично 
функционише. Да ми није дигао сат, напио бих се 
од среће! Лилице, пошто је све била твоја идеја – 
хвала ти од срца! Дозволи, једну пусу…

 (Он пољуби Лилицу, затим сипа ракију Тети, Лили-
ци, Пику и себи.)

ПОПАЈ: Живели!
ЛИЛИ: Живели!
ТЕТА: Живели! Живели! Али… ствари су се мало ис-

компликовале…
ПОПАЈ: Мислиш због сата?
ТЕТА: Због народа!
ПОПАЈ: Какве везе има народ са мојим сатом?
ТЕТА: Јебо те сат!
ПОПАЈ: Па, шта је онда?
 (У том трену у прозор, уз прасак улети каменчина 

која удари у зид собе и натера Лилицу, Пика и По-
паја да заштите главу… Кад подигну главу и скло-
не руке, прво се збуњено згледају, а затим Пик узме 
камен са пода. На њему је писмо увезано канапом… 
Пик узме писмо, отвори га…)

ПИК (чита): “СМРТ САРАДНИЦИМА ОКУПАТОРА!”
 (Тета тужно клима главом. Пик покаже писмо Ли-

лици и Попају, згледају се забринуто.)
ПИК: Идиоти!
ЛИЛИ: Али, то је грешка! Каква сарадња, ми смо их 

зезнули!
ПОПАЈ: Како да им докажемо! Швабе нас одликовале…
ПИК: Никад се нисам бавио политиком! Мајка ме је 

на самрти заклела да се у то не петљам! Лепо ми је 
сирота мама говорила… (Лилици.) Ти си крива! То 
је била твоја идеја! Идем до лекара да узмем још 
једно уверење.

 (Пик излази. Остали хукћу, шетају од зида до зида.)

ЛИЛИ: Ко је могао да очекује да ће Шваба све да уради 
на толика звона! Новине, слике, руковања…

ПОПАЈ: И да толико лажу! Те одред бандита, те моје су-
зе радоснице кад сам спасао млекаџију, па тај мој 
говор на пријему… Ја их нисам ни слушао шта серу, 
јео сам, пио и покушавао оног дрипца да намолим 
да ми врати сат!

ЛИЛИ: Сад се треба вадити код народа… Али како? Ка-
ко?! Шта смислити? 

12.

 Сладолеџија Макса седи у својој кући и вечера из лон-
ца. Једе споро, спокојно, а кад подигне поглед, он каже 
тихо Тети, Пику, Попају и Лилици.

МАКСА: Два Амера? Не знам о чему говорите!

ТЕТА: Једног да нам даш да га ми чувамо! Сазнали смо 
све! Пали су из авиона, Швабе их обориле, а ти си 
једини који има храбрости да их негде кријеш…

МАКСА: Ја?! То вас је неко преварио! Појма немам!

ЛИЛИ: Слушај, Максо! Нас су ни криве ни дужне набе-
дили да смо сарадници окупатора! Ми морамо да 
докажемо да је то била само камуфлажа, а да у ства-
ри обилато помажемо покрет отпора!

ПОПАЈ: Направићу брату Амеру гарсоњеру и има да га 
чувамо као очи у глави!

ТЕТА: Слушај! Не морају баш да буду амерички падо-
бранци. Могу и руски пешадинци, који су искочи-
ли из воза…

МАКСА: Џаба, људи! Не знам о чему говорите! Црко 
дабогда ако знам!

ЛИЛИ: У реду! Идемо да јавимо Швабама, нек’ претра-
же све овде! Патрола је ту на ћошку. Идемо!

 (Она устане и пође. Попај, Пик и Тета крену за њом.)
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ПОПАЈ: Буразеру, добро смо снабдевени брашном, уљем, 
конзервама, можемо добро да те частимо… Раз-
мисли!

ЛИЛИ: Ма, шта да га подмићујемо… или хоће, или неће! 
Ми знамо шта ћемо да урадимо…

МАКСА: Станите!

 (Они стану.)

МАКСА: Пазите, због тога лети глава! Ако Швабе сазнају…

ПОПАЈ: Они мисле да смо ми, посебно нас двојица, њи-
хови људи!

 (Макса ћути, запали цигару.)

МАКСА: Тето, тебе знам, и верујем ти! Гарантујеш за 
ове да нису жбири?

ТЕТА: Гарантујем! Животом! Знаш ме! Оно што је би-
ло у новинама, то су смислили финту… да их спа-
семо од логора.

МАКСА: Хмм… Добро. Али, џаба је. За Амере и Русе 
сте закаснили!

ЛИЛИ: Како закаснили?

МАКСА: Продао сам их комунцима за два џака брашна.

 (Они седну од запрепашћења.)

МАКСА: Али, ако желите да се покажете као људи, ипак 
имам нешто за вас. Не тражим ништа да платите! 
Дајем џабе!

ТЕТА: Пољаке? Бугаре?

МАКСА: Дете! Јеврејчицу… Спасао сам је сигурне смр-
ти. Сви њени су у логору…

 (Он баци опушак и тихо каже.)

МАКСА: Ето… Узимате је?

ПИК: Али… Како, бре, дете?

МАКСА: Осам година, зове се Леа.

ПИК: Немамо појма о деци!

ПОПАЈ: Рус, то би била права ствар! Или Амер… Човек, 
персона, авијатичар или комесар, могу после рата 
да се бусам у прса!

МАКСА: Нудим шта имам. Одлучите се. Ајде, само што 
није полицијски час… Ако се одлучите, пребацићу 
је у мојим колима за сладолед…

ТРЕЋИ ЧИН

1.

 У бараку улазе Пик, Тета, Лилица и Попај који носи 
дете. Попај спусти дете на отоман, Лилица седне 
поред ње. Пик и Тета седну за сто, подниме се и бле-
ну у дете.

ПОПАЈ (Девојчици.): Знаш, ми смо сви овде у великом 
послу… Свак се брине о себи. А ти си, колико ви-
дим, већ велика, па ћеш се снаћи. Како се оно зва-
ше? Пела?

ЛЕА: Леа! Већ сам вам шест пута рекла!

ПИК: Имамо много брига, не знамо ни како се ми зове-
мо! Е, па, Леа, бићеш овде у овој соби преко дана.

ЛИЛИ: А чим неко наиђе, шмугнеш, знаш где? У ову 
фуруну! Округла, фина, има места колико волиш… 
Убило се за излежавање!

ПОПАЈ: Ту можеш и да једеш, и да се играш…

ПИК: Ћутиш ту и чекаш док не прође опасност! То ти је 
све! Врата ће увек бити закључана, али чим чујеш 
да немо долази – шмугни унутра!

ТЕТА: Баш сте је лепо дочекали, нема шта!

 (У том тренутку, неко закуца. Леа оклева, Лилица 
јој брзо да знак. Она шмугне у пећ.)

ТЕТА (Кашље.): Ево! Ево! Полако! (Отвори врата.) 
Бошкић! Боле!

 (У бараку уђе келнер Бошко с почетка приче, онај 
који је убио немачког официра. Бошко је мрачан, љут, 
гледа их ледено, седне.)
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ЛИЛИ: Чули смо да си у шуми! Бринули смо да ли си жив!

ПОПАЈ: Боле! Боки! Благо мајци која те родила! Како 
си само ону барабу средио! Шта рече ђубре есесов-
ско: “Хоћете ли да пођете на један мали час немач-
ког!” Ха, ха, ха…

ПИК: Одма’ си му показао како Срби брзо уче немачки!

ТЕТА: Станите, бре, гракнули ко свраке! Човек је мож-
да жедан, гладан! За шта си, Боћо? Реци, синко…

БОШКО: Ни за шта! За вас нисам више ни Боле, ни Бо-
ки, ни Боћа, ни Бошкић, ни синко! Нисам дошао ни 
због чега другог него да вам кажем: срам вас било!

 (Они ћуте, Лили уздахне. Попај проба да буде при-
себан.)

ПОПАЈ: У заблуди си…

ТЕТА: Све ћемо ми да ти објаснимо…

БОШКО: Нема шта да се објашњава. Јасно је ко дан! “Но-
во време” је све лепо објавило и поткрепило фото-
графијама с пријема! (Дрекне.) Немце да спашава-
те! Њихове ордене да примате! Бедници!

 (Неко куца. Они претрну, Бошко извуче пиштољ.)

ТЕТА: Ко је?

ГЛАС МЛЕКАЏИЈЕ: Цајзе мајзе! (Лупа опет.): Роба! Про-
фијант! Отфарај да ме неко не фиди!

ПИК: Сам бог га шаље!

ТЕТА: Ево, само да огрнем шлафрок!

ЛИЛИ: Сад ћеш да схватиш шта је истина!

ПОПАЈ: Само склони ту справу…

БОШКО: Ништа ја вама не верујем! Бићу иза завесе, а 
држаћу не једну, него две ове справе! Пазите шта 
радите! Добро пазите!

 (Млекаџија лупа као луд.)

ГЛАС МЛЕКАЏИЈЕ: Ало, пет будал! Шта књафиш!

 (Тета отвори, Млекаџија уноси пет кутија, свали 
их на сто.)

МЛЕКАЏИЈА: Путер, шунка, цигарет, сапун, чоколад! 
(Пружи руку.) Цалензи, бите! Прзо, журим, шеф 
чека његов део!

ЛИЛИ: А што не би мало сео? А?! Дани душом, само 
јуриш, јуриш… Какав ти је то живот? (Умилно.) Се-
ди, мени за љубав…

МЛЕКАЏИЈА (Сав сине.): Плафи зфезда, с тебе седи цео 
шифот кад фолиш и колко фолиш, али сад мора 
магла! Шеф итиот, он отма траши паре!

 (Попај му даје паре, он броји. Пик се зноји, гледа ка 
завеси.)

ПИК: Слушај, Ерни! Требало би да се договоримо… Рат 
је, оде глава ако неко од нас негде излане шта је ис-
тина о оном нашем херојству…

МЛЕКАЏИЈА (Броји.): Твајс осам, твајс дефет, гте тријес? 
Где тријес?

ПИК: Пусти сад тријес… Ево ти тријес… На, наједи се! А 
сад ми реци шта сам те пито? Немој случајно негде 
да се изланеш шта је истина о оном нашем подвигу!

 (Млекаџија гледа новчаницу према светлу.)

МЛЕКАЏИЈА: Офа нофчаница сумњиф! Фалисификат! 
Тај труга!

ЛИЛИ: Дај му, бре, још две, три… Пет! Шта цицијашиш! 
Држи, на!

 (Лили вади новац из ташне, даје му хрпу новца…)

ЛИЛИ: И доста о парама! Гледај ме у очи! Слушај! Имам 
нешто страшно важно да ти кажем…

МЛЕКАЏИЈА: Мене? Ти?

ЛИЛИ: Ја!

МЛЕКАЏИЈА: Ооо… (Свима.) Изађите! То је интимна 
ствар!

ТЕТА: Јао, на шта он мисли!

МЛЕКАЏИЈА (Разнежено.): Плафи зфезда!

 (Млекаџија скочи, стави руку на срце, запева по-
четак арије Каварадосија, али без слуха, желећи да 
буде духовит и да шармира цуру која га дотле није 
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примећивала. Тета се ухвати за главу, Пик очајно 
брише зној, Попај одмахује руком безнадежно према 
завеси. Лилица енергично зграби млекаџију за прса 
и дрекне.)

ЛИЛИ: Стани! Стани! Три пута покушавам да ти обја-
сним да је страшно опасно ако не будеш чувао на-
шу тајну!

МЛЕКАЏИЈА: Моји и твоју? Дај да је имамо, лако ћемо 
да чуфамо…

ПИК: Не твоју и њену! Ви немате тајну! Никад је нисте 
ни имали! Ја и ти…

МЛЕКАЏИЈА: Таман посла! Никад! Фуј! Марш, путала!

ТЕТА: Еј, човече! Па, ти ништа не схваташ…

ЛИЛИ: Ерни! Гледај ме у очи! Ради се о свима нама 
заједно!

МЛЕКАЏИЈА: У крефет сфи саједно? О, најн! Зашто сфи? 
Много боље ти и ја сами!

ПИК: Идиот! Мамлаз! Уникат мамлаз!

МЛЕКАЏИЈА: Ја нормалан, зтрав, млади човек! Неће 
ексибиција, најн, најн… Хоће само двоје у кревет. 
То да, да… Јавол натуралих, увек!

ПОПАЈ: Ама, бре! Уопште се не ради ни о каквој љубав-
ној понуди, већ о другој страшно озбиљној ствари! 
Знаш оно, разумеш, кад смо ми тебе кокнули?

МЛЕКАЏИЈА: Кокнули? Вас ис дас кокнули?

ЛИЛИ И ТЕТА: Убили!

ПИК: Ми – тебе!

МЛЕКАЏИЈА: Зашто убили? За сат? Убиш пријатељ, убиш 
послофно партнер, зашто? За једно сат? (Дрекне.) 
Проклет сат! На! На! Ево, на, швајне сат! Кретен 
сат! Где ми сат? Ко ми укро сат? Ааааа… Ви зато 
све изводи да мени узме сат! Бедо лопов! За једно 
обично гвоздено сат!

ЛИЛИ: Не! Не! Не сат! Пусти сат!

МЛЕКАЏИЈА: Како пусти, мој сат!

ПОПАЈ: Добро, твој је!

МЛЕКАЏИЈА: Ако је мој, онда врати!

ПИК (Попају.): Врати му га, аман!

ЛИЛИ: Дај му то идиотско шклопотало!

 (Бошко изађе иза завесе са два пиштоља. Млекаџија 
побледи, дигне руке.)

БОШКО: Доста више тог мучења!

ТЕТА (Млекаџији.): Лепо те молимо да ником не при-
чаш шта је у ствари било онда кад смо те заробили…

ПИК: Како да не прича? Ваљда треба сад да прича, због 
Бошка! (Очајно.) Говори! Шта си одједном завезо?

ЛИЛИ: Укратко понови све! Понови, човече!

МЛЕКАЏИЈА: Да понови? Поновим испочетка?

ПОПАЈ, ПИК, ТЕТА, ЛИЛИ (Углас.): Да! Да! Понови!

МЛЕКАЏИЈА (Дере се.): Хитлер капут! Рајх швајн! Мајне 
брудер комунист! Роте штерн! (Тихо.) А онда ви: “Не, 
не ми не комунист, ми треба спасли од комунист…!”

БОШКО: А, тако! Јасно је!

ПИК, ПОПАЈ (Завапе.): Није! Не! Обратно!

ЛИЛИ: Они су њега из заседе треснули по глави да би 
изгледало као да су га напали паризани…

ТЕТА: А кад се освестио, приказали су се као његови 
спасиоци, он је то пријавио команди и ето! То је све!

ПОПАЈ: А сад шверцује заједно са нама! Да није тако, 
зар би шверцовао?

БОШКО: Мајко моја! Ко сте ви! Олош над олошима!

 (Напољу се чују пиштаљке и лавеж…)

БОШКО: Имаћемо ми још разговора!

 (Он изађе, млекаџија спусти руке, блене у њих, уз-
дахне. Броји новац, опет се сети нечег.)

МЛЕКАЏИЈА: Ко био овај?

ЛИЛИ: Нико!

МЛЕКАЏИЈА: Нико?!! (Тргне се.) А мој шеф чека! Морам 
њему дам пола од зарада…

 (Он изјури. Они очајни поседају.)
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ЛИЛИ (Одједном се сети.): Дете!!!!

 (Попај и она ваде дете из пећи. Дете одмах клима 
главом.)

ЛЕА: Ал’ је код вас буран живот.

ЛИЛИ: Извини… То је само данас. Опрости, срце… Ина-
че је тихо, мирно и спокојно. Видећеш…

 (Неко куца. Куцање се понови. Дете поново бежи у 
пећ.)

ПИК: Не могу више… Срце… Рука…

 (Тета отвори. Уђе Млекаџија.)

МЛЕКАЏИЈА: Сат!

ЛИЛИ: Јао, дај му га већ једном!

ПОПАЈ: На, откуцо ти дабогда последњи секунд!

 (Млекаџија оде. Дете поново излази, али опет неко 
закуца и дете се стрмоглави у фуруну. Тета отвори, 
на вратима је Бошко.)

БОШКО: Пролази њихова патрола! Сачекаћу пет ми-
нута…

ТЕТА: И таман да ти објаснимо…

ДЕТЕ ИЗ ПЕЋИ: Само да не траје као малопре!

 (Лили се насмеје, отвори пећ.)

ЛИЛИ: Изађи! Он може да те види.

ТЕТА: Ево, чувамо јеврејску девојчицу… Верујеш ли сад 
да смо исправни?

БОШКО: Хм! Можда је оно са Швабом и било тако ка-
ко кажете. Добро је што сте узели то дете. Али, ако 
сте већ одлучили да оперете љагу…

ПОПАЈ: Коју љагу? Док нисмо успели са Млекаџијом, ми 
смо тројицу средили! Тројицу Шваба! Два начисто, 
једног донекле! Е, кад би данас сваки Србин имао 
такав резултат…

БОШКО: Утолико боље, ако сте тако оштро кренули! 
Само наставите!

ЛИЛИ: Шта, бре, да наставимо?

БОШКО: Акције! Жестоке!

ПИК: Боле, човече… Ми смо нико и ништа…

ПОПАЈ: Никакви хероји…

ТЕТА: Ма, лопови, брате! Лопови!

БОШКО: Довољно сте храбри да баците у ваздух тај њи-
хов магацин хране из кога добијате робу за шверц! 
На шверц ставите тачку! Ево вам овај снопчић ди-
намита, подметните га, потпалите и готово! Затим 
ћете добити следеће задатке! А сад, здраво.

 (Он провири, изађе.)

ЛЕА: Мој тата је био адвокат, а стриц шеф станице… У 
обе куће увек су биле велике гужве… Баш велике! 
Али ово код вас све превазилази! Ало! Ало, чујете 
ли ме?

ПИК: Тишина, бре!

ПОПАЈ (Викне.): Реч да нисам чуо! Пишај, па спавај! 
Јасно?!

ЛЕА (Уплашено.): Хтела сам мало да се нашалим.

 (Пик грубо каже детету.)

ПИК: Умукни, бре! Све нерве сам искидао, још ми са-
мо ти фалиш! (Ухвати се за главу.) Ја сутра све на-
пуштам! Све! Бришем главом без обзира!

ТЕТА: Где? Град је у жицама.

ПОПАЈ: Ма, биће све у реду, средиће се ствар.

ПИК: Шта да се среди? Онај коњ нам је оставио дина-
мит да минирамо магацин! А најављује и нове ак-
ције! Ја у акцију? Ја?! А још нам натоварили и ово 
жгепче… (Детету.) Шта бленеш у мене?

 (Дете почне да дрхти.)

ЛИЛИ: Не вичи на њу! Шта ти је?

ПОПАЈ (Хладно.): Онесвестила се!

ПИК: Лаже! Деца могу да буду страшни преваранти!

ЛИЛИ: Тето! Шта да радимо?

ТЕТА (Незаинтересовано.): Шта знам… Сирће под нос! 
Ено тамо је флаша…
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 (Лилица подмеће детету флашу под нос. Пику је не-
пријатно, трља нервозно лице. Лили подигне дете, 
носи га и љуља.)

ПИК: И замисли тако сваки дан! Ко ће да је чува? Шта 
ако добије фрас, пролив, вашке, богиње, реуму?

ПОПАЈ: Реума је старачка болест, немој да лупаш… Ва-
шке и пролив може свако да добије, али што јест-јест, 
мало смо се залетели… Тешко ће то да иде! (Зева.) 
Мораћете вас две да преузмете бригу…

ТЕТА: Ма немој, леба ти! Да сам тела жгепчад, ја би ро-
дила пет-шест комада! Не долази у обзир!

ПОПАЈ: Онда, Лилице – звездо…

ЛИЛИ: Имам ја своје обавезе!

ПИК: Које обавезе? Да се смуцаш са окупатором! Срам 
те било!

ЛИЛИ: Мене да буде срам? А коме су изашле слике у 
новинама и ко је добио орден! Ја, господине, не-
мам ником ни за шта да се правдам! Вас сви нази-
вају колаборационистима! Ви треба да се вадите 
преко овог детета!

ЛЕА (Врисне.): Ћутите! Ћутите!

ПОПАЈ: Не дери се на нас! Ми смо твоји добротвори! 
Стопе да нам љубиш!

ТЕТА (Прекорно.): Еј! Еј! Престаните, бре…

ЛИЛИ: Шта јој је? Опет је клонула?

ПИК: Море, ради та и на струју и на батерије! Фолира 
из свих позиција!

ЛИЛИ: Мала! Јави се! Еј, клинче… 

 (Лили лупка девојчицу по образима.)

ПОПАЈ: Можда је болесна, па нам је онај зато утрапио!

ЛЕА: Оставите ме! Нећу да будем овде! Хоћу да се вра-
тим у ону бетонску рупу! Тамо нико није долазио 
и нико није викао на мене! Хоћу у рупу! Хоћу на-
траг у рупу!

ЛИЛИ (Тихо.): Смири се! Смири се… Сви смо се мно-
го уплашили, чула си ко је све долазио и шта тра-
же од нас…

ЛЕА: Нисте ви мене узели што ме волите, него из ра-
чуна! Чула сам ја! Све знам! Хоћете да, кад прође 
рат, извучете из тога корист…

 (Лили се укочи. Попај блене у дете.)

ПИК: Шта си рекла? Шта си рекла…

ЛИЛИ (Одгурне Пика.): Било како било, не можеш да се 
вратиш код Максе…

ЛЕА: Могу, могу… Он је добар! Чувао је још троје Јевреја 
и неке пилоте…

ТЕТА: Јуче је стрељан. Неко га је издао…

ЛЕА: Сви добри страдају… Само се такви као ви из све-
га извуку и све преживе!

 (Она се напне и пљуне их. Лили је држи у наручју, сед-
не с њом на кревет. Попај седне за сто, пуши, ћути. 
Тета брише лице, Пик се баци на кревет.)

2.

 Јутро у бараци. Дете спава у мрежи, а Попај, Тета 
и Пик, свечано одевени, са инструментима спремају 
се да изведу за дете своју чувену тачку “Плава звез-
да” – с почетка приче.

 Лилица у тесној хаљини, стоји иза паравана и чека 
док Попај лупка гудалом дете по ножици, све док се 
не пробуди. Она дигне главу. Они се поклоне.

ПОПАЈ: Добро јутро, даме и господо, лејдиз анд џентл-
мен, мадам е месје! Све лепе ствари у нашим поне-
кад тужним и несретним животима имају свој по-
четак и свој крај! Срећом, ми смо тек на почетку…

ЛЕА (Туробно.): Скрати!

ПОПАЈ: Ми знамо да све ви, у овом предивном амбијен-
ту луксузног БЕЛ ЕПОК, имали прилике да чујете и 
друге, можда славније и чувеније оркестре, али се 
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искрено надамо да ће вам баш овај наш, под именом 
“Плава звезда” остати у неизбрисивној успомени…

ЛЕА: Скрати! Скрати!

 (Попај склони параван.)

ПОПАЈ: Плава звезда!

 (Лили подигне руке, забаци косу и почне да пева.)

ЛИЛИ: Још док сам била нежан цвет

сањала нисам какав је свет
жути сам дукат добила ја
ко сунце да ми сја…

ЛЕА: Грозно! Прекини, не занима ме! Појма немате!

 (Лили престане да пева. Леа им окрене леђа, а онда се 
одједном поново окрене ка њима и упре прст у њих.)

ЛЕА: Прпа, а?!! Да видите мало како ја умем да сечем!

 (Лили пружи руке, загрли је. Приђе и Попај, лупе се 
шаком о шаку. Пик лупи чинелама, а Тета засвира 
и запева.Док играју и певају, неко закуца на врата. 
Они умукну. Дете бежи у пећ, док јој Попај држи по-
клопац.)

ПИК: Ко је?

ГЛАС СПОЉА: Млад момак из вечери…

 (Они се збуњено глеају. Тета приђе, отвори. У собу уђу 
Стојко и Костица, елегантни, у штрафтастим оде-
лима и борсалино шеширима. Стојко пуши томпус, 
гледа их и цери се.)

ПИК: Вампир! Вампири!

СТОЈКО: Мислиш? Чини ми се да вампири нису баш 
овако елегантни?

ЛИЛИ: A… па… зар вас нису у оној вили стрељали?

СТОЈКО: Јесу, али не довољно! Лопови и паметни људи 
имају девет живота, а пошто сам ја и једно и друго, 
осигуран сам по две основе.

КОСТИЦА: Спасле нас табакере и сребрни тањири које 
смо потрпали у недра…

ПОПАЈ: Е, нема правде! Ајде, марш напоље! Кад се само 
сетим у каквом си нас стању оставио… Овог у гип-
су, малу премлаћену, мени си чак и десну ципелу 
мазнуо, гелиптеру један!

СТОЈКО: Будимо прецизни: садржину ципеле! А што се 
тиче остављања, боже мој… Остави краљ државу, 
мајка дете, муж жену… Живот пише драме, романе…

КОСТИЦА: И изабране приповетке!

ПОПАЈ (Отвори врата.): Реко сам, аут! Тутањ! Марш!

СТОЈКО: Пардон, ко је овде собни старешина? (Тети.) 
Вас, милостива, нисам имао част упознати. Прет-
постављам да је гајба, хоћу рећи апартман, ваш и 
да сте ви – ако ништа друго – бар газдарица…

ТЕТА (Скине двоцевку.): Не сери! Ена, два, три, магла!

СТОЈКО: Молим? Молим?! Али, пре тога, мало са-
општење! Дошао сам због сарадње! Прочуло се да 
се у овој вароши продаје одличан провијант из швап-
ског магацина. Ето, одмах сам стигао, распитао се 
и – гле моје среће! Установио да траг води до вас… 
Да скратим причу: радићемо заједно или ћу бити 
принуђен да доставим извесна обавештења Коман-
ди града у вези са тим ко их поткрада.

ПИК: Уцена? Срам те било!

ПОПАЈ: Криминалац! Животиња! Где ти је морал, бедо?!

ЛИЛИ: Оставите нас на миру, шефе… Таман смо се овде 
лепо смирили и уклопили…

КОСТИЦА: Лики! Децо! А зашто поново не бисмо били 
ајне клајне фамилие мануфактур? Уно пиколо фа-
милиаре ручни рад? А?

СТОЈКО: Да или не? То је све! Чекам пет секунди.

ТЕТА: Ама, господине, све и да хоћемо, не можемо! 
Никако не можемо!

ЛИЛИ: Е, дугачка прича! Све у свему, био је човек из 
покрета отпора и наредио нам да тај магацин ба-
цимо у ваздух!

СТОЈКО: Ви?!! Зашто?
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ПИК: Ово нам је оставио… Шта је ово? Види! Динамит!

 (Стојко узме динамит, стави монокл, разгледа га… 
Онда томпусом припали фитиљ, који почне да цвр-
чи.)

СТОЈКО: Пази, стварно! Оригинал!

ПИК: Гаси то, будало! 

ТЕТА: Аман, човече!

 (Стојко гаси фитиљ.)

СТОЈКО: Нема шта да бринете, све се уклапа! Лепо опеље-
шимо магацинчић, па онда извршимо наређење 
го спо де илегалаца! Ја ћу преузети ту обавезу! Пр-
во, зато што волим лову, а друго, не волим Швабе! 
Ха-ха-ха.

 (Он вади боцу из џепа. Костица приноси чаше из 
ташне, Сојко сипа, подиже чашу.)

СТОЈКО: За наш нови почетак – да “Плава звезда” засија 
поново пуним сјајем… (пева):
Немој да бригаш, живот се стара
док буде људи, биће и пара…

 (Тог тренутка отворе се врата, у собу уђе мајор Ди-
трих са два војника који о раменима носе окачене 
машинке. Сви су скамењени, једино се Лилица снађе 
и загрли мајора.)

ЛИЛИ: О, Дитрих! Какву си ми срећу приредио! Дошао 
си баш у правом тренутку…

МАЈОР: Прави тренутак?

ТЕТА: Па да, хер мајор, не може бити правији…

ПИК (Топи се од љубазности.): Гутен таг!

ПОПАЈ: Увек вас је задовољство видети…

 (Мајор гледа Стојка и Костицу.)

МАЈОР: Херен ист? Господа су?

ЛИЛИ: Да, да, господа!

ТЕТА: Јесте, они су…

МАЈОР: Ко, они?

ЛИЛИ: Моји… Моји родитељи…

МАЈОР (подигне обрве): Родитељи?

ЛИЛИ: Мој… и његов! (Покаже Попаја.) Мој отац и ње-
гов отац! Дошли да нас посете! (Стојку.) Да вас 
упознам…

 (Стојко се наклони, строго господски. Онда пружи 
руку мајору и искези се.)

СТОЈКО: Стојковић.

КОСТИЦА: Караормановић.

 (Рукују се. Дитрих зури у њих, Стојко му сипа чашу, 
куцну се.)

МАЈОР: Господин тата?!! Обојица… Красно, красно… 
Можете да се поносите вашом децом! Уметници… 
Часни људи… Храбри…

СТОЈКО: Па, трудили смо се… Крв није вода…

МАЈОР: И ви сте уметници? Музик – како се каже – му-
зикари?

ТЕТА: Тачно! Баш смо били почели да вежбамо једну 
тачку за мој рођендан!

МАЈОР: О! Красно! Красно! И вама је рођендан, ових 
дана? Не бојте се, нећу питати који, али баш до-
бро, све се уклапа… Због рођендана сам и дошао! 
Могу сести?

 (Сви понуде по столицу.)

СВИ: Како не!

МАЈОР: За који дан је рођендан нашем команданту града, 
а ми његови најближи… како се каже… сарадници… 
желимо да приредимо велику свечаност… Тераса 
БЕЛ ЕПОК је прави амбијент за то, али нажалост 
десило се како се каже… инцидент са вашим оркес-
тром… Они су сада на преваспитавању у Борском 
руднику због оног случаја… Па зато… дошао сам да 
питам… Осећате ли се способни да их ви замените?

ЛИЛИ (Очајно.): У Борском руднику?

МАЈОР: Добра шала… Наравно, ја мислим на забаву… 
Да свирате на том роџендану?

 (Они одахну.)
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ЛИЛИ: Дитрих! Како можеш да питаш? Па, ми смо шко-
ловани музичари – то је наша дужност!

ПОПАЈ (Покаже Костицу.): Част ми је да вас обавестим, 
мој тата је магистар.

СТОЈКО: А ја сам више пута гостовао у Баден Бадену, 
Карлсбаду, Маријенбаду…

ПИК: Био је страшно тражен!

МАЈОР: Тражен?

ЛИЛИ: Хоће да каже, нуђен му је ангажман са свих 
страна…

 (Стојко га исече погледом.)

МАЈОР: Ја сам радио у полицији Баден Баден… Чини 
ми се познато ваше лице. 

 (Мајор гледа Стојка.)

ЛИЛИ: Па, због плаката… Тата је био на свим плакати-
ма – као шеф “Плаве звезде” свог оркестра… 

 (Она смушено загрли мајора Дитриха.)

ЛИЛИ: Страшно се радујем што си нам указао толико 
поверење!

СТОЈКО: Трудићемо се!

ТЕТА: Нећете се покајати!

ЛИЛИ: Памтићемо то вече док се живи! А сад, водиш 
ме на вечеру у Гранд, обећао си…

МАЈОР (Стојку.): Имате невероватну ћерку… Она, ка-
ко се каже… све што науми… то и постигне… Ја јој 
нисам обећао никакву вечеру…

ЛИЛИ (Очајно.): Ниси?

 (Мајор се насмеје, да знак да га ухвати под руку.)

МАЈОР: Даме су увек у праву…

 (Он се поклони.)

МАЈОР: Господо…

 (Они се сви поклоне. Мајор и Лили изађу, војници за 
њима.)

СТОЈКО (Трља руке.): Дивно! Има велико поверење у 
вас, па ћемо мирно моћи да развијемо трговиницу 
са робицом из магацинчића… Па да скупимо пари-
це… Па да на крају купимо аусвајсе и визе, и пра-
вац – Швајцарија – односно, Казабланка!

ЛЕА (Из пећи.): Казабланка није у Швајцарској!

СТОЈКО: Кад имаш паре, платиш па буде… Ха-ха-ха…

3.

 Немачки магацин. Сцена је у замрачењу. Виде се 
Стојко, Попај, Тета и Пик како преносе кутије са 
храном док Млекаџија – интедант стоји на некој 
дасци, вири кроз прозор према капији и чува стражу.

МЛЕКАЏИЈА: Може… Може… Може још… Даље, даље…

СТОЈКО: Нема даље! Испразнили смо овај део!

МЛЕКАЏИЈА: Доста, може контрола примети! Дај, ца-
лензи!

СТОЈКО: За тебе, за шефа… и бакшиш!

МЛЕКАЏИЈА: И труги пут!

ПОПАЈ: Е, видиш… другог пута неће бити!

МЛЕКАЏИЈА: Оће, оће! Они одма довози нови роба чим 
шеф пошаље требовање.

ТЕТА: Ерни, то је у реду, али има нешто ново! Видиш, 
сутра би требало…

МЛЕКАЏИЈА: Сутра? Сутра никс трговина, ја има слобо-
дан дан!

ПОПАЈ: Слободан дан? Одлично!

СТОЈКО: То нам одговара… Неће бити нико?

МЛЕКАЏИЈА: Нико! Само стража напоље… А сад бежи, 
шеф вас чека са камион, сретан пут! Стани, чекај!

 (Они застану.)

МЛЕКАЏИЈА: Ја мора вама кажем… Ово постало опас-
но… Ви много навалити, зато шеф каже мора ајне 
клајне пауза! Ферште?
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ПОПАЈ: Пауза?

МЛЕКАЏИЈА: Мој шеф бистро човек! Он сутра овде пра-
ви мало ватромет… Као, били ту неки диверзанти… 
и све оде трас-трас и онда контрол не може да нас 
увати… Ето! И онда кад буде нови магазин, ми на-
ставимо…

ПИК: Значи, шеф ће да им крне бомбу? Јао, брацо, оди 
да те пољубим! Три пута, ко прави Србин…

ПОПАЈ: Много си нас задужио…

ТЕТА: Прави си друг! И ти и твој шеф! Има, бре, и међу 
вама људи…

СТОЈКО: Бићемо на вези! Фидерзен!

4.

 Рано јутро. У бараци Тета и Леа, у спаваћицама, иг-
рају карте. Неко куца. Леа бежи у пећ. Тета отво-
ри, улази Бошко. Стави Тети руку на раме, пољуби 
је три пута…

БОШКО: Одјекнуло је!!!

ТЕТА: Па, надам се…

БОШКО: Цео магацин је изгорео… Сви из Штаба вам 
честитају јер сте доказали своју приврженост нашој 
праведној борби… Ко је све учествовао у акцији?

ТЕТА: Сви… Сви… Нико није хтео да изостане…

БОШКО: Свратио сам само на тренутак… Остали спа-
вају?

ТЕТА: Знаш како је, увече свирамо проклетим Шваба-
ма… За њих не важи полицијски час…

 (Леа излази из пећи, гледа Бошка. Он је помилује.)

БОШКО: Држте се!

ТЕТА: Па, није нам лако, Бошкић… Није… Урадисмо 
шта треба за вас, али сад нас Швабе не остављају 
на миру… Траже да свирамо на рођендану њиховом 

команданту… Овде на тераси! Биће цела команда, 
можеш да мислиш како ћемо се осећати…

БОШКО: Цела команда? Ту… Хмм?

ТЕТА: Шта, хм?

БОШКО: А кад то?

ТЕТА: Шестог увече… А што кажеш, хм?

БОШКО: Ма, онако… Ајде, журим! Поздрави све оста-
ле другове!

 (Бошко изађе. Попај устаје, у гаћама прилази столу, 
пије кафу из џезве. Тета закључава врата. Устаје и 
Лили, зева, грицка уштипке са стола. Тета се врати 
за сто, узме карте.)

ТЕТА: Ајде, шта имаш?

ЛЕА: Нећу да играм.

ТЕТА: Шта ти је?

ЛЕА: Слагали сте овог човека…

ЛИЛИ: Шта смо га слагали? Ког човека? Ко је био?

ТЕТА: Ма, Бошко… Био да нам честита… (Леи.) Шта 
ти лупаш, бре?

ЛЕА: Ништа… Чула сам све и схватила сам.

ПОПАЈ: Шта си схватила?

ЛЕА: За магацин… Сви сте били овде кад је била екс-
плозија, а Бошко мисли да сте ви то урадили…

 (Тета, Попај и Лилица се намрште.)

ТЕТА: Знаш, мала, ти си мало превише стармала… И 
трпаш нос где ти није место…

ПОПАЈ (Викне.): И доста тих придика! Не чуваш ти ме-
не, него ја тебе!

 (Дете устане и демонстративно оде у пећ. Пик до-
баци из кревета.)

ПИК: Реко сам ја, шмирглаће нам та уши уздуж и по-
преко како волиш… То су само бајке да су деца чи-
ста и неискварена…

ЛЕА (Из пећи.): Јао, ко ми каже!
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ПИК: Је л чујете ви њу? Је л чујете?!

КОСТИЦА (Устане.): Не чујем њу, ал ти ревеш ко мага-
ре у цик зоре! (Зева, протегне се.) Опет сам сањао 
Швајцарију…

ЛЕА: Ништа вас друго не занима, само како да пре-
живите!

ПИК: Него шта, како да мањкамо?

ЛИЛИ (Облачи се.): Журим. Доћи ће Дитрих по мене, 
идемо на излет…

ПОПАЈ: Ја морам да очистим плажу…

КОСТИЦА: Сви журе, а никако не вежбамо за премијеру 
за командантов рођендан! То је сто пута теже од 
премијере! Само мало нек неко фалшира, па ћеш 
да видиш… Ајмо, људи, да пробамо мало да се ухо-
дамо… Бар једну ствар да прошибамо…

ПОПАЈ: Па, јесте, у праву је… Нахвалили смо се да смо 
школовани музичари…

КОСТИЦА: Шта ћемо?

ЛИЛИ: Ајде, шта ћемо?

ТЕТА: Ајде оно – “Далеке јецају звезде”!

 (Лили почиње да пева док се шминка.)

ЛИЛИ: Далеке јецају звезде

мио се гаси сјај,
срце ми већ дуго слути,
свему ће доћи крај.
Играјмо тај танго смрти
као некада пре
нека се све заврти
само не заборави ме!
Играјмо тај танго смрти
као некада пре
нека се све заврти
само не заборави ме!

ЛЕА (Из пећи.): Ја ћу да вас заборавим чим се растане-
мо! Одмах! Одмах!

ПИК: Ајмо мало испред куће, овде је запара… Трипут 
сам се ноћас знојио…

ЛЕА (Из пећи.): Поштени се људи зноје дању, а лопо-
ви ноћу…

ПИК: Ал та има језичину! (Грубо.) ‘Оћеш да ти дођем 
тамо са маказама, а?

ТЕТА: Ма, пусти дете! Свако има право на своје лоше 
дане…

ПИК: Да их нема она мало превише?

 (У собу уђе Стојко, пуши томпус, скида сако, седне 
за сто, протрља руке.) 

СТОЈКО: Једна сјајна и једна лоша вест! Прво, сва роба 
је распродата и то за зеленбаће! Наравно, одма се 
отворио канал за Швајцарску! (Протегне се.) Јао, 
кад ће тај дан! Бог да нас види!

ПИК: А шта је лоше?

СТОЈКО: Швабе полуделе због магацина! Рација до ра-
ције! Испитују, млате, ником не верују… Склептали 
су чак и Ернија, ваљда неће да пропева.

ТЕТА: Ернија? Млекаџију?

ПИК: Пропеваће после првог шамара! Људи! Па, ми 
смо готови! (Пипне се за прса.) Аритмија… Слези-
на… Емфизем… Уста ми се криве, око ми пада…

СТОЈКО: Да је пропево, не бисмо ми овде седели! (Зе-
ва.) Да одсвирамо ми тај рођендан, ћапимо пасо-
ше и магла!

ПИК: Овде не треба седети! Треба се склонити! Сместа!

ПОПАЈ: Где? Лепо човек каже, да су било шта натукнули 
о нама, не бисмо ми овде седели… И не би нас зва-
ли да им свирамо…

ЛИЛИ (Строго.): Пик! Смири се! Престани да се тресеш!

ПИК: Ја? Не тресем се! Не… У реду, молим, ви сте у 
праву! Ево, ко-контролишем се… Све контролишем…

ЛЕА (Из пећи.): Који дроњак!

ПОПАЈ: Мала, завежи!
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ЛЕА (Из пећи.): Сви скупа, дроњци над дроњцима!

 (Пик скочи, Попај и Тета га задрже, изводе га. Стојко 
узме хармонику, засвира тихо, Коста узме бас, пођу 
и они напоље. Лилица се чешља, брзо лепи трепави-
це. Дете отвори пећ, вири, онда изађе, приђе столу. 
Лили јој се осмехне.)

ЛЕА: Немој да ми се осмехујеш!

ЛИЛИ: Шта сам ти ја урадила?

ЛЕА: Немам ни маму, ни тату, ни стрица, ни ујака, ни 
браће, ни баке… Сви добри и драги су мртви, а ви 
живите!

 (Лили престане да се шминка, гледа је.)

ЛЕА: Не гледај ме! 

 (Попај поново уђе, гледа Леу.)

ЛЕА: Ни ти!

ПОПАЈ: У реду, ми смо лопови… И нисмо храбри… И 
уопште нисмо по твом укусу… (Приђе јој близу.) А 
јеси ли се икад запитала да ли имаш услове да бу-
деш неко омиљено створење? Псујеш – види какве 
су ти криве усне, а ноге скроз икс! Нос ти повијен 
ко кљун – и што је најгоре, безнадежно ме волиш!

ЛЕА (Запрепашћено.): Ја?! Тебе?

ЛИЛИ: И мене…

ЛЕА (Бесно.): Никад! 

 (Дете бесно оде у пећ, спусти поклопац. Попај стане 
изнад пећи.)

ПОПАЈ: Ма, од првог дана… А сад, да се вратимо на на-
ше мане… То смо што смо, али немој да будеш си-
гурна да ми, ако нам се пружи прилика, нећемо да 
направимо неке фантастичне ствари!

ЛЕА (Из пећи.): Аха! Једног дана, а можда и раније! 
(Имитира гласни грохот.) Ха-ха-ха-ха!

 (Врата се отворе, улази Бошко, за њим Стојко, Те-
та, Пик и Костица. Бошко жури, брзо објашњава.)

БОШКО (Гледа Стојка.): Ко је господин? Могу пред 
њим да говорим?

СТОЈКО: Мене политика не занима! Мој ресор су фи-
нансије!

ПИК: Наш бивши шеф, сад је са нама! Музичар…

БОШКО: Аха… музичар.

СТОЈКО (Пружи руку.): Част ми је, Стојковић.

 (Бошко му не пружа руку.)

БОШКО: Штаб је одлучио да вам повери изузетно важан 
задатак. Ради се о рођендану крајскоманданта. Док 
ви будете свирали горе на тераси, ја ћу да подмет-
нем експлозив испод стубова…

СТОЈКО: Жао ми је, ми сутра путујемо. Одлучили смо 
да пођемо раније.

БОШКО: Не путујете ви никуд, је л јасно?

ТЕТА: Ми бисмо, Бошко, најрадије помагали ваш по-
крет из позадине!

ПИК: Све што треба испод жита, ту смо! Али, директно, 
тет а тет, нисмо у стању…

ПОПАЈ: Па, ми смо, буразеру, ситна риба!

СТОЈКО: Пардон!

БОШКО: У реду. Ви ћете мени да помогнете да подмет-
нем експлозив испод терасе, а ја ћу вас после да 
пребацим у позадину…

ПИК: Како ћеш да нас пребациш из града кад нас пре 
тога шибнеш у небо? Па, ми свирамо на тој тера-
си, човече!

БОШКО: Од тренутка кад престане ваша свирка, имате 
четири минута времена да се у гужви извучете из 
кафане. Толико ће да гори фитиљ… Пазите, само че-
тири минута! Идете право у чамац где вас ја чекам!

СТОЈКО: Пардон, пардон… а колико ће званица да буде?

ТЕТА: Рођендан команданту – биће официри и сви они 
који шурују са Швабама, даме и господа!

СТОЈКО: А, значи, накит, огрлице, прстење… Остајем! 
То се не пропушта!

ТЕТА: У ствари, Бошко, видећемо, договорићемо се…
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БОШКО: Нема шта да се види! Ја сам у ваше име обећао 
да је та ствар готова! Дакле, ви свирате, ја доле по-
стављам експлозив… Онда ви излазите, тачно у ми-
нут и даље све остало како смо се договорили! Сад 
идем, чека ме веза за излаз из града! Видимо се!

 (Напољу неко труби аутомобилском сиреном. Дете 
отвори поклопац пећи, гледа их. Накашље се гласно, 
подругљиво. Бошко прилази вратима, неко закуца.)

ЛИЛИ: Дитрих!

 (Она скочи, поправља фризуру, Бошко се крије иза 
ормана. Дитрих улази, дете муњевито спушта по-
клопац.)

МАЈОР ДИТРИХ: Лили, спремна си?

ЛИЛИ: Полазим…

МАЈОР ДИТРИХ: Драги пријатељи, од овог тренутка па 
до наше велике свечаности вас ће овде, као и цео 
овај објекат, чувати стража из разлога посебне без-
бедности… Осећајте се мирно и угодно, и вежбај-
те ваше песме да бисте се показали у што лепшем 
светлу! Пријатно!

 (Он и Лили изађу. Попај погледа кроз прозор.)

ПОПАЈ: Стража је свуда около! Распоређују се…

ТЕТА (Бошку.): Како ћеш да изађеш?

БОШКО: Нема ни потребе да излазим, остаћу овде. Чу-
ваће ме као и вас… 

 (Бошко се насмеје.)

ТЕТА: А како ћеш да минираш кад је стража свуд около?

БОШКО: Па, научио сам ја на то… (Смеје се.) Посао је 
већ обављен, све је на свом месту… А фитиљ могу 
и одавде да потпалим… Чим ви изађете, моји људи 
савладаће стражу, ви пролазите до чамца и готово!

ПИК: Шта, бре, готово?! У ком смислу готово?

БОШКО: Ништа ти не брини…

ПОПАЈ (Очајно.): А тако је лепо почело… Плажа на крају 
света, нека шупа-рупа, све неважно да неважније 

бити не може, бог да нас види… Који рат – који 
бакрачи… Ал оћеш… Не даде нам се…

СТОЈКО: Даће се! Ајмо да вежбамо.

 (Он узме хармонику, засвира. Костица узме бас, По-
пај виолину, Тета даје Пику чинеле. Бошко узме крај 
фитиља, кресне упаљач. Фитиљ се запали, пршти. 
Он га угаси, настане мрак.)

5. 

 Свечаност на тераси – рођендан крајскоманданта. 
Званице – официри и даме, Дитрих поред командан-
та. Оркестар “Плава звезда” свира, сви су на окупу, 
Лилица пева…

ЛИЛИ: Играјмо најлепшу игру
нек радост ми испуни груд 
страшно, нежно ми шапни
да не беше узалуд.
Играјмо последњи танго
наше игре већ гасне плам,
живот се шали са нама
бићу сама и ти сам.
Далеке јецају звезде
мио се гаси сјај
срце ми већ дуго слути
свему ће доћи крај.

Играјмо тај танго смрти
као некада пре
нека се све заврти
само не заборави ме!
Играјмо тај танго смрти
као некада пре,
нека се све заврти,
само не заборави ме.
Играјмо најлепшу игру
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нек радост ми испуни груд,
страшно, нежно ми шапни
да не беше узалуд.
Играјмо последњи танго,
наше игре већ гасне плам,
живот се шали са нама,
бићу сама и ти сам.
Далеке јецају звезде
мио се гаси сјај
срце ми већ дуго слути
свему ће доћи крај.
Играјмо тај танго смрти
као некада пре
нека се све заврти
само не заборави ме,
само не заборави ме…

СТОЈКО: А сада мала пауза…

 (Сви присутни аплаудирају. Мајор Дитрих приђе 
Лилици.)

МАЈОР ДИТРИХ: Браво, Лили! И сви остали! Заиста сте 
сјајни… Толико сте добри, да мој командант не до-
звољава паузу! Дакле, наставите!

ЛИЛИ: О, Дитрих, певамо већ сат и по… Морамо макар 
неколико минута да одемо да се освежимо…

ПИК: Хер мајор, бите… само мало…

ТЕТА: Ма, мајор је сила од човека, дозволиће он… Пи-
тајте команданта, и биће све у реду… 

МАЈОР ДИТРИХ: На жалост, командант је категоричан! 
Кајне паузе! Наставите!

 (Он седне, аплаудира као и сви остали.)

ПИК: Још два минута и четрес секунди… Фитиљ сигур-
но већ гори…

 (Стојко извуче два пиштоља из хармонике.)

СТОЈКО: Даме и господо, мајне дамен унд херен, жао ми 
је што морамо овако да се растанемо… Бенд “Плава 

звезда” жели вам лаку ноћ… (Лилици, Тети и Ко-
стици.) Полазите! (Попају и Пику.) Ви после мене.

ПИК (Очајно.): Зашто ми на крају?

СТОЈКО: Да ми чувате леђа… (Попају.) Имаш пиштољ 
у виолини, ти у чинелама… Узмите и нишаните!

МАЈОР ДИТРИХ: Лили! Лили!

 (Он вади пиштољ, пуца у Лилицу, она посрне. Стојко 
пуца у њега, Дитрих узвраћа, настане општа пуцња-
ва. Пик пуца на све стране, Попај посрће, трчи низ 
степенице.)

ПОПАЈ: Лилице! Лилице!

ЛИЛИ: Не према реци! Побили су наше! Или према 
прузи! У пола десет има онај теретни!

ПОПАЈ: Јеси ли рањена? Понећу те!

 (Попај је узме у наручје, носи је.)

ЛИЛИ: Стој! Стој! Дете! Заборавили смо дете!

ПОПАЈ: Које дете, имамо још четрес секунди.

ЛИЛИ: Не можемо да је оставимо…

ПОПАЈ: Седи и чекај!

 (Сноп светла осветли Леу у десном углу сцене. Попај 
је зграби, донесе је. Сноп светла осветли Дитриха у 
левом углу. Дитрих подиже пиштољ, нишани. Зачује 
се пуцањ, Попај посрће. Бежи, излази са сцене. Мрак. 
Експлозија.)

6.

 Пиштање локомотиве. У једном теретном вагону 
Попај, Лили и Леа. Седе ослоњени о зид, Лилици пада 
глава. Попај пуши, дрма Лилицу, она подиже главу.

ЛЕА: Да ли ћемо се спасти?

ЛИЛИ: Не знам… Али, знам нешто друго…

ЛЕА: Шта?

ЛИЛИ: Овде има неко ко би требао да каже: Еј, изви-
ните…
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ЛЕА: То сам ја… Еј, извините… (Нагне се ка њој.) Зашто 
ти пада глава?

ЛИЛИ: Спава ми се.

ЛЕА: Попаје! Она је погођена! Попаје, не дај да умре!

 (Леа брзо забије главу у своју торбу, рије по њој, 
извуче неку флашицу, брзо поднесе Лилици под 
нос. Попај седи уз зид вагона, држи се за стомак,  
штуца.)

ЛЕА: Ово је мој тата узимао кад му позли! Пробај! Про-
бај! Попаје, шта је теби? Јеси ли и ти… погођен?

ЛИЛИ: Шта бринеш? То су само два бедна лопова…

 (Попај отвори очи, насмеши им се, намигне. Узме бо-
чицу, гледа је, онда му падну и руке и глава. Дете и 
Лили укочено га гледају. Лили се нагне над њега, рас-
копча га. Онда се окрене ка Леи.)

ЛИЛИ: Немој да гледаш…

ЛЕА: Али, он није мртав? Зови га, он није мртав… (Зове 
га.) Попаје! Попаје! Попаје!

ПОПАЈ: Прпа, а? Да видиш мало како ја умем да сечем!

 (Дете их загрли, седећи између њих, док воз клопара 
и одлази, нестаје у ноћи, мрачној, топлој, августов-
ској ноћи те далеке, давне године, хиљаду деветсто-
тина четрдесет прве…)

КРАЈ
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У историји позоришта није ретко, нарочито у са-
временом добу, да се књижевно дело, роман пре 
свега, адаптира за сценско извођење. Бројни су 

и случајеви превођења драмског дела у сценарио за 
филм или мјузикл. Некад ређе, некад чешће, овога је 
увек било, уметност никад није строго омеђена, чак ни 
у канонски одређеним уметничким формама. Међу-
тим, ново време додатно нуди, као да позива да се ис-
користи обиље могућности комбиновања и прелажења 
из једне у другу форму изражавања. Ипак, не догађа се 
често да из филмског сценарија проистекне драмски 
текст, што се догодило са Балкан експресом који знамо 
као филмски сценарио. Због тога је драгоцен податак 
да је један од наших најзначајних аутора филмских и 
телевизијских сценарија, али и писац драмских тек-
стова, написао комад Балкан експрес, до кога смо до-
шли захваљујући Ивани Михић, наследници ауторских 
права нашег познатог сценаристе.

Комад Балкан експрес окупио је познате јунаке 
из Михићеве приче о окупираној Србији и Београду у 
Другом светском рату и борби становника да прежи-
ве на различите начине. Овај Михићев драмски текст 
посвећен је и групи музичара романтичног занимања, 
ситним лоповима по професији, које уједињује зајед-
ничка невоља, окупаторска војска. Реч је о драмском 
тексту у ужем смислу без обзира на поднаслов “са пе-
вањем и пуцањем”, који је више иронијски отклон од 
теме него што је његово жанровско одређење.

Било би погрешно и непотребно поредити ко-
мад Балкан експрес са његовим славним филмским 
претком, осим неопходног указивања на одеђене слич-
ности основне приче и следа дођаја, али занимљиво 
га је довести у везу са преовлађујућом савременом 
драмском продукцијом. Михићев драмски комад који 
се први пут појављује пред широм публиком у штам-
паној верзији указује на оно што је, чини се, све ређе 

Пише > Жељко Јовановић

Драматуршка белешка / Гордан Михић, “Балкан експрес”

Балкан експрес наших дана
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заступљено у савременом драмском стваралаштву. Он 
јасно и доследно у први план извлачи особине својих 
јунака, њихову пожртвованост, алтруизам и честитост 
до које им је пре свега стало. И када живе на ивици за-
кона, тим ситним лоповима на првом месту су морал-
ни узу си и правила којих се придржавају и у најтежим, 
ратним околностима, и увек имају снажно упориште 
у општим, провереним вредностима. 

Михићеви ликови у овом комаду су људи скром-
них домета, они ни као преваранти нису одмакли да-
леко у животу, али реч је о јунацима који задивљују 
пожртвованошћу, осећањем за правду, додуше на на-
чин како је они виде, што им је најлепша особина. Је-
дан од јунака, Попај, као филмски лик конципиран 
као “лако-ћемо-с-тим-осећањем-за правду”, у дра-
ми Балкан експрес одређен је као набусит, понекад и 
прек човек, чија жртва за јеврејску девојчицу снажно 
одјекује појачавајући његову потребу за правдом и чо-

векољубљем. Ни остали јунаци овог комада не могу 
“проћи” без поређења са својим славним филмским 
прецима. Они су такође заокружени и целовити лико-
ви драмског комада, чија се црнохуморна боја прелива 
на друге жанрове и добија неочекиване нијансе изра-
жене у стиховима и одређеним песмама које изводи 
Лили, нежна артисткиња принуђена да својим даром 
брани и себе и своје пријатеље.

Биће занимљиво не само из угла евентуалне сцен-
ске интерпретације, наравно и из тог, поредити овај 
комад стандардне форме и, уопштено говорећи, по-
знатог садржаја са савременим драмским изразом и 
тематским опредељењима. 



Техничка упутства за ауторе прилога у “Сцени”

Р 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).
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