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Н ајавићу, вероватно с претераном дозом оптимизма, 
убризганог због неконтролисане жеље (а оне по-
крећу и кваре човекову душу) да се испред нас 

простире добра, боља година, још један број часописа 
Сцена, који је, као и позоришна уметност, одолео свим 
искушењима, како кажу – нове реалности. Уосталом, 
одувек сам веровао, а тиме се и бавим, да ново, новум, 
нови приступ, нови поглед, нови став, нови простор, 
може само допринети ојачавању темеља древног. Ос-
нажујемо ли ми, уређујући овај часопис, фундамент 
уметности позоришта, остаје као питање на које неко 
други треба да одговори, али уверен сам да труд редак-
ције и бројних сарадника, континуитет, отвореност за 
сарадњу, квалитет прилога, доприносе проласку кроз 
лавиринт или меандре новонасталих околности које 
не погодују јавном чину и наступу. С таквим ставом и 
расположењем започињемо ову годину, с тврдом вером 

да су – неопходност теоријских театарских анализа, 
подсећање на фестивале, објављивање нових драма, 
као и истицање важних јубилеја, те осмишљавање те-
матских оквира којима треба посветити посебну пажњу 
– нераскидиви део позоришне уметности, без обзира 
на време у којем трпимо или уживамо. Смисао наше 
уметности је трајање. Часопис Сцена јесте јединствен 
пример истрајности, без обзира на све друштвене ме-
не које су погађале и Стеријино позорје, без којег те-
атарског часописа не би било. Због тога, најављујући 
нови број, први у 2022. години, у уобичајеном уред-
ничком формату, слободан сам да најавим и наредне 
бројеве који ће остати на уређивачкој линији дослед-
ности, храбрости и квалитета који не смеју бити на-
рушени деловањем тривијалне ретроградности, нити 
утицајем нове реалности.

УЗ НОВИ БРОЈ
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ПРВИ ЧИН

 (Трпезаријски сто. Две столице. Наспрам фотеље, 
сточић са телефоном. СОТИР, покривен ћебетом, 
спава на фотељи. Устаје нагло и одмах почиње да 
тражи нешто око стола. На сцени је брдо најлон 
кесa са пуним и празним флашама које испуњавају 
простор. Све то је купила МАГДА. Спрема се за до-
лазак деце.)

СОТИР: Нема је! Магдо, долази, брзо! 

МАГДА: Не могу сада!

 (СОТИР још тражи.)

СОТИР: Нема је, мајку јој...

 (Улази МАГДА.)

МАГДА: Шта тражиш?

СОТИР: Где ми је актенташна?

МАГДА: Откуд ја да знам?

СОТИР: Ти си спремала. Покушај да се сетиш. Где си 
је оставила?

МАГДА: Чекај да погледам у нотес, почела сам да за-
писујем да не бих заборавила.

 (Вади нотес из џепа, чита.)

 Прво купатило... па рубље... па дневну... витрину. 
Нисам записала... Сигурно си је ти негде оставио, 
па си заборавио.

СОТИР: Немој да ми дираш ствари. Стопут сам ти рекао.

МАГДА: Па, заборављам... Хоћеш ли ми помоћи да 
наместим витрину мало удесно?

СОТИР: Не могу, боле ме леђа.

МАГДА: Е, да, отпашће ти леђа.

СОТИР: Актенташна...

 (МАГДА узима актен-ташну која се затурила из-
међу флаша и глуми да ју је нашла.)

МАГДА: Е, значи тамо си је оставио.

СОТИР: Ти си је сакрила.

МАГДА: Можда сам ја, а можда си ти, па си наместио 
да изгледа да сам ја.

СОТИР: Ах, сва си пометена.

МАГДА: Ко зна, можда си ти, можда сам ја.

СОТИР: Са тобом не могу да изађем на крај. И данас 
се спремамо за дочек?

МАГДА: Сваки дан. Наша деца могу доћи сваког тре-
нутка.

 (СОТИР седа за сто. Отвара актен-ташну и из ње 
вади пиштољ. Седне и МАГДА.)

МАГДА: Тим пиштољем си им претио, је л тако?

СОТИР: Не свима, само онима који су требали да при-
знају.

МАГДА: И колико си их послао на острво?

СОТИР: Много. И сви говоре исто – Не знамо! Зашто 
нам ово радите? Где смо погрешили?

 (СОТИР маше пиштољем.)

МАГДА: Склони пиштољ!

СОТИР: Бојиш се?

МАГДА: То је ватрено оружје.

СОТИР: Не... не... Нормално. Да ниси помислила да 
ћу да носим цвеће.

МАГДА: Зато си својим љубавницама доносио целу 
цвећару.

СОТИР: Ћути!

МАГДА: Ћутим целог живота!

СОТИР: И има да ћутиш!

МАГДА: Зато те боле леђа, да знаш!

 (СОТИР гледа пиштољ.)

СОТИР: Овај пиштољ је на крају остао код мене. Уп-
рава га никад није тражила.

 (Упери пиштољ у МАГДУ. МАГДА му га одузима.)
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МАГДА: Слушај, сваког дана ми приређујеш овакве сце-
не. Ја ћу да сакријем пиштољ!

СОТИР: Остави пиштољ!

МАГДА: Не дам.

СОТИР: Остави!

 (МАГДА упери пиштољ у СОТИРА.)

СОТИР: Добро, нећу више да те плашим. Обећавам!

МАГДА: Сваки дан ми обећаваш. А ја не могу више да 
издржим овако.

СОТИР: Тешко ми је, Магдо. Како старим, живим са-
мо са сећањима. Сваки дан кошмари. Јављају ми 
се сви које сам послао на острво и кажу: “Мало је, 
Сотире... мало је. Живећеш још дуго да те мучимо!”

 (МАГДА оставља пиштољ на сто.)

МАГДА: Немој опет.

СОТИР: И муче ме. Стављају ме у велики казан и ку-
вају ме.

МАГДА: То су само снови.

 (Пауза.)

МАГДА: Хајде да се сећамо лепих ствари.

СОТИР: Којих лепих ствари?

МАГДА: Па наше свадбе, сунце.

СОТИР: Целог живота причамо о свадби.

МАГДА: Што се нашег брака тиче, једино се на свадби 
нисмо свађали, мили мој. 

СОТИР: Е, да.

МАГДА: После меденог месеца свађали смо се за сваку 
ситницу. Ја скувам пасуљ, ти хоћеш сочиво.

СОТИР: Никад нисам волео сочиво.

МАГДА: Никад нисам волео сочиво.

СОТИР: Волео сам пасуљ, али ти ниси знала да га скуваш.

МАГДА: Ма, добро. Направим сочиво, теби се пријео 
пасуљ. Свађали смо се због... због твојих љубавни-

ца... Али, хајде да не причамо о томе, зато што ћу 
узети пиштољ и убићу се.

СОТИР: Па, уради то.

МАГДА: Чекам децу. Мило ми је живети.

СОТИР: Сваки дан чекаш децу.

МАГДА: За њих живим.

 (Пауза. МАГДА нешто тражи. Вади стари нотес 
сакривен међу флашама.)

МАГДА: Зашто до сада нису дошла.

СОТИР: Не знам, али данас ће доћи.

 (СОТИР опет узима пиштољ и гледа га. МАГДА ос-
тавља нотес на столу.)

СОТИР: Колико је човеку потребно храбрости да би се-
би разнео мозак?

МАГДА: Треба да нема мозга.

 (СОТИР ставља пиштољ у актен-ташну. Отвара 
МАГДИН нотес. МАГДА му одузима нотес, сакрива 
га у хрпи разбацаних флаша.)

СОТИР: Шта је то?

МАГДА: Дневник.

 (СОТИР намерно не реагује, вади некакве папире из 
актен-ташне.)

СОТИР: Један од мојих успешних случајева.

МАГДА: Јеси ли и њега послао на острво?

СОТИР: Да. Круме Стојановски. Борио се у првим редо-
вима. Али на крају се окренуо против наших. Забо-
равила си га? Био ми је најбољи пријатељ.

МАГДА: Не могу да се сетим.

СОТИР: Нећеш да се сетиш.

 (Кратка пауза.)

СОТИР: Једноставно сам морао да докажем да је крив. 
Истина није била битна, него да се измисле добри 
докази. А када није било разлога, морали су да се 
нађу. Ја сам био најбољи. Зато су увек мени додељи-
вали тај задатак. Једноставно сам знао где да их по-
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годим да плану и престану да пазе шта говоре. До-
водио сам их до лудила. После тога су били моји. 
Ја сам владао њиховим душама.

МАГДА: Сањаш га?

СОТИР: А ти?

МАГДА: Зашто бих га сањала?

 (Кратка пауза.)

МАГДА: Кајеш се?

СОТИР: Сада се кајем, али у то време узео сам много 
пара за Крумета.

МАГДА: И потрошио на љубавнице, је л тако?

СОТИР: Не, водио сам те у Катлановску бању.

МАГДА: Кога си водио у бању?

СОТИР: Па тебе...

МАГДА: Сигуран си?

СОТИР: Па...

МАГДА: Значи, неку си водио у бању? Мару?

СОТИР: Ма не... Нема везе...

МАГДА: А знаш... Знаш зашто су деца отишла?

 (Пауза.)

СОТИР: Зато што више нису могла да живе са тобом.

МАГДА: Зато што су имали оца расипника. 

СОТИР: Све што сам зарадио, трошио сам на њих.

МАГДА: Мара се целој згради хвалила бундама које 
си јој куповао. Носила их је да је сви виде. У ових 
седамдесет година нисам ниједном обукла бунду.

СОТИР: Какве везе имају њене бунде с нашом децом?

МАГДА: Нису биле њене. Биле су моје. Практично, она 
их је крала од мене.

СОТИР: Па, сад ћу ти купити двадесет.

МАГДА: Сада ми не требају. Могао си у то време бар 
према деци да будеш пажљив.

СОТИР: Шта им је фалило? Увек су имали шта да једу.

МАГДА: “Зазвоните на Марина врата. Можда вам је 
отац тамо.” Тако су им се ругали. Деца су се сти-
дела због тебе.

СОТИР: Није истина!

МАГДА: Сви су те мрзели што невине људе шаљеш на 
острво! И ја сам те мрзела, добро знаш зашто!

 (СОТИР ћути.)

МАГДА: Али, све се враћа! На крају су и тебе послали 
на острво.

СОТИР: Никад нисам био против њих. Неко ми је сме-
стио.

МАГДА: Твоји су ти сместили. 

СОТИР: Није могуће.

МАГДА: Они. Ти си им слепо веровао. Члан партије. 
Гинуо си за њу. Искористили су те, и када им више 
ниси требао, послали су те тамо. 

СОТИР: Ја сам био човек са идеалима.

МАГДА: Због твојих идеала деца и ја смо остали сами. 
Како је тек било мени?

СОТИР: Неко ме је издао. Сместио ми је. Све мислим 
да је Круме. 

 (Кратка пауза.)

МАГДА: Како је он?

СОТИР: Значи, сећаш се Крумета. 

 (МАГДА ћути.)

СОТИР: Синоћ смо играли шах. Од кад је изашао, сваке 
суботе играмо шах.

МАГДА: Зашто сумњаш на Крумета?

СОТИР: Пре него што ће ме ухапсити, кажу, издао те је 
неко од другова, нису рекли ко. Неко од оних које 
сам сместио на острво. “Како их познајеш, ако не 
сарађујеш са њима? Ти си главни, само се вешто 
кријеш. Али, раскринкали смо те. И твоје име је на 
списку.” Сви докази били су против мене. 
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МАГДА: Хајде да то заборавимо. Знаш ли да је данас 
посебан дан?

СОТИР: Који дан?

МАГДА: Како си могао да заборавиш?

СОТИР: Па, сваки дан са тобом је исти.

МАГДА: Данас је посебан дан.

СОТИР: Који је данас датум?

МАГДА: Петнаести март.

СОТИР: Данас ми је рођендан.

МАГДА: Погрешио си, душице. Ти си рођен у априлу.

СОТИР: Рођен сам у марту.

МАГДА: Не, добро се сећам. У марту су те одвели на 
острво.

 (Кратка пауза.)

СОТИР: Сигуран сам да ми је данас рођендан. 

МАГДА: Ја увек памтим рођендане. Погрешио си, у мар-
ту је било нешто друго.

СОТИР: Није могуће да не памтим свој рођендан.

МАГДА: Могуће је. Пет година си старији од мене.

СОТИР: Три године.

МАГДА: Пет, кад ти кажем. Ја имам 71, ти 74, тачно 
пет година.

СОТИР: Али ти више заборављаш. 

МАГДА: Колико имаш година?

СОТИР: Седамдесет пет.

МАГДА: Не, мили мој, следећег месеца напунићеш се-
дамдесет пет.

СОТИР: Кад си рекла да долазе деца?

МАГДА: Данас.

СОТИР: Нисам спреман.

МАГДА: Ја сам све спремила.

СОТИР: Шта си спремила?

 (МАГДА вади нотес и чита.)

МАГДА: Почистила сам... опрала... испеглала... скува-
ла... и плус сам набавила резерве...

 (Показује на хрпу кеса са флашама.)

СОТИР: Зашто си се толико мучила?

МАГДА: Како зашто? За децу.

СОТИР: Имали смо децу?

МАГДА: Имали смо, мили. И још их имамо.

 (СОТИР је збуњен и почиње да плаче.)

СОТИР: Не могу да се сетим. Не могу ничега да се сетим.

МАГДА: Сотире, шта ти је?

СОТИР: Мама...

МАГДА: Хајде, смири се... Врати се...

СОТИР: Не могу више... Мама...

МАГДА: Твоја мајка је мртва већ тридесет година.

СОТИР: Мама је мртва?...

 (СОТИР гледа збуњено. Плаче. МАГДА га шета кроз 
собу.)

МАГДА: Ово је твој дом.

СОТИР: Када ће доћи моја мама, тето?

МАГДА: Сотире, више немаш мајку.

СОТИР: Мама није мртва, мама ће се вратити.

МАГДА: Добро, вратиће се.

СОТИР: Ко си ти?

МАГДА: Ја сам Магда.

СОТИР: Где сам?

МАГДА: Код куће.

СОТИР: Нисам код куће. Код нас је другачије.

МАГДА: Сотире, ја сам твоја жена. Ово је твој дом.

 (СОТИР престаје да плаче. Гледа МАГДУ.)

СОТИР: Каки ми се.

МАГДА: Добро, хајде, идемо да какиш.

СОТИР: Нећу с тобом, хоћу с мамом.

МАГДА: Па, ја сам твоја мама.
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СОТИР: Ниси.

МАГДА: Сећаш ме се или си ме већ заборавио? Ја сам 
твоја мајка.

 (СОТИР је гледа и ћути. Одједном почиње да се враћа 
у реалност.)

СОТИР: Како да се не сећам. Гледам те сваки дан! Сму-
чило ми се од тебе!

МАГДА: Немој да се љутиш.

СОТИР: Па, што се тако понашаш са мном?

МАГДА: Зато што се понекад губиш.

СОТИР: Није истина. Хоћеш да кажеш да у мојој глави 
нешто није у реду.

МАГДА: Нећу ништа да кажем.

СОТИР: Знам шта мислиш.

МАГДА: Е па, ако баш хоћеш да знаш, мислим да ника-
да ниси имао главу.

СОТИР: Нисам имао главу!

МАГДА: А ни образа. Али сад нећу да се расправљам, 
имам посла. 

 (МАГДА почиње да премешта флаше.)

МАГДА: Како стариш, све заборављаш.

СОТИР: А ти постајеш све ружнија.

МАГДА: Нервираш ме по цео дан, зато.

 (Пауза.)

СОТИР: Опет смо сами.

МАГДА: Нисмо сами. Данас ће доћи деца.

СОТИР: Стварно?

 (СОТИР нешто размишља.)

СОТИР: Сетио сам се. Ја са њима више не говорим.

МАГДА: Јавили су се.

СОТИР: Па шта! Сад су се сетили! Е, не може! Ја данас 
нисам расположен за госте!

МАГДА: Шта кажеш, Сотире?

СОТИР: Само нека дођу! Најурићу их!

МАГДА: Немој то да радиш, Сотире!

СОТИР: Јавићу им да не долазе.

МАГДА: Телефон не ради.

СОТИР: Ја њима не требам. Нису крочили у ову кућу... 
(Кратка пауза.)... двадесет година!

 (МАГДА узима дневник.)

МАГДА: 20 година... 3 месеца... 12 дана... 15 сати... 49 
минута... 20 секунди...

СОТИР: Све си прерачунала.

МАГДА: До секунде.

СОТИР: Где ли су све ове године. Бар да питају како смо. 
Ми смо им родитељи.

МАГДА: А где си био ти, као родитељ, све те године пре 
него што су отишли?

СОТИР: Увек сам их подржавао у свему.

МАГДА: Зато је Васко заглавио у затвору. Где су тада 
били твоји да нам помогну? “Ја имам образа. Не 
може он да ми прља образ.” Док си ти чувао образ, 
други су средили свој живот. 

СОТИР: Да, и још имам образ.

МАГДА: Прљав.

СОТИР: Био је дужан да одговара за себе.

МАГДА: Сотире... зашто су га затворили?

СОТИР: Не знам, Магдо. Не сећам се. Ниси записала 
у дневнику?

МАГДА: Да видим... А кад је то било?

СОТИР: Па, било је...

МАГДА: Ево... или не... Нисам ништа записала...

СОТИР: Не вреди ти дневник. Записујеш само лепе дане.

МАГДА: Зато сам у тридесет година попунила само два-
десет страница.

СОТИР: Ја немам ни двадесет лепих дана са тобом.

МАГДА: Све лепе дане резервисао си за Мару.
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СОТИР: Доста. Да не почињемо опет. Хајде, прочитај 
нешто лепо из дневника.

 (МАГДА отвара дневник и почиње да чита.)

МАГДА: “Данас је леп дан, на телевизији кажу да ће би-
ти променљиво облачно, али, као и увек, погрешили 
су прогнозу. Ја и Сотир устали смо раније, отишли у 
Киретову собу. Почели смо да га будимо. Кире се, по 
обичају, тешко будио. “Устани, зевзече”, узвикнуо је 
Сотир. “Данас не идем у школу. Завршио сам школу 
и сад имам право да спавам.” И окренуо се на дру-
гу страну. Мој муж га је протресао још једном. “На 
овај дан се не спава. Овај дан је велики за тебе. Од 
данас си матурант, што значи да си сазрео. На овај 
дан треба да будеш будан и свестан.”

СОТИР: Е, ја се овога другачије сећам.

МАГДА: Не знам како се ти сећаш, али ја сам записала 
тачно како је било.

СОТИР: Прво, време није било сунчано, него облачно. 
Затим, ја нисам био расположен, зато што си прет-
ходне вечери Кирету дала ауто без моје дозволе, 
и тог јутра нисам имао горива да одем на посао. 
Треће, тај досадни говор о матури и зрелости сигур-
но си држала ти, зато што си увек волела да држиш 
говоре о важности брака, о значају првог зуба који 
је порастао, о вредности матуре и свега што следи.

МАГДА: Нећу више да читам. Читам то што сам тада 
записала.

СОТИР: Ко зна шта си све тада писала.

МАГДА: Него, још нема деце.

 (Пауза.)

МАГДА: Разумем их. Живот у иностранству, у непозна-
тој средини је тежак.

СОТИР: Тежак... као да ја немам брига.

МАГДА: Имаш – непотребне.

СОТИР: Пензија касни два месеца.

МАГДА: Ехее, нећеш кућу да кућиш.

СОТИР: Немам новца гроб свој да отплатим.

МАГДА: Немају времена.

СОТИР: Ја немам времена. Цео живот је пред њима.

МАГДА: Шта ће ти време. Имаћеш га колико год хоћеш 
у гробу. Ја ћу још дуго живети. Не удара гром у 
коприве.

СОТИР: Ти си коприва. Целог живота ме тихо трујеш.

МАГДА: Е. Што те до сада нисам отровала.

СОТИР: Остаћеш сама. Неће имати ко да те сахрани.

МАГДА: Доћи ће деца.

СОТИР: Ако дођу...

МАГДА: Знаш шта ми се хвалила Мара?

СОТИР: Опет Мара.

МАГДА: Да си јој купио гроб на лепом месту.

СОТИР: Лаже. Само сам јој помогао да преко социјал-
ног добије јефтиније.

МАГДА: А што ти није пало на памет да за нас средиш 
преко социјалног, морамо бити спремни, никад не 
знаш шта те чека.

СОТИР: Важи, како хоћеш, једно поред другог, или ти 
на једном, ја на другом крају гробља?

МАГДА: Ма, сахраниће нас у истом гробу. Има да нам 
направе мермерну плочу. Сотир и Магда. Да се зна 
да сам ти ја била жена. Или желиш да те сахране 
у истом гробу са Маром? Зато си јој и купио гроб.

СОТИР: Ма, оставите ме обе, да имам мира бар на оном 
свету.

 (Пауза.)

СОТИР: Синоћ, док смо играли шах, каже мени Круме: 
да знаш, мој гроб ће бити другачији. Рећи ћу им да 
ми направе широку, коцкасту рупу, хоћу да ме сахра-
не заједно са колицима. Да се зна да сам цео живот 
провео без ноге. На гробу ћу написати своју причу.

МАГДА: Коју причу?
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СОТИР: Па, ти знаш. Тог дана када је ослобођен, на из-
ласку му је пао камен на кичму и остао је инвалид. 
Десет операција, ниједна није помогла. Жена и де-
ца су га оставили. “За све си ти крив.” Сви су мене 
оптуживали. Нико није нашао за сходно да ме пита 
како је било мени.

 (Плаче.)

МАГДА: Хајде, орасположи се мало.

СОТИР: Како да се орасположим кад ће нас сахранити 
у исти гроб. 

МАГДА: Душице, не може тако. Ја ипак имам обзира и 
нећу те оставити самог. 

СОТИР (Плаче.): Хоћу сам. Хоћу као Јуда. 

МАГДА: Хајде, смири се.

СОТИР (Плаче): Не могу. Мама!?!? Мама!?!?

МАГДА: А да те сахранимо код маме?

 (СОТИР је гледа. Смирио се.)

МАГДА: Добро си?

СОТИР: Толико сам у животу патио што мислим да ћу 
ускрснути.

МАГДА: Сто посто.

СОТИР: Стварно ти кажем, Магдо.

МАГДА: Не верујем ти.

СОТИР: Не верујеш?

МАГДА: Верујем ти, како да не.

СОТИР: Лажеш.

МАГДА: Смири се, нећу да те деца виде таквог.

СОТИР: Деца?

МАГДА: Заборавио си?

СОТИР: На децу? Не, ја само на њих и мислим.

 (СОТИР брише сузе.)

СОТИР: Где су досад?

МАГДА: Мора да се боре за живот. Далеко је Аустралија.

СОТИР: Аха... шта причаш? Знам где је Аустралија.

МАГДА: Био си?

СОТИР: Бар да нас позову.

МАГДА: Шта ћемо ми њима?

СОТИР: Ја ћу сам себи платити.

МАГДА: Требало је да потплатиш судију пре двадесет 
три године. 

СОТИР: Рекао сам ја њему све, пре времена. Знао сам 
да ће се то десити, али није хтео да слуша. Тражио 
је преко хлеба погаче. Само је о парама говорио.

МАГДА: Добро, десило се.

СОТИР: Опет ћеш да га правдаш.

МАГДА: Па дете је било амбициозно за новац. Ти ниси 
могао да вратиш време. Могао си само да му по-
могнеш.

СОТИР: Добро, признајем. Можда сам за Васка погре-
шио, али где је Кире?

МАГДА: Који Кире?

СОТИР: Наш други син, Магдо.

МАГДА: Он гради. Он је архитекта.

СОТИР: Па што није изградио мост од Аустралије до 
наше земље. Да је градио двадесет година, мост би 
био готов.

МАГДА: Немој да ме растужујеш. Треба да будемо ведри 
кад дођу деца.

СОТИР: Нисам видео унучад.

МАГДА: Хајде да их погледамо.

 (МАГДА вади албум сакривен између кеса.)

СОТИР: Исти албум већ десет година.

МАГДА: Сигурно ће донети нове слике. 

СОТИР: Не требају ми слике. Треба ми човек од крви и 
меса. Хоћу да видим своју унучад, да их држим за 
ручице. Да им причам приче, као што је мој деда 
причао мени. Као што је њихова мајка причала на-
шој деци. Никада нећу видети своје унуке.

МАГДА: Видећеш. Стрпи се.
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СОТИР: Магдо, бре, како они ујутро живе без бурека?

МАГДА: Шта је нама фалило што смо остали овде?

СОТИР: Све. Изгледа да овде вреди живети само због 
бурека.

МАГДА: Вратиће се. Сви ће се вратити једног дана.

СОТИР: Да гутају прашину.

МАГДА: Какву прашину?

СОТИР: Сваки идеал, све што смо живели, претворено 
је у прашину.

МАГДА: Немој да говориш тако. Имаш седамдесет че-
тири године.

СОТИР: Седамдесет пет.

МАГДА: Седамдесет четири, кад ти кажем. Реци да имаш 
седамдесет четири године.

СОТИР: Седамдесет пет и тачка.

МАГДА: Бог те оставио да живиш седамдесет четири го-
дине, а ти сваког дана прижељкујеш смрт. 

СОТИР: Ех, што не умрем већ једном!!!

МАГДА: Какав циљ имаш у животу?

СОТИР: Јебем ти живот који имам са тобом.

МАГДА: Напунио си седамдесет четири и још се ниси 
променио.

СОТИР: Напунио сам седамдесет пет и нећу да се мењам! 
Што се ти не промениш!

МАГДА: Е, дај боже да живиш још седамдесет четири 
са мном.

СОТИР: Горе клетве од ове нема.

МАГДА: Али зашто, душице, ми смо животни сапутници.

СОТИР: Море, сад ћу да се убијем!

 (СОТИР опет вади пиштољ.)

МАГДА: Ако се убијеш, убићу се и ја.

СОТИР: Па да ме мучиш и тамо горе. Ако треба да ум-
рем заједно с тобом, нећу се убити.

 (СОТИР оставља пиштољ.)

МАГДА: Е, тако, сада је добро. (Пауза.) Причала сам 
са Васком.

СОТИР: Јавио ти се?

МАГДА: Још мисли на нас.

СОТИР: Сетио сам се!

МАГДА: Шта сад?

СОТИР: Украо је сто хиљада марака из фирме.

МАГДА: Па, сви су крали, није само Васко. Такво је 
време било.

СОТИР: Зашто се Кире није усудио на такав корак?

МАГДА: Увек си више волео Кирета него Васка. А Вас-
ко је хтео да ти докаже да и он може. Да и он зна. 

СОТИР: С тим што је украо. Такве се грешке не праштају.

МАГДА: Није убио човека. И да је убио, боље би прошао.

СОТИР: Целог живота си га подржавала. Била си му са-
учесник у свим глупостима.

МАГДА: Деци је било тешко. Прво си био на острву, па 
су расли без оца. Кад си се вратио, још горе. Боље 
да се ниси никада вратио.

СОТИР: Теби је сигурно било боље без мене!

МАГДА: Сваког дана си ме тукао. Тукао си ме сваког 
дана две године заредом. Пред децом. Шта сам ја 
била крива?

СОТИР: Знаш ти добро.

МАГДА: Тридесет година говориш једно те исто, знаш ти 
добро. Ниси морао пред децом. Уништио си и твој и 
мој ауторитет. А затим се појавила и она гуска, Мара. 

СОТИР: Мара није крива за проблеме у нашем браку.

МАГДА: Цео живот је правдаш, а сигурно те је она хуш-
кала против мене.

СОТИР: Мара није као ти. Ти си целог живота говорила 
деци да сам ја тај који не ваља. А ја сам био строг и 
принципијелан. Желео сам да направим људе од њих.

МАГДА: И, јеси ли направио?

СОТИР: Ти си имала већи утицај на њих.
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МАГДА: Опет сам ја крива.

СОТИР: Да, за све си ти крива.

МАГДА: Васко нам се јавио.

СОТИР: Стварно? Да га ниси ти звала?

МАГДА: Не могу и да хоћу. Ниси платио рачуне. Могу 
само да нам се јављају.

СОТИР: Платио сам рачуне, али у пошти сам рекао да 
направе линију у једном смеру. 

МАГДА: Зашто?

СОТИР: Зато што ми је било мука да те гледам како им 
телефонираш. Ниси их ниједанпут добила. Намер-
но су ти давали погрешне бројеве. 

МАГДА: Није истина. Давали су тачне бројеве, али ја 
сам погрешно окретала.

СОТИР: Зашто се никад нису јавили када сам ја код куће?

МАГДА: Хоћеш да кажеш да измишљам?

СОТИР: Не, неко се зајебава са нама.

МАГДА: Мислиш?

СОТИР: Комшијска деца.

МАГДА: Нема шансе.

СОТИР: Размисли... размисли...

МАГДА: То је био Васко. Познајем његов глас. Он ми је 
обећао да ће доћи.

СОТИР: И прошли пут је било тако.

МАГДА: Деца су имала богиње.

СОТИР: Баш тада?

МАГДА: Сећаш се кад је Кире имао богиње? Хтела сам 
да умрем од страха.

СОТИР: Није Кире, Васко је имао богиње и температура 
му је била скоро четрдесет. Ја сам га носио у болницу.

МАГДА: Кире је имао богиње, а ти си Васка носио у 
болницу зато што се отровао од сендвича који си 
му купио.

СОТИР: Кире се није отровао од сендвича, него од твоје 
крменадле. Никад ниси знала да куваш, зато сам 
деци куповао сендвиче.

МАГДА: Није истина, знала сам да кувам, него, ти си 
био много избирљив.

 (СОТИР опет узима пиштољ.)

МАГДА: Остави пиштољ.

СОТИР: Добро, ево!

МАГДА: Данас ме много нервираш.

СОТИР: Па, шта да радим!

МАГДА: Иди, купи пиво и некакав сок за унучиће. Из-
дувај се.

СОТИР: Иди ти да се издуваш. Мени је добро.

МАГДА: Опет ја да идем. Целог живота ја пазарим.

СОТИР: Зато си пошандрцала.

МАГДА: Ја сам у овој кући и муж и жена.

СОТИР: Иди, ти се више разумеш у те послове. 

МАГДА: Идем. Шта да радим с тобом?

 (МАГДА креће.)

СОТИР: Пази да не заборавиш оно што си купила. Про-
шли пут смо платили дупло.

МАГДА: Нисам заборавила. Вероватно ми је продава-
чица украла.

СОТИР: Лажеш. Заборавила си. Не знаш ни где си ос-
тавила најлон кесе.

МАГДА: Немој да ме грдиш. Па и теби се деси да забора
виш!

СОТИР: Никад!

МАГДА: У среду... ти си некоме послао цвеће?

СОТИР: Цвеће?

МАГДА: Уместо стан број 16, написао си стан број 19.

СОТИР: Не, можда је нека грешка.

МАГДА: Од Сотира, за Мару.
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СОТИР: Глупости, помешала си с неким другим вре-
менима.

 (МАГДА вади осушено цвеће из кесе, СОТИРУ даје 
картицу.)

МАГДА: Ево картице!

СОТИР: Па добро, муж увек треба да задржи добре ма-
нире.

МАГДА: Да си бар слагао да је за мене.

СОТИР: На тебе сам и мислио.

МАГДА: Не верујем ти. Увек си ме лагао.

СОТИР: Увек си тражила од мене да лажем.

МАГДА: Да си ме бар лагао пре него што сам открила, 
а не овако када знам све.

СОТИР: Никад нисам разумео жене.

МАГДА: Никада их нећеш ни размети.

 (Опет враћа цвеће одакле га је извадила.)

МАГДА: Дај ми паре.

 (СОТИР седне на фотељу и покрије се ћебетом. Не 
слуша му се када га питају за паре и увек се разболи.)

СОТИР: Још није стигла пензија.

МАГДА: Узећу од оних пара које смо уштедели.

 (СОТИР глуми да га боли срце и тешко дише.)

МАГДА: Шта ти је, Сотире?

СОТИР: И од тога смо почели да трошимо?

МАГДА: Већ недељу дана.

 (СОТИРА опет стеже срце. МАГДА тражи нешто 
наоколо, не може да нађе.)

СОТИР: Шта тражиш?

 (МАГДА упорно тражи.)

СОТИР: Шта је, шта тражиш?

МАГДА: Не могу да се сетим где сам оставила паре.

 (СОТИР се опет хвата за срце.)

СОТИР: И паре си изгубила.

 (МАГДА вади нотес.)

МАГДА: Паре, чајник...

 (МАГДА и даље тражи.)

СОТИР: Шта тражиш?

МАГДА: Чајник.

 (МАГДА вади чајник сакривен међу кесама, одатле 
узима новац.)

МАГДА: Ево пара, идем.

 (МАГДА излази. Пауза. СОТИР узима пиштољ из 
актен-ташне.)

СОТИР: Радио сам у државној безбедности. Securitate. 
Дошли неки нови, млади људи... не познајем их. 
Само некуда журе. Људи без елементарне културе. 
Ушао сам у своју канцеларију. Један младић је био 
дрзак према мени. А знам га. Отац ме је молио да 
га запослим. Сад седи у мојој канцеларији. Кажем: 
“Пиле, ти си ме заборавио. Ово је моја канцеларија. 
Са оцем си дошао баш у ову канцеларију, молили 
сте ме за посао. То је било пре двадесет година.” 
Он ме гледа и чуди се. Каже да у овој канцеларији 
ради само две године. “Како си могао да ме забо-
равиш? Ти си у ову канцеларију дошао са својим 
оцем. Да ти нисам помогао, ти би још увек био нико 
и ништа.” Увредио се што сам му треснуо истину у 
лице. Најурио ме је. Лагао је да сам га помешао с 
неким другим. А ја сам га лепо препознао. И то ми 
је било хвала. Најурио ме је из сопствене канцела-
рије!!! Правио се да ме не зна!

 (Намешта актен-ташну. Седне у фотељу и покрије се.)

СОТИР: То ти је живот.
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ДРУГИ ЧИН

 (Трпезаријски сто. Две столице. Фотеља. Наспрам 
фотеље сточић са телефоном. СОТИР спава на фо-
тељи покривен ћебетом. Улази МАГДА, он почиње да 
хрче. МАГДА оставља кесе. Види да он спава. Узме 
актен-ташну. СОТИР вири и клима главом. МАГДА 
крије актен-ташну међу кесама. Излази. СОТИР на-
гло скочи.)

СОТИР: Нема је... Магдо, дођи брзо!

МАГДА: Не могу сада. Намештам собу за децу.

СОТИР: Нема је, кунем се...

 (Улази МАГДА.)

МАГДА: Шта хоћеш?

СОТИР: Актенташну.

МАГДА: Ти си полудео. Одакле ја да знам.

СОТИР: Не, бре, ја, Магдо! Људи су полудели! Не треба 
њима да помажеш да брзо забораве!

МАГДА: Дођи да ми помогнеш.

СОТИР: Опет се спремамо за дочек.

МАГДА: Деца могу доћи сваког тренутка.

 (МАГДА вади актен-ташну.)

МАГДА: Ах, ево је.

СОТИР: Значи, опет ти.

МАГДА: Е, можда сам ја, а можда си ти наместио да се 
чини да сам ја.

СОТИР: Магдо, шта ће ти толико флаша?

МАГДА: За децу.

СОТИР: Коју децу?

МАГДА: Нашу децу, Сотире.

 (Гледа у флаше којих има све више.)

СОТИР: Ех, колико деце имамо, Магдо?

МАГДА: Двоје.

СОТИР: Данас долазе.

МАГДА: Долазе.

СОТИР: Плашим се да опет не дођу, па да се опет разо
чарамо.

МАГДА: Доћи ће. Свим суседима сам рекала.

СОТИР: Пући ће брука као прошли пут.

МАГДА: Тако ми је рекла Мара са шестог. Твоја љубав-
ница.

СОТИР: Опет сте се свађале.

МАГДА: Ма, хтела сам очи да јој извадим.

СОТИР: Срамота ме је од комшија због вас две.

МАГДА: “Јесте ли сигурни да ће овај пут доћи. Да не бу-
де као прошли пут.” И све мирише на парфем који 
јој је донео син из Мелбурна.

 (МАГДА мирише СОТИРА да случајно није он Мари 
купио парфем. СОТИР се измиче.)

СОТИР: Мара има право да се шепури. Двапут је била 
у Мелбурну.

МАГДА: Лаже.

СОТИР: Била је... и деца су јој платила пут.

МАГДА: И наша деца ће нама платити.

 (Звони телефон, МАГДА трчи да се јави.)

МАГДА: Хало... шта... ништа не разумем. Сотире, долази.

СОТИР: Не могу.

МАГДА: Долази кад ти кажем.

СОТИР: Ко је?

МАГДА: Нешто говоре енглески.

СОТИР: Ја не разумем енглески.

 (МАГДА тресне слушалицу.)

СОТИР: Зашто си прекинула везу?

МАГДА: Мара је ишла на курс из енглеског.

СОТИР: Па...

МАГДА: И то си јој ти платио!

СОТИР: Па...
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МАГДА: Ви се домунђавате, је л тако? Комуницирате 
на енглеском да вас не разумем.

СОТИР: Немој да измишљаш!

МАГДА: Сигурно хоћеш да побегнеш са њом. Знам те. 
Она се јавила, само је ставила крпу преко слуша-
лице да помислим да је мушко.

СОТИР: Филмови лоше утичу на тебе.

МАГДА: Читала сам Агату Кристи. Ја знам све.

 (Опет звони телефон. СОТИР узима слушалицу. МА-
ГДА се лепи за њега како би чула.)

СОТИР: Хало. Securitate… No speak енглески. Vous parle 
francais… Je ne comprons… Escusemoi…

 (СОТИР спушта слушалицу.)

СОТИР: Е, у оно време, са француским цео свет је био 
твој.

МАГДА: O, Париз. Сећаш се кад смо били на меденом 
месецу у Паризу.

СОТИР: No, cheri. Нисмо били у Паризу. Хтели смо у 
Па риз, aли смо били у Претору.

МАГДА: Није истина, били смо у Паризу.

СОТИР: Ја сам те целе недеље лагао за Париз. Али ни
смо отишли. После тога ниси хтела да говориш са 
мном недељу дана.

МАГДА: Није истина! Лажеш.

СОТИР: Не лажем. Све си помешала. Сећаш се онога 
чега желиш да се сећаш, а не онога што је било.

МАГДА: Лажеш.

СОТИР: Тада си ме толико волела да си ми убрзо оп-
ростила.

МАГДА: Никада те нисам волела.

СОТИР: Толико си ме волела да си рекла: Нека, души-
це, кад сам с тобом, осећам се као да сам у Паризу. 
Чак и кад смо у Претору.

МАГДА: Били смо у Паризу. Попели смо се на Ајфелов 
торањ. Толико си ме волео да си ме на рукама но-
сио по Шанзелизеу. 

СОТИР: Ха, обећавао сам да ћу те носити на рукама. И 
то пре но што смо се узели.

МАГДА: Носио си ме. Пили смо француско вино и пу-
шили дуге цигаре.

СОТИР: Ја сам у Претору мезио уз ракију, а ти си ме чу-
вала од оне две Словенке у бикинијима.

МАГДА: Пришао ми је Француз и позвао на плес, ниси 
ме пустио, био си љубоморан што ме гледа. 

СОТИР: Ах.

 (Пауза.)

МАГДА: Ко је звао телефоном?

СОТИР: Ко је звао?

МАГДА: Па ти си се јавио.

СОТИР: А, нисам ништа разумео. Говорио је енглески, 
ја француски.

МАГДА: Шта ако су била деца.

СОТИР: И... надам се да нису заборавили македонски. 

МАГДА: Већ се смркло.

СОТИР: Нема их.

МАГДА: Доћи ће, било када.

СОТИР: А да се не јаве?

МАГДА: Хоћеш да кажеш да измишљам?

СОТИР: Не, али, можда се зезају комшијска деца.

МАГДА: Препознала сам Васков глас.

СОТИР: Срце ми је ослабило због њега и опет га нема.

МАГДА: Васко никада није украо, он је само позајмио 
паре из фирме.

СОТИР: И ти си поверовала.

МАГДА: Ја сам његова мајка. Ако му ја не верујем, ко ће.

СОТИР: Да сам ја васпитавао децу, не би било овако.

МАГДА: Био си на острву.
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 (МАГДА то каже као да је СОТИР уживао на Хавајима.)

СОТИР: Никада нисам био на острву. Много људи сам 
тамо послао.

МАГДА: Понекад ми се чини да неке ствари намерно 
заборављаш. Био си на острву и не можеш то да из-
бришеш из главе и да хоћеш.

СОТИР: Не могу да избришем, зато што ме ти редовно 
подсећаш.

МАГДА: Суочавам те са истином.

СОТИР: Увек се постављаш као да си безгрешна. Као да 
сам ја тај који је уништио наш брак, ја сам тај који 
је уништио нашу децу.

МАГДА: И који ми је донео само несрећу.

СОТИР: А знаш ли зашто сам Крумета послао на острво?

МАГДА: Зашто?

СОТИР: Зато што сам знао за вас двоје.

 (Пауза.)

СОТИР: Изненађена си?

МАГДА: Није истина.

СОТИР: А знаш зашто је Круме инвалид?

МАГДА: Зашто?

СОТИР: Зато што сам ја бацио камен. Он је требао да 
изађе, а ја да останем. Знао сам да ће право код те-
бе, да ми се освети. И гурнуо сам камен. Хтео сам 
да га убијем.

МАГДА: Убицо!!

СОТИР: То је истина.

МАГДА: Убицо!

СОТИР: Престани да ме суочаваш са истином. Суочи се 
ти!!! Откад сам се вратио, ниси споменула његово 
име. Ма, ниси ме никада питала како сам? Никада 
ме ниси питала како ми је после свега. Увек си го-
ворила о небитним стварима.

МАГДА: Ти си крив!

СОТИР: Ипак сам се вратио теби и деци. Ипак сам жи-
вео за вас. Тукао сам те и пио зато што нисам могао 
да живим са истином. Зато сам и плаћао Круметове 
операције. Он никад није сазнао да сам ја тај који... 
тај који је гурнуо камен на њега. Ни ти, ни он, ни
сте знали да ја знам све. 

МАГДА: Ти си крив!!!

СОТИР: И зато сам те тукао... и...

 (СОТИР удара МАГДУ.)

МАГДА: Цео живот исто. Ти знаш! Откуд бих ја знала. 
Никад ниси ништа говорио. Никад нисам знала шта 
радиш? Никад нисам разумела шта хоћеш од мене?

СОТИР: Желео сам да ме волиш! Јесам ли много тражио?

МАГДА: Волела сам те!

СОТИР: А зашто Крумета?

МАГДА: Зато што је био добар! Зато што је био нежан! 
Зато што није био ти!

СОТИР: А какав сам био ја?

МАГДА: Свиреп!

СОТИР: Значи, ја сам за све крив?!!

МАГДА: Ти си нам уништио живот! Ја бих прогутала 
све, али деца.

 (МАГДА плаче. Звони телефон. Нико не диже слуша-
лицу. Телефон упорно звони. СОТИР и МАГДА се гле-
дају.)

СОТИР: Јави се!

 (МАГДА иде, диже слушалицу, глас јој трепери.)

МАГДА: Хало... ја сам, сине... реци, пиле... Не, не овде 
нема никога са тим именом... ако, сунце...

СОТИР: Они?

КАГДА: Који?

СОТИР: Деца.

МАГДА: Нису.

СОТИР: Па, ко је?
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МАГДА: Погрешан број.

 (СОТИР усплахирен вади пиштољ и шета около са 
њим. Посматра.)

СОТИР: Неко се зајебава са нама.

МАГДА: Сотире, опет ме плашиш.

 (СОТИР проверава телефон.)

СОТИР: Морам добро да проучим терен.

МАГДА: Који терен, Сотире.

СОТИР: Можда је у телефону снимљена касета.

МАГДА: Сотире, опет си почео да се губиш.

СОТИР: Увек мораш да будеш пажљив. Они све слу-
шају, све знају.

МАГДА: Сотире, смири се.

СОТИР: Људи који су видели да сам ја гурнуо камен, 
нису никада изашли са острва. Можда неко зна...

МАГДА: Нико не зна...

СОТИР: Можда се неко вратио... вратио се неко ко зна...

МАГДА: Смири се.

СОТИР: Можда деца знају, зато се и не враћају.

МАГДА: Не знају, Сотире.

СОТИР: Ја сам волео своју децу, Магдо.

МАГДА: Знам.

СОТИР: Ја сам само због њих живео. Како сад... Магдо...?

МАГДА: Сад већ није важно.

 (СОТИР је збуњен. Почиње да плаче.)

СОТИР: Мама... мама...

 (МАГДА га грли.)

МАГДА: Мајка ти је мртва већ тридесет година.

СОТИР: Мама је мртва?

 (Још више плаче.)

МАГДА: Ја сам Магда. Ово је твој дом.

СОТИР: Не познајем те.

МАГДА: Никада ме ниси познавао.

СОТИР: Мама!!?

МАГДА: Мама ће сада доћи.

СОТИР: Где је мама?

МАГДА: Не знам?!!

СОТИР: Ко си ти?!

МАГДА: Магда. Тако су ме крстили по мојој баки.

 (СОТИР је гледа, као да се враћа.)

СОТИР: Знам ко си.

 (СОТИР опет враћа пиштољ.)

СОТИР: Досад су требали да дођу.

МАГДА: Ко?

СОТИР: Деца.

МАГДА: Доћи ће.

СОТИР: Неће доћи.

МАГДА: Доћи ће!

СОТИР: Неће доћи. 

МАГДА: Сто посто.

СОТИР: Добро, али прихвати опцију да можда неће доћи.

МАГДА: Доћи ће.

СОТИР: Много заборављаш. Можда нису рекли да ће 
доћи данас.

МАГДА: Рекли су да ће доћи данас. Спремам целе недеље.

СОТИР: Требало је да спремаш. Данас ми је рођендан.

МАГДА: Није ти рођендан. Теби је рођандан у априлу.

СОТИР: Имам 75 година.

МАГДА: 74.

СОТИР: Грешиш.

МАГДА: Где смо погрешили?

СОТИР: Били смо исувише добри према њима.

МАГДА: Оптуживали смо једно друго за њихове грешке.

СОТИР: Мислили смо да пате због нас.

МАГДА: А ми смо патили због њих.
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СОТИР: Сад им нисмо потребни. Ако, нека не праве бу-
дале од нас, нека се не јављају. Ако им не требамо, 
зашто да нас траже!

МАГДА: Никада нас нису звали. Лагала сам.

СОТИР: Све време сам знао да лажеш.

МАГДА: Све време сам знала да знаш.

СОТИР: За децу?

МАГДА: За Крумета.

СОТИР: Знала си?

МАГДА: Али, видећеш да ће се вратити једног дана.

СОТИР: Они... који знају?...

МАГДА: Не они, деца.

СОТИР: Сигурна си да смо имали децу?

МАГДА: Вратиће се.

СОТИР: Ми смо два старца на самрти... сигурно су нас 
заборавили.

МАГДА: Нису нас заборавили. Они нас воле.

 (Неко звони на вратима.)

СОТИР: Шта ако су они?

МАГДА: Они?

СОТИР: Зар су стварно стигли?

МАГДА: Рекла сам ти да ће доћи.

СОТИР: Отвори им!

МАГДА: Ти им отвори!

 (СОТИР трчи да отвори. МАГДА украшава сто.)

МАГДА: Добра сам. Бар нисам још грбава. Сигурно 
имам много бора. Како сам изгледала кад смо се 
видели последњи пут. А шта ако ме не препознају. 
Па, нисам се много променила. Сотир изгледа ста-
рије од мене.

 (Улази СОТИР. Носи телеграм.)

СОТИР: Ма, кунем ти се у овај живот.

МАГДА: Говори...

СОТИР: Ми немамо децу.

МАГДА: Немамо... Била сам сигурна.

СОТИР: Имали смо, али сада их немамо.

МАГДА: Немој тако, човече. Јесу ли добро?

СОТИР: Послали су телеграм.

МАГДА: Значи, стигли су. Облачи се да их сачекамо.

СОТИР: Нема кога да чекамо... то сам хтео да ти кажем.

МАГДА: Живи су?

СОТИР: Авион из Сиднеја... за Скопље... било је невреме...

МАГДА: Ша се догодило?

СОТИР: Срушио се авион.

 (Пауза.)

МАГДА: Не!

 (Пауза.)

МАГДА: А шта ако све време шаљу писма на погрешну 
адресу, а ми примамо писма од туђих људи. 

СОТИР: Мислиш да су помешали адресе?

МАГДА: Можда је нека грешка у пошти? Или код по-
штара?

СОТИР: Можда је требало да схватимо да више нема-
мо зашто да их чекамо. Да више никада неће доћи.

МАГДА: Доћи ће. Дај да прочитам шта су написали.

 (СОТИР јој даје телеграм. МАГДА чита. Не комен-
тарише шта је прочитала.)

МАГДА: Ипак, вратиће се једног дана.

СОТИР: Сигурна си да смо имали децу?

 (МАГДА записује нешто у нотес.)

МАГДА: Можда ће доћи следеће године.

СОТИР: Тако пише? То је само још једна лаж.

МАГДА: Има времена до тад.

СОТИР: А ми ћемо идуће године бити живи?

МАГДА: Потрудићемо се.

СОТИР: Шта сада да радимо?
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МАГДА: Чекаћемо.

СОТИР: Кога?

МАГДА: Не знам.

СОТИР: Кунем ти се у... А да се одмах убијем?

 (СОТИР седне на сто и узима пиштољ.)

МАГДА: Само ако ми обећаш да ће нас сахранити заједно.

СОТИР: А Круме?

МАГДА: Крумета ћемо ставити са Маром.

СОТИР: Договорено.

МАГДА: Е па, хајде. Убићеш се?

СОТИР: Да.

 (СОТИР пуца себи у главу. Пиштољ је празан. СОТИР 
пада на сто. Опет устаје.)

МАГДА: Убио си се?

СОТИР: Да.

МАГДА: Дај сада ја.

СОТИР: Хајде да престанемо.

МАГДА: Зашто живимо.

СОТИР: Не знам, Магдо... Не знам... Али питаћу.

КРАЈ
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К омад Телеграм македонске ауторке Катерине Мо-
меве је ефектна дуодрама, занимљиве језичке пар-
титуре, пуна драматичних обрата који недвосми

слено утичу на динамичку структуру драмског текста. 
Момева се у свом спису опредељује за проверени дуел 
између мушкарца и жене, обрачун брачног пара у оз-
биљним годинама: међусобно удаљенима, усамљенима 
(без обзира на присуство партнера), уморним од живо-
та, са пресахлим зденцем жеља. Осим једне, оне која 
генерише радњу драме, а везана је за децу која су разо-
чарана отишла или, можда, никада нису ни постојала. 
Тај мотив чежње за децом, за потомством, заоденут је 
другим причама (пре)дугог живота Магде и Сотира, у 
којима сећање на љубав, трајна љубомора, жеља за до-
минацијом, оданост идеји, идеали, али и злодело и грех, 
налик рђи све нагризају. Све што је чинило заједнички 
живот двоје седамдесетогодишњака само је сенка, само 
траг онога што тај живот никада није испуњавало – од-
нос према деци, и сада, тачније, у моменту дешавања 
драме, њихово болно одсуство.

Ауторка Катерина Момева својом драмом јасно 
сугерише да све што чинимо нема смисла ако човек 
није испунио важан репродуктивни задатак. Без обзира 
да ли се ради о опредељењу или немоћи. Јер, ако нема 
нечега што остаје иза човека, како вредновати живот? 
У игри коју ауторка исписује насловом Телеграм, јасно 
је да иза главних актера једино позитивно у њиховим 
животима, самим тим и оно што остаје иза њих, могу 
бити само њихова, другачија, добра деца. 

А њих, нема, па нема...

И то што на крају ове приче стиже телеграм, само 
је симболички елемент који потврђује значај недостат-
ка, фалинке, која обележава дуг, досадан, страшан жи-
вот. Бесмислен живот. Очито.

Момева у комаду Телеграм језиком барата вешто 
и користи га као ваљан ослонац ликовима. Они су про-
шли све, заједно, и прича им је позната, али она увек 
може бити испричана другачије. Нежније, бруталније, 
повишеним тоновима или са дозом мрзовоље у гласу. 
Момева пише бритко и тачно, познавајући структуру 
односа својих ликова, очито наслоњена на искуство 
сличних парова. Животност ове приче представља и до-
бар потенцијал јер нас не извлачи из стварности, него 
нам је, без зазора, саопштава, јасно поручујући да смо 
и ми ту. Да смо и ми такви или ћемо ускоро бити. Ве-
лике вреће пуне безначајног папира искуства. А то ис-
куство, та прошлост, биће однето, са другим смећем, на 
сметлиште историје, и неће нас више памтити нико, ако 
нема потомства, али оног које има разлог да нас памти 
и сећа се – по добру.

Ни Магда, ни Сотир, одлуком Катерине Момеве 
неће бити упамћени као ни већина сличних њима, али 
то је вероватно друга прича.

Телеграм је дуодрама која захтева искусне и моти-
висане глумца, а уз сведену сценографију и тачан ко
стим, веома је једноставна за реализацију.

Комад Катерине Момеве први је превод Саша Ог-
неновког који објављујемо у рубрици Савремени свет-
ски драматичари.

Пише > Милош Латиновић

Драматуршка белешка: Катерина Момева, “Телеграм” 

Крхотине брака
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П рограм тринаестог Међународног регионалног 
фестивала савременог позоришта Desiré Central 
Station, који се, под називом History and you, од-

вијао од 19. до 29. новембра у Суботици, понудио је и 
овај пут, кроз представе из седам земаља, разноврстан 
и догмама неоптерећени увид у актуелна позоришна 
трагања на постјугословенским, али и ширим, европ-
ским просторима. Испоставило се, наиме, да већину 
представа са овогодишње смотре одликује настојање 
да, полазећи од синтагме из поменутог наслова, про-
блематизују одређено осећање/схватање историје, до-
водећи га, на поетички различите начине, у релацију 
са темама наслеђа, моћи, идентитета, насиља или, 
пак, природе саме позоришне илузије. У том смислу, 
за писца ових редова се, као остварења која на репре-
зентативан начин оличавају два главна тока унутар 
поменутих стремљења (поред пројекта ОММА Јоже-
фа Нађа о којем је било речи у приказу МЕССа), из-
двајају Вивисекција креденца (Француска) и Мртва 
трка (Мађарска).

ГУЖВА ПРЕД ОГЛЕДАЛОМ

Представа Вивисекција креденца (Buffet à vif) фран-
цуске трупе La Belle Meunière – La Poétique des Signes 
представља самосвојан перформанс, заснован на при-

видно једноставној, но промишљено одабраној и до-
следно спроведеној сценској концепцији. Настао у 
оквиру циклуса Огољене теме, који сваке године – као 
вид креативног сусрета уметника који се баве “разли-
читим уметничким праксама” – организују Удружење 
драмских аутора и композитора Француске и Фести-
вал у Авињону, овај перформанс је истовремено и но-
ва етапа ауторскоизвођачког истраживања Маргерит 
Борда, сценографкиње и визуелне уметнице и Пјера 
Менијеа, аутора, глумца и редитеља – у којој им се сада 
придружује и Рафаел Котен, играч и кореограф. На-
ративноизвођачку основу Вивисекције креденца чини 
крајње конкретно, чулно ефектно сценско догађање, 
које, управо због своје једноставности, доследности и 
интензитета отвара широке могућности “учитавања” 
различитих нивоа значења – од симптома, преко сим-
боличних склопова до алегорије.

Реч је о догађању чију прву фазу представља 
деструкција (расклапање, растурање) обичног, пома-
ло масивног, псеудосецесионистичког креденца, док 
окосницу друге фазе чини настојање да се овај креде-
нац реконструише. Процес деструкције, чији су актери 
Меније и Котен, одвија се кроз три промишљено ар-
тикулисана ступња. На првом, који можемо означити 
као “преиспитивање”, извођачи, након што су га (кроз 

Пише > Светислав Јованов
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гледалиште) изнели на позорницу, посредством пози-
ционирања креденца предочавају сопствени положај, 
намере и међусобни однос – све то у облику елегант-
ног, апсурднокомичног ритуалног геста (уз пратњу 
“sweetpop” музичке матрице). Наредни ступањ, “ин-
вазија” доноси јачу интеракцију: упадајући – наизме-
нично или заједно – у различите делове унутрашњости 
креденца, Меније и Котен обесмишљавају нормалне 
функције овог дела намештаја кроз низ урнебесних 
“етида” у најбољем маниру мизантропских филмских 
бурлески В. К. Филдса. На тај начин раст комичног ин-
тензитета оправдава трећи ступањ – чин необуздане 
деструкције током којег извођачи, оборужани секиром 
и куглом, дословно разбијају креденац на најмање мо-
гуће саставне делове.

Чињеница да се као иницијатор/протагонист ре-
конструкције креденца – након што су се мушки ак-
тери удаљили – на сцени појављује Маргерит Борда, 
већ у довољној мери указује на један од симболичких 
слојева представе: насупрот мушком принципу раза-

рања – женски принцип стварања/обнове. На следећи 
симболички слој упућује нас начин реконструкције. 
То што Борда прикупља летве, даске и ивере, пажљи-
во их распоређујући по тлу у (функционалне) групе, 
дакле обнављајући тродимензионални предмет у две 
димензије, сугерише најмање две ствари: најпре, да се 
стварност на позорници може уобличити само као од-
раз, сенка, и друго, да се оно чулно, тродимензионално, 
може обновити тек као тлоцрт (или сећање). А у тре-
нутку када велики део гледалаца прихвати позив Мар-
герит Борда да јој се придруже у оваквој реконструк-
цији, дотадашњи симболички односи бивају уздигнути 
на вишу, али и парадоксалну раван. С једне стране, као 
да аутори Вивисекције креденца заступају једнострано 
самокритичку тезу: док савремено позориште анали-
зира и тиме, у крајњој линији, разара (ствар ност и илу-
зију подједнако), на гледаочева плећа је пало бреме 
процеса обнове (ако не и читавог стварања). С друге 
стране, један лако занемарив детаљ – чињеница да се, 
након извесног времена, напорима протагонисткиње 
и публике придружује и дует мушких актера – отвара 
и други могући вид алегорије: нисмо ли сви ми – из-
вођачи колико и гледаоци – укључени (или осуђени, 
зависи како се гледа) у неизвестан покушај реконструк-
ције оног “огледала природе” које смо, некада давно, 
заједничким снагама разбили, из разлога којих се, по 
свему судећи, не сећамо?

КРВАВИ БАЗЕН

Млади будимпештански глумац Петер Данијел 
Катона заблистао је као главни и једини протагонист 
представе Мртва трка (Holtverseny), коју је, према 
истоименом, већ култном романескном првенцу Бе-
недека Тота из 2014. године, режирао Мате Ковач у 
позоришту Атријум – “Чамац за спашавање” (Будим-
пешта). Но, Ковачева представа није конвенционална 
монодрама, између осталог и због тога што ни Тотово 
прозно дело није уобичајени (реалистички) “тинејџер-
ски роман”. У романсијеровом фокусу су Ники, Золи, 

Из представе Вивисекција креденца, фото: Жан‑Пјер Естурне
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Кочо и Бова (наратор) – група тинејџера из провин-
цијског града, који су, с једне стране, у школи попу-
ларни чланови шампионског пливачког тима, док се, с 
друге, истовремено откривају као створења затрована 
колико тешким дрогама, толико и опсценостима, на-
сиљем, и, у крајњој линији, нихилизмом који тежи да 
их лиши не само моралног компаса него и међусобне 
солидарности (хорде). По тој атмосфери бруталности, 
опсцености и нихилизма, критичари на Западу су То-
тов роман већ поредили са романомпрвенцем Мање 
од нуле Брета Истона Елиса (аутора Америчког психа).

Оно што разликује ликове Мртве трке од Ели-
сових јунака, и што су аутори драматизације Атила 
Њулаши и Иштван Уграи, у сарадњи са Ковачем, ефи-
касно искористили, јесте следеће: социјална разуђе-
ност “пливачке банде” (већина припада средњој класи, 
једино је предводник, Коча, син богаташа), наглаше-
на употреба “сленга” и постојање потенцијалних ме-
тафоричких “чворишта”. Драматуршкоредитељска 
екипа је, полазећи од ових одлика, ефектно уобличила 
“suspense” акцентовањем пет битних секвенци: уводна 
пијана вожња екипе приликом које се гази остарели 
“алкос”; пливачки тренинг као слика раздора између 
жеље за популарношћу и дивљаштва (најпре оличеног 
у насилности према девојкама); наркоманска “жур-
ка” у Кочиној вили која кулминира убиством мачке 
(наговештај насилних разрешења); нестанак Золија и 
покушај убиства Бове (наратора) који окончава међу-
собним обрачуном; јунакова победа у пливачкој трци 
– иронична потврда неаутентичности главних актера, 
али и света који их окружује.

Помоћу овако конципиране драматуршке линије 
Мате Ковач омогућио је несвакидашње даровитом Пе-
теру Данијелу Катони да, као номинални тумач лика 
Бове, у суштини пред нама демонстрира ефектан при-
мер нечега што бисмо најпрецизније могли означити 
као монохромно вишегласје. Наиме, лавирајући у већем 
делу свог “more than one man show” између жестоких 
колоквијалних реплика (различитих ликова), клинички 

хладног описа и ироничног коментара, Катона успе-
ва да нас, сугестивно, а ненаметљиво, увуче у вртлог у 
којем се жестоко, или потајно, мешају “силе имплозије” 
(младалачка неодговорност, сировост нагона) са још 
кобнијим “силама експлозије” (недостатак породичног 
узора, инертност школе, конзумеризам оличен у коцки, 
дроги, насиљу, а понајвише у моралном релативизму). 
Штавише, чак и када, у последњој трећини представе, 
Ковач постави свог протагонисту у ситуацију метафо-
ричке игре са кофама воде – као директне, али ефект-
не метафоре о “базену невоља” који свако сам себи пу-
ни – Катонино тумачење не губи атрактивност ни ви-
шезначност. Осцилирајући ризично и маштовито око 
замки “реализма” и “апстракције”, овај сјајни глумац 
доказује како и привидно конвенционална, “засићена” 
сценска форма може данас постати поприште преи-
спитивања света у коме је спорт – тортура, у којем је 
здравље – ступањ затрованости, у којем је друштвени 
статус – алиби за насиље; речју, света у којем је избри
сана граница између злочина и казне.

Из представе Мртва трка, фото: Петер Лакатош
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В ећ у једној од првих реакција на трагични одла-
зак Игора Вука Торбице, јуна 2020. године, ње-
гов колега, позоришни редитељ Кокан Младено-

вић, предложио је да све представе, које су у том часу 
на репертоарима позоришта у државама насталим на 
рушевинама некадашње Југославије, буду изведене у 
оквиру театарске ревије чији би заједнички имени-
тељ био управо – Торбица. Младеновић том приликом 
није улазио у детаље, није поменуо где би ревија могла 
да буде одржана, нити да ли би представе ревије би-
ле изведене у свим театрима у којима је Торбица ра-
дио, а ни ко би могао на себе да преузме организацију 
оваквог несумњиво сложеног подухвата. Уосталом, у 
том часу вирус ковида 19 тек је започео своју светску 
турнеју, па нико није могао да гарантује да ли ће бити 
одржане и традиционалне позоришне манифестације, 
али је, с друге стране, ужас због неочекиваног одласка 
једне тако младе и толико талентоване особе био до те 
мере интензиван да је Младеновићев предлог одмах 
добио тежину преког налога времена. Налога преко 
којег се једноставно није могло прећи, а показаће се, 

и налога који неће зависити од (трагичног) тренутка 
у којем је изречен.

Непуне две године доцније, у Новом Саду и Бео
граду одржана је ревија посвећена Игору Вуку Торби-
ци, изведене су представе које је он режирао у ова два 
града, али и у Будви, Сомбору, Зрењанину. На репер-
тоару Игорових дана нашле су се Крваве свадбе Феде-
рика Гарсије Лорке, копродукције Српског народног 
позоришта и Града театра Будва, Царство мрака Лава 
Толстоја, продукција београдског Народног позоришта, 
затим инсценације Молијерових комада – Дон Жуан 
зрењанинског Народног позоришта “Тоша Јовановић” 
и Тартиф, копродукција сомборског Народног позо-
ришта и Српског народног позоришта Нови Сад. На-
жалост, због пандемијских разлога изостала је сјајна 
представа битољског Народног театра Бакхе – Кратак 
преглед распада, настала по мотивима Еурипидове тра-
гедије. Штета, међутим, што на репертоару загребач-
ког Драмског казалишта “Гавела” више није Торбичи-
но редитељско читање Фон Хорватове драме Приче из 
бечке шуме, као и његова интерпретација Хинкемана 

Пише > Александар Милосављевић
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Ернста Толера у Загребачком казалишту младих. Али 
је, баш зато, још већа штета што на Ревију није позва
на последња Торбичина режија, представа Страх – 
једна топла људска прича, настала по мотивима драме 
Франца Ксавера Креца, која још увек краси репертоар 
Народног позоришта у Пироту.

БЕСКОМПРОМИСАН СТАВ, ПРОВОКАТИВНОСТ, 
МАШТОВИТОСТ, ХРАБРОСТ...

О неким од ових представа било је речи на стра-
ницама “Сцене” – о загребачком Хинкеману, битољским 
Бакхама, будвансконовосадским Крвавим свадбама и 
пиротском Страху, па су тако већ констатоване неке 
од пресудних карактеристика Торбичиног редитељског 
проседеа, понајпре његова бескомпромисност у одно-
су на, с једне стране, литерарне предлошке на осно-
ву којих је правио своје представе, а с друге, у односу 
на друштвени и политички контекст који формирају 
хоризонт очекивања публике за коју је овај редитељ 
правио представе. Исто тако, наглашена је и Торби-
чина провокативност, а њу је могуће детектовати на 
два плана – првом, који подразумева редитељеву спо-
собност да у дубинама и лавиринтима драмског текста 
прецизно одреди главне линије које ће литерарно де-
ло начинити данас актуелним, док се други план тиче 
неуралгичних тачака друштвенополитичког тренутка 
ка којима је редитељ усмеравао линије актуелизације. 
Притом, Торбица није правио јефтине, једнодимензи-
оналне театарске памфлете и сценске скечеве на ра-
чун власти и друштвених девијација, него је стварао 
представе које својим значењем захватају много ши-
ре и погађају много дубље. А показаће се, свој циљ не 
траже само у оквирима овдашњих простора.

Отуда је, на пример, његова сценска верзија Мо-
лијеровог Тартифа на моменте духовита а на транут-
ке веома болна вивисекција не само лика перфидног 
узурпатора и тиранина, него и скица за портрет пода-
ничког менталитета спремног да прихвати популизам 
и готово се с радошћу препусти отровним чарима де-

магогије. Зато, рецимо, Торбичино Царство мрака не 
представља само зарањање у најтамније кутове људ-
ске душе, него је и театарска анализа последица које 
ствара спој тих мракова, с једне, и бескрупулозних 
друштвених прилика, с друге стране, дакле баш оно о 
чему сведочи живот у данашњем свету. Ни његова ин-
сценација Крвавих свадби није само сценски ефектна, 
узбудљива и жестоким емоцијама набијена поставка 
Лоркине поетске драме, него је представа која снажно 
засеца у ткиво и црногорског и војвођанског ментали-
тета, толико међусобно различитих, а ипак оптереће-
них традицијом, погубним патријархалним погледом 
на свет и, напосе, ирационалношћу.
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Управо је у овом контексту – који је одређен је-
динственом редитељском поетиком али и применом 
различитих редитељских и глумачких поступака – ог-
ромна штета што београдска и новосадска публика 
није имала прилику да види и представу позоришта 
из Пирота. Страх – једна топла људска прича заправо 
и није (само) представа. Ма колико је у коначној вер-

зији добила форму представе, она, на известан начин, 
у себи (или би можда боље било рећи: на себи) још 
увек има јасно уочљиве шавове и трагове резова јер је 
и настала као својеврсна театарска радионица у којој 
је процес рада много важнији од резултата. Крецова 
драма је, наиме, послужила тек као почетни импулс, 
као основа за настанак (и развој) импровизација на те-

Из представе Крваве свадбе, фото: Град театар Будва
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мељу којих су глумци, вођени редитељем, истражива-
ли власти однос према феномену страха који потреса 
друштво; прецизније, према темама које су везане за 
нашу свакодневицу сада и овде, и које се са друштве-
ног плана преливају у интиму појединаца.

Провокативност редитељског става је и у овом 
случају више него очигледна, јер су страхови о којима 
сведочи представа недвосмислено повезани са фру
страцијама и општом друштвеном несигурношћу у којој 
данас живимо, но исто тако, они у пиротској предста-
ви немају политикантску димензију и тичу се глобал-
ног феномена све уочљивије и опасније индиферент-
ности савременог човека који добровољно пристаје на 
зло – и оно које долази споља, али и оно које све време 
тиња у њему самом. Значај евентуалног појављивања 
пиротског Страха на Ревији био би, наиме, у томе што 
би ова представа – можда јасније но остале приказане 
овом приликом у Београду и Новом Саду – показала 
неке од основних принципа рада Игора Вука Торбице, 
репрезентовала би елементе његовог редитељског про-
седеа и његову поетику, а посебно би била драгоцена 
са становишта његовог рада с глумцима.

ВРЕДНА ПРОЛЕГОМЕНА ЗА  
БУДУЋА ИСТРАЖИВАЊА

У том смислу пиротски Страх могао је да послу-
жи и као иницијација посебне теме која би новосадску 
промоцију књиге Глас врлине, издање Града театра Буд-
ва, посвећену представама Игора Вука Торбице изве-
денима на будванском фестивалу, трансформисала у 
трибину о уметности овог редитеља.

Уосталом, монографија посвећена Торбичином 
ангажману на фестивалу Будва град театар – а тај ан-
гажман не огледа се једино у представи Крваве свад-
бе, централном догађају 33. фестивалског издања, па 
ни у награди “Град театар” за допринос позоришној 
умјетности, чији је Торбица постао лауреат 2018. го-
дине – на известан начин, истина посредно, дотакла се 
ове теме. Поред брижљиво прикупљених и сортираних 

података о везама Игора Вука Торбице и Града теа-
тра, о свим гостовањима његових представа на будван
ском фестивалу и критичарсконовинарским одјецима 
ових представа, монографију чине и интервјуи које је, 
пово дом Фестивала, давао редитељ. У њима Торбица, 
између осталог, говори и о свом односу према театар-
ској уметности, о специфичностима (и чистоти) свог 
доживљаја позоришта, те на тај начин нуди и елемен-
те за дефинисање властите (имплицитне) редитељске 
поетике. Но, ништа мање нису значајна ни сведочан-
ства глумица и глумаца из његових представа о раду 
с овим редитељем.

Осим констатација које функционишу на нивоу 
општих места, а тичу се логичне потребе глумаца да 
стичу искуства са различитим редитељским поетика-
ма, искази чланица и чланова глумачких ансамбала са 
којима је Торбица сарађивао, јасно сведоче и о нагла-
шеној посвећености, о бескомпромисном ставу, упор-

Игор Вук Торбица



> 34

ности, маштовитости, свежини идеја и максималној 
усредсређености овог редитеља на процес рада. Оту-
да су ова сведочења у значајној мери допуна онога о 
чему је Торбица говорио у својим интервјуима. У том 
смислу, вероватно најсажетији а најјезгровитији став 
о сарадњи са Торбицом изрекла је Варја Ђукић: “Вук 
Торбица је по много чему изузетан млад редитељ, који 
има невјероватну идејност и лакоћу отворености за 
процес и рад са сарадницима, а притом има и мудрост 
која ријетко припада његовим годинама.”

Нема сумње да би, осим релевантних сведочења 
актера, пиротски Страх омогућио и значајне темеље 
на којима би била могућа шира дискусија, укрштање 
различитих искустава, али и за формирање чвршће 
утемељеног увида, или макар прецизније театроло шке 
анализе, Торбичине редитељске поетике.

Но, и овако, упркос свесним ограничењима, про-
истеклим из бављења само једним, премда не малим, 
исечком из позоришног опуса Игора Вука Торбице, 
будванска монографија Глас врлине несумњиво отвара 
конкретан и подстицајан простор за наредна бављења 
редитељском личношћу овог аутора. На различите на-
чине ова књига у фокус пажње читалаца ставља једну 
трећину тог опуса, јер на фестивалу Будва град театар 
је изведено пет од петнаест Торбичиних режија, а по-
нуђени материјал може да буде и те како значајна до-
пуна будућим театролошким истраживањима. Спрем-
ност на будућу сарадњу, уосталом, сасвим су отворено 
исказале Милена Лубарда Маројевић, директорка Града 
театра и Светлана Ивановић, ауторка уводне белешке 
и уредница овог вредног дела.

Из представе Крваве свадбе, фото: Град театар Будва
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У животу, као и у уметности, најтеже је издржати. 
Не издати своје идеје, јер онда идеје витализују 
твој напор, намере и достојанствену доследност. 

Свака започетост управо сe састоји од тога да не буде 
насилно прекинута од стране самог створитеља неког 
уметничког дела, односно манифестације или фести-
вала – као што је овде случај. Сваке године имам тре-
му. Јер све је теже остварити фестивал иза којег стоји 
мали број ентузијаста. У последње време скромним 
средствима почела је да нас помаже општина Горњи 
Милановац, понекад и Министарсво културе (када се у 
одбору за доделу средстава не нађе неко од наших не-
пријатеља). Но, још је важније да на другим странама 
(још увек) имамо пријатеље који разумеју нашу есте-
тику и нашу пожртвованост да, највише ентузијазмом, 
крчимо нове театарске пределе. Заиста не знам да још 
неко у свету има овакав фестивал на којем се три дана 
(обично има педесетак до сто педесет учесника, а под 
тим подразумевам и актере и присутне гледаоце) ства-
рамо нове театарске предлоге. За мене лично Шумес 
– што значи шумски сусрети – највећи је догађај у го-
дини. Имам трему јер желим да овај догађај последњег 

викенда у августу живи за друге, као стимуланс за на-
станак нових естетика, али и као најава много тога што 
тек долази. Надам се да још нисам сујетан и да могу 
да кажем да смо многе ствари учинили у пионирској 
хоризонтали кад се још није ни знало шта значи реч 
екологија, шта је рани повратак природи, те да смо за 
све то још 1972. године поставили темељ новосадском 
авангардом, а 1977. и практичним чином одласка у шу-
му и заговарањем филозофије повезаности природе и 
уметности. Сада је то хит. Ретко ко није концептуал-
ни уметник и ретко ко не спаја природу и уметност у 
облике поменутог деловања. Политизована активност 
и акционизам тих врста није мој фах. Напротив, спа-
дам у оне аутентичне филозофе који су природном 
загрљају приступили осећајући да ће цивилазија све 
више клизити ка бесмислу.

ЗНАЧИ, ЈУБИЛЕЈ!

Двадесет година окупљамо људе у нашем дому, 
где још влада безбрижност друштвеног утицаја и где 
се живи револуција радости, нежности и стваралачке 
слободе, она која надилази све постојеће утицаје и на-

Пише > Божидар Мандић

Јубиларни Шумес
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стаје из непослушности према уметничким догмама 
или политизованим сугестијама савременог тренутка. 
Кад се осврнем уназад, много је људи продефиловало 
нашим ливадским сценографијама: Ћирилов, Ршум, 
Љуба Тадић, Ружица Сокић, Рада Ђуричин, Мимарт, 
Неда Арнерић, Ана Костовска, Дах театар, Хлеб теа-
тар, Милена и Јелена Богавац, Сандра Стерле, Ђилдо 
Бавчевић, Рашко Ковачевић, Ивана Инђин, Марија 
Шимоковић, Лазар Стојановић, Драгомир Зупанц, Не-
мачки циркус, Бојан Јовановић... и још многи други 
којих се у овом тренутку не могу сетити. Али, свака-
ко је за ове две деценије око три хиљаде особа бити-
сало на нашем театарском фестивалу, на којем изнад 
свега влада атмосфера заједништва и братства. Особа 
одлучних да живе без егоцентризма. Слика младих у 
шуми нешто је што мени самом освежава перцепцију. 
Где год погледам, млади или праве представе или гуле 
кромпир и шаргарепе, перу стотинак земљаних здела 
или разапињу колоритне шаторе да би могли у њима 
да спавају током три дана и ноћи.

Шумес је специфичан филозофски фестивал где 
се негује узајамност и човечност, блискост и племенска 
фамилијарност нас неколико занесењака који негују 
идеју да свет може бити бољи, а уметност аутентичнија. 
Наравно, током овог дводеценијског постигнућа ни 
једног тренутка нисам желео да имитирам неке друге 
фестивале или заснивам матрице неког евентуалног 
успеха; једино сам желео да буде “наше” – као, уоста-
лом, и уметност, економија, гостољубље – веродостој-
но вајање догађаја. Без лажне скромности, мислим да 
почетне идеје још нисам издао.

Јован Ћирилов је за Шумес казивао да није дело 
авангардних предлога него античких, јер су се у Грчкој 
представе играле у отвореном простору. Овде поток, 
ливада, крошња дрвета, брдашце или косина планин-
ских каскада постају сцена. Наш мото је: “Још више 
од експеримента”. Трагати и примећивати, уздати се 
у тон небулозе и распарчане драматургије која инспи-
рише заморену уметност и испражњени космос, кос-
мос без митова и идеја, јер их је човек, зарад маши-
не, аутомата и робота, издао. Однос са уметношћу је 
увек, и изнад свега, захтев метафизичког коитуса из-
међу Неба и Аутора.

Ове године је у нашем дому било сто десет при-
сутних. Нико се није ни присетио да постоји панде-
мија, јер природа још не жели да прихвати тај чин по-
литизоване обмане и развоја параноје. Значи, били смо 
заштићени природним озоном и безбрижношћу у којој 
заборав здравља чини човека најздравијим. Слично је 
и са театарским назнакама: кад заборавимо да морамо 
правити представе по захтевима слободног тржишта 
– тада настаје уметност. Слобода, данас, још увек нај-
више живи у природи. Посматрам фестивал и креи-
рам га већ двадесет година; све подсећа на занос који 
су носиле шездесете године прошлог века, док је још 
било наде, док је стварност мерена човековом душом 
и његовим потребама.

Најтеже је сакупити позоришне добронамернике 
који желе да дају допринос да се андерграунд култура 

Из представе Вртење, Шумес 2021
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реализује. Још теже је поднети недолазак оних који 
ти обећају да ће доћи... Али, ипак, и двадесети Шумес 
спонтано је реализован. За три дана окупило се сто-
тинак љубитеља и пријатеља авангарде, реализовано 
је десетак представа, остварена је песничка платфор-
ма, разговори Уметност за уметност и изложба фо-
тографија Гунеша Акдогана и Миреле Андрић... Ипак 
се остварује! Премда је све теже реализовати овак-
ве манифестације; иако се све више сужава простор 
за инвентивно деловање треба издржати макар и са 
једном представом, па и само са једним гестом... Као 
што је Бекет чинио са једним стаблом на сцени. Да би 
било одржано семе одбране и памћења да уметност 
има права на неадекватност и да је један од највећих 
захтева који она тражи – бити слободан и испољавати 
атрибуте које слобода даје.

СЛОБОДА – НАДА – ПРОРОШТВА!

Омаж фестивала припао је Загорки Стојановић. 
Једној од највећих наших таписеристкиња и костимо-
графкиња. Својим делом и животом у природи у селу 
Ракари начинила је дом у коме постоји позорница, где 
се одржавају концерти озбиљне музике и заједнички 
обедује. Наравно да је уз њу увек и њена сестра, опер-
ска дива Милка Стојановић.

Представом Две жене и сто Драгана Јовановић и 
Ивана Инђин отвориле су Фестивал. Следиле су пред-
ставе Ненада Лунчарског Три глупе главе. Јутро другог 
дана започели смо трибином о позоришном истраја-
вању и скицама нових визија. Бојан Јовановић, наш 
антрополог, давао ја тон који је код млађих нараштаја 
продубљивао одговорност примећивања, размишљања 
и доношења одлука рискантног карактера.

На песничкој платформи Марија Шимоковић да-
ла је тон интелектуалној поетици, а уз њу су наступили 
Синиша Туцић, Дарко Шишковић, Славко Матић, Петар 
Милорадовић и Славиша Димитријевић. Позори шним 
догађањима допринела је и Миљана Глигоријевић зен 
представом Неспособна, у којој је минималистичким 

елементима исказала потребу жене и мушкарца да 
закораче ка ерекцији и оргазму. Биљана Цинцаревић 
извела је ритуал ватре у ноћи под насловом Волимо 
више Божидара Мандића, док је Сања Крсмановић у 
представи болеровског карактера Вртење, своје тело 
препуштала ваздуху и тако оцртавала низ концентрич-
них кругова. Марија Стефановић из групе “Модулар 
Шедоуз” извела је представу Плесна једнина, а Душан 
Мурић Кад дођу ванземаљци. Породица бистрих потока 
одиграла је две представе – Интиму и Покрет у пла-
мену, у вери да, ако све изгубимо, остаје нам – Плес!

Лидија и Нела Антоновић фотоапаратима су бе-
лежиле дешавања и подстицале да Фестивал задржи 
ритам и захтеве тајминга како би сви програми били 
реализовани. Трећег дана посетио нас је сликар Ђорђе 
Станојевић са учесницима колоније из Осечине и сту-
дентима. У госте нам је дошла и екипа документарног 
програма РТСа да под уредничким сугестијама Оливере 
Панчић и у режији Грегора Зупанца забележе догађај за 
серијал Камера је присутна… Двоје младих уметника,  

Из представе Покрет у пламену, Шумес 2021
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Из представе Интима, Шумес 2021
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Никола и Јелена, са кћерком од шест месеци Машом, 
започели су краткометражни играни филм о умет-
ности из шуме Оништити се, јер када човек упадне 
у безизлаз лавиринта цивилизације треба да се огр-
не Нулом. Она је, наиме, наш дом.

“Остварили смо могуће у немогућем”, рекао 
је глумац Зоран Марковић. Задовољан сам што ни
смо одустали и што ниједна од присутних особа није 

показала себичност, егоцентризам и потребу за са-
мопромоцијом. Били смо једно племе у којем се ни-
ко није осећао инфериорно. После великог напора, 
ипак ћемо наставити да попуњавамо Талијине фун-
дусе алтернативним предлозима и филозофијом која 
настаје у шуми. На крају, после великих дилема и 
недоумица да ли да реализујемо Шумес, долази са-
тисфакција. Имало је рашта трудити се!



ТЕОРИЈСКА
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СТРИНДБЕРГ: РАЗОЧАРАНО БОЖАНСТВО

П оступак deus ex machina (ДЕМ) се, након Клаj
сто вог “излета” у трагикомично, потпуно губи 
са хоризонта драмске праксе током касног ро-

мантизма и натуралистичког “противудара”, да би, у 
обновљеном контексту, искрснуо у позним фазама оп-
уса Аугуста Стриндберга. Својеврсна припрема за ову 
обнову је Стриндбергово истраживање на плану драм-
ског субјекта и природе драмске радње у трилогији Пут 
у Дамаск. Међутим, мноштво планова психолошке и 
сазнајне реалности у овом амбициозном остварењу 
не оставља простор за издвајање било какве могуће – 
овоземаљске или социјалне – арбитрарне инстанце. 
Синтеза бива остварена тек у апартном и алегоријски 
интонираном комаду Игра снова (Ett drömspel, 1901), 
јединственој драмској повести о узалудном покушају 
Кћери бога Индре да, кроз пустоловину живљења на 
земљи, самери и спозна дубину људских патњи и про-
нађе, ако не лек за њих, а оно, барем, њихов смисао.

У овом комаду, где “време и место не постоје”, 
где се ликови “деле, удвостручавају и испаравају”, и 
у ко јем, ка ко каже сâм Стриндберг у Поговору, “јед-
на све ст стоји изнад свих, свест онога који сања”, пр-
ва фа за/функција ДЕМ појављује се већ на почетку, 
као сво је врстан пролог. Заинтригирана лепотом људ-
ског света, али и неизмерношћу човечјих јада, Инд-
рина Кћер, упркос упозорењу божанског оца, отис-
кује се у пустоловину током које ће, употребљавајући 
различите идентитете – Вратарке, Глумице, Супруге, 
(песничке) Музе – искусити репрезентативне “кри-
зе”, чији збир оличава крхкост, узалудност, али и дра-
гоцену непоновљивост овоземаљског постојања. С 
једне стране, наглашавајући њен двоструки, божан-
скољудски карактер, аутор својој јунакињи подарује 
статус античке хероине. С друге, пак, означавајући је 
именом Агнес (јагње божје), он, како напомиње Ро-
кем, “сугерише асоцијацију на Исуса у значењу проду-
жетка Божје воље која општи непосредно са људским  

Пише > Светислав Јованов

Споредна средства (11)

Земаљско блато, небески прах 
Deus ex machina: од сновиђења до критике
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родом”.1) Агнес проживљава обичан људски живот: 
кроз удају, рађање детета, сусрете са егзистенцијалним 
ситуацијама просјака, парничара, љубавника, током 
којих бива понижена, а истовремено открива патње и 
понижења других. На тај начин њен лик се постепе-
но открива као нова варијација скривеног контролора 
ДЕМ – тачније, доброчинитеља у покушају.

У часу кад достиже врхунац свог путовања – 
конкретно, у сцени у учионици где се распадају чак 
и закони логике – она схвата да су све гласине које је 
слушала о људској патњи истините – и да она не може 
учинити ништа како би их излечила. Након сусрета са 
Песником, који јој разбија и илузије у искупитељску 
моћ уметности (и духовног уопште), Индрина Кћер 
одлучује да се врати у натприродне сфере из којих је 
и дошла. Штавише, други, завршни “блок” формал-

1) Freddie Rokem, Voices and Visions in Fingal’s Cave, у: The International 
Strindberg: New Critical Essays, edited by Anna Westerståhl Stenport, 
Northwestern University Press, 2012, 130.

ног ДЕМ уобличен је кроз њен резигнирани закључак, 
који демистификује подједнако људску и божанску  
позицију:

“Лебдећи на крилима над земљом,
У прашину ти зарониш понекад.
Остат‘ и отићи рад би човјек уједно…”

Стриндбергова “скривена контролорка” у крајњем 
свођењу своје овоземаљске пустоловине не само што 
не успева да артикулише разрешење које је оправдало 
постојање надмоћне арбитрарне позиције, него и са-
му себе спознаје као део проблема: тачније, позиција 
“врховног бића”, али и читаво устројство и функција 
ДЕМ предочавају се као интегрални део ситуације која 
је нерешива на људском, али и на божанском плану. 
Отуда Индриној Кћери не преостаје ништа друго него 
да, не могавши да исправи ствари, “напослетку спаса-
ва себе, не човечанство”2). Али у том спасавању пропа-
да неминовно и њена људска, овоземаљска димензија, 
коју јој је подарило искуство патње.

БРЕХТ: РАЗОБЛИЧЕЊЕ “ХЕПИЕНДОМ”

Док Стриндберг укључује драмског протагонисту 
ДЕМ у ситуацију коју би требало разрешити, поступак 
Бертолта Брехта конципиран је у супротном смеру. За-
вршница Опере за три гроша (Die Dreigroschenoper, 1928), 
уобличене према Просјачкој опери Џона Геја, доноси 
ефектну комбинацију неколико драмских елемената и 
поступака који ће постати темељ читаве Брехтове бу-
дуће драмске поетике (и критичке филозофије): иро-
нијска дистанца, демистификација, епска интонација 
и критичка поука.

Неопходан, а често превиђан предуслов и Брехто-
вог иноваторског поступка представља својеврсно 
“раслојавање” функције носиоца ДЕМ на више актера. 
У завршници Опере за три гроша, наиме, током при-
зора у којем се очекивано погубљење Макхита “Ножа” 

2) Freddie Rokem, Наведено дело, 134.

Schapiro Theatre NYC, Игра снова, фото: Угла Хауксдотир
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окончава његовим неочекиваним ослобођењем, као 
равноправни учесници артикулисања ДЕМ појављују 
се просјачки “краљ” Џеремаја Пичем, шеф полиције 
Браун и Госпођа Пичем (уз кратку интерполацију Хо-
ра). Таква подела има утемељење у самом устројству 
“арбитраже”, чији неочекивани заокрет најављује Пи-
чемова иронична и демистификаторска најава:

“Друкчији крај смо смислили, да ви
Бар у опери видите, баш сада,
Да једном милост, место права, влада
И зато ће због вас, у знак пажње наше,
Краљев гласник сад на коњу да ујаше”.

Након кратке репетиције најаве од стране Хора, 
објава полицајца Брауна, према којој ће Мекхит би-
ти не само ослобођен него ће му, “поводом свог кру-
нисања”, краљица доделити племићку титулу, дворац 
и баснословну годишњу ренту, иронично је претери-
вање које, у суштини, појачава апсурдни карактер са-
ме идеје пресуде. Нову димензију онеобичавања, која 
под ма ском носталгије продубљује ироничну нествар-
ност разрешења, доноси напомена Пичемове супруге:

“И тако се на крају све лепо завршило. Живот би 
нам био тако лак и спокојан кад би краљеви гласници 
на коњу увек стизали у прави час.”

Поступак арбитраже коначно поентира сам Џере-
маја Пичем, усмеравајући се најпре на демистифика-
цију извођачког поступка – тачније, на конформизам 
“илузионистичког” позоришта:

“Запевајте корал најбеднијих међу беднима, чији 
сте тешки живот данас представљали, јер је у ствар-
ности њихов крај тужан.”

Помињање стварности омогућава аутору, на овој 
тачки, да усмери своју оштрицу на најшири социјал-
ни контекст, који, у нашем добу као у Брехтовом, мо-
жемо означити као “друштвени поредак у коме прак-
тично сви нивои, иако на врло различите начине, могу 
да поштују моралне принципе не тако што би живели 

морално, него живећи од морала”3). Интегрални део 
таквог поретка – и то је епохална суштина ауторовог 
увида – неминовно постаје и гледаочева ситуација 
перципирања (сваког) позоришног чина (дакле и са-
мог фикцијског поступка ДЕМ):

“Краљеви гласници на коњима стижу веома ретко 
кад они које ударају покушају да врате ударац.”

Сједињавајући иронију и коментаторску дистан-
цу са указивањем на условност позоришне идентифи-
кације и немогућност постојања – естетске колико и 
етичке – “врховне инстанце”, Брехт уобличава актере 
поступка ДЕМ као ироничне рушитеље сценске илузије. 
Самим тим, овакав концепт ефектно сугерише да је, 
за утемељење позоришта као простора критичке илу-
зије, неоходно најпре проблематизовати и (ако је мо-
гуће) разобличити саму идеју и механизам “суверене 
арбитраже”.

3) Слободан Глумац, Предговор у: Бертолт Брехт, Четири комада, Но-
лит, Београд 1981, 24.

Theater an der Wien, Опера за три гроша, фото: Моника Ритерсхаус
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Д ен Тотеро (Dan Totheroh, 1894–1976) био је аме-
рички глумац, драмски писац, филмски сцена-
риста, редитељ и романсијер. У периоду између 

два светска рата имао је успеха и на Бродвеју, где је 
изведено шест његових комада, као и у Холивуду. По 
његовим сценаријима снимали су филмове и тадашњи 
значајни редитељи, као Хауард Хокс, Жан Негулеско, 
Вилјем Дитерле (Howard Hawks, Jean Negulesco, William 
Dieterle). Ипак, ти успеси у мејнстрим позоришној и 
филмској продукцији данас су мање или више забо-
рављени, а сећање на Тотероа више се везује за покрет 
који је био супротан “великом” позоришном и филм-
ском естаблишменту.

Покрет малог позоришта (Little theater movement) 
настајао је у Сједињеним Државама још почетком два-
десетог века, али разграњавао се, постепено јачао и 
стицао легитимитет од краја Првог светског рата. Пр-
вобитни циљ овог покрета било је стварање алтерна-
тиве традиционалном, метрополском америчком по-
зоришту и конвенционалној филмској индустрији, уз 

преношење искустава европских позоришних и филм
ских новатора и утицаје нових приступа уметности 
(натурализам, симболизам, експресионизам). Главни 
принцип Покрета малог позоришта било je одбацивање 
комерцијалне сврхе уметности, развијање уметничког 
обликовања и нужност историјске, социјалне или по-
литичке тематике.

У великим, али и у мањим градовима настајале 
су, често и нестајале, нове позоришне независне групе, 
које су бурно проветравале устајали амерички позо-
ришни амбијент, осниване су радионице и фестивали 
новог позоришта. Покрету су приступали и афирми-
сани професионални позоришни уметници, али и по-
четници и аматери. Из тих нових облика позоришног 
организовања потекли су касније значајни амерички 
глумци, редитељи и драмски писци, међу којима је 
био и Јуџин О’Нил (Eugene O’Neill). Овај покрет био 
је претходница каснијег оф и офофБродвеја и неза-
висног, нехоливудског америчког филма.

Пише > Светозар Рапајић

Принц и принцеза пронађени 
Покрет малог позоришта (Little theater movement) у САД
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Али придев “мало” у називу покрета није имао 
само симболичко значење, као супротност нечем што 
је “велико”, спектакуларно, профитабилно, булеварско, 
масовно, популарно. Покрет малог позоришта ширио 
се и изван високих уметничких амбиција, на амбијенте 
који су били мали по димензијама, по новцу, по умет-
ничким претензијама, по просторним могућностима, 
по гледалишту. Све више су ницала извођења свих вр-
ста и жанрова по школама свих нивоа, универзитети-
ма, комуналним заједницама. 

Покрет малог позоришта тако је инаугурисао 
и легимитизовао едукативну функцију драмског из-
вођења, у смислу едукације будуће позоришне публике, 
али још више едукације за улазак у свет уметности, за 
ослобођење личности, за комуникацију и интеракцију, 
за однос према социјалним проблемима, укратко ре-
чено као едукацију за живот. Из тог покрета потекло 
је и данас раширено присуство драмских облика об-
разовања у курикулима већине образовних установа у 
англосаксонском подручју, и то најмање као припрема 
за професионалну вокацију, него пре свега као нужни 
део општег образовања. 

Иако се успешно представио Бродвеју и Холи-
вуду, Ден Тотеро је велики део своје каријере посве-
тио управо Покрету малог позоришта. Поред активне 
подршке у организовању и пропагирању разних мани-
фестација и фестивала овог покрета, он је, примерено 
могућностима и потребама школских, студентских, 
омладинских, аматерских, локалних извођачких трупа 
и удружења, написао низ од једанаест једночинки по-
годних за едукативни рад и извођења у “малим” окол-
ностима. Док су његови “велики” комади, и поред не-
кадашњих успеха, данас скоро потпуно заборављени, 
једночинке се и у скорије време повремено изводе, пре 
свега међу наследницима ранијег Покрета малог по-
зоришта и његових едукативних облика, у неинститу-
ционалним дечјим, ђачким, студентским, радничким 
и сличним удружењима. 

Од његових једночинки најчешће се изводе Укра-
дени принц и Изгубљена принцеза (The Stolen Prince, The 
Lost Princess), објављени 1931. Чак је адаптацијом Укра-
деног принца у новије време настао и мјузикл Огрлица од 
жада Дејвида Роберса (David Robers, The Chain of Jade). 
Наслов мјузикла указује на огрлицу којом се открива, 
као у мелодрамама и криминалистичким романима, 
да је сиромашни, неправедно оптужени рибарев син 
у ствари давно украдени наследник царског престола.

Украдени принц и Изгубљена принцеза су две посеб-
не једночинке, али се, због повезаности својих прича, 
чешће изводе као једна сценска целина. Тако је било и 
у чувеној представи Позоришта “Бошко Буха” изведе-
ној 1955. у режији Србољуба Станковића, у сали Бео-

Ден Тотеро
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градског драмског позоришта, као последња премијера 
“Бошка Бухе” на гостујућим сценама, пред усељење у 
свој позоришни простор на Тргу републике.

Представа је била својеврсни рекордер, могла се 
упоредити са феноменом Бубе у уху у Југословенском 
драмском позоришту. Играна је преко тридесет сезо-
на, више од 500 пута, пред више од 150.000 гледала-
ца, уз обнове, ускакања и преподеле улога, поновне 
израде костима и декора, повремене измене у драма-
тургији и мизансцену. У последњим годинама играња 
више није било никог од глумаца из првобитне пре-
мијерске поделе.

Одмах се може увидети да су ове Тотероове јед-
ночинке у драматуршком смислу блиске Брехтовим 
поучним комадима писаним двадесетих година дваде-
сетог века. И то не само због поучности, иако она код 
Тотероа није тако оштра и политична као код Брехта, 
већ је више нежна и поетична. Тотеро ове сценске при-
че смешта у кинески амбијент, што је веома често код 
Брехта у поучним комадима, а и касније. Уосталом, 
познато је да је Брехт помно проучавао технику глу-
ме и драматургију у кинеском традиционалном позо-
ришту. Као и код Брехта, у Тотероовим једночинкама 
налазимо антиилузионистички, или чак епски приступ: 
експлицитну нарацију и наратора, фрагментарност, 
прескакање места и времена догађања, обраћање гле-
далишту, илустративно означавање амбијента путем 
појединачних елемената, које пред очима публике 
мења реквизитер и слично.

У ранијим америчким извођењима и штампаним 
издањима ове једночинке су носиле жанровски под-
наслов “фантазија” или a playlet in the Chinese fashion. 
Playlet је ретко употребљавани и тешко преводиви де-
минутив од именице play: мали комад, игрица, драми-
ца у кинеском начину, стилу... За представу Украдени 
принц и изгубљена принцеза Малог позоришта “Душко 
Радовић” (каква коинциденција: Покрет малог позо-
ришта) редитељка Бранислава Стефановић определила 
се за поднаслов “сценска игра у кинеском маниру”, што 

указује на преовлађујућу представљачку игривост, као 
и на манир којим се приказивање егзотичног амбијента 
ослобађа претензије за дословном истиносличношћу, 
него се кинеска локација користи само као претекст 
за слободну сценску игру (као ознака alla turca за поје-
дине музичке комаде 18 века).

Инспиришући се Брехтом, али и облицима пучких 
позоришних приказивања (тако блиских Брехту) Бра-
нислава Стефановић креативно и самосвојно ра звија 
своју варијанту епизације, у овом случају намењене 
деци. Заиста, у представи препознајемо коришћење 
многих реквизита епског позоришта: приповедача који 
најављује ликове, локације и време догађања поједи-
них сцена (као Брехтови натписи), смењивање директ-
ног приповедања гледалишту и представљања епи-
зода приче, сажимање времена, систем ефикасног и 
експлицитног означавања, глумце који у тренутку, уз 
минимална спољна прилагођавања, прелазе из улоге у 
улогу, реквизите који глумачком радњом мењају своје 
значење и функцију и слично. 

То се посебно односи на начин глумачке игре, 
прецизну структуру глумачке радње, сукоба, одломака 
и слично, као и на високи ниво сценске дисциплине. 
Притом важан допринос епизацији, као у пучком, али 
и у Брехтовом позоришту, јесте артикулација глумач-
ког израза који садржи отклон, али и органику, пока
зност, и убедљивост. Ретке су у нашем позоришту по-
следњих тридесетак година биле представе у којима 
се тако доследно примењује брехтовски захтев према 
коме глумци не врше радњу у име лика, него као при-
поведачианиматори цитирају и приказују радње, по-
ступке и реплике лика.

Уз све то, обиље визуелног, звучног и телесног ди-
зајна чини ову представу у највећој мери дејственом 
у односу на дечје гледалиште, а вероватно и не само 
дечје. Могло би се рећи да је Бранислава Стефановић 
(наравно у димензијама Покрета малог позоришта и 
Малог позоришта “Душко Радовић”) у артикулацији 
представе, што се тиче богатства сценских средста-
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ва, следила приступ који је имао Бојан Ступица у по-
стављању Брехтових Опере за три гроша и Кавкаског 
круга кредом, иако их она није могла видети. Наши 
критичари су ове Бојанове представе осудили управо 
због богатства средстава, сматрајући да брехтовско 
позориште мора бити сведено и усмерено само на ди
дактичку поуку. Превидели су притом да је и сам Брехт 
(нарочито у свом Малом органону, који представља ње-
гово театарско завештање) експлицитно наглашавао да 
представа, да би њена идејност била ефикасна, мора да 
буде занимљива, високо уметнички артикулисана и чак 
забавна. Па и у својим поучним комадима он користи 
многа ефектна средства наглашене театрализације, 
као што су хорови, кловнови, пантомима и слично.

Присуствовали смо поподневном извођењу ове 
представе у Малом позоришту “Душко Радовић” пред 
дечјом публиком узраста почетних разреда основне 
школе или предшколског. Док се извођење предста-
ва за децу малог, чак и нешто старијег узраста одвија 
најчешће уз бар повремени жамор и мешкољење у се-
диштима, овај пут били смо изненађени апсолутном 
пажњом и тишином којом је ово мало гледалиште без 

даха пратило представу. Поставља се питање: шта је 
то што је овако приковало пажњу малих гледалаца?

Одговор је врло прост и произилази из каракте-
ристика представе наведених у претходним ставовима: 
потпуно јасно сценски вођена прича, с јасно означе-
ним одломцима догађања и ликовиматиповима, не-
очекиваним, али јасним преокретима и расплетима, 
директна наративна комуникација са гледалиштем, 
јасна и наглашена артикулација, а може се рећи и ко-
реографија глумачког говора и покрета, апсолутна 
дисциплина сценског цртежа и свих његових елеме-
ната, маштовита и неуобичајена решења визуелног и 
звучног израза. А све то у композицији којом доминира 
прецизност високог нивоа, која често толико недостаје 
неким нашим представама.

И, најзад, није најважније, али није ни неважно, 
из представе се може понети и имплицитна подука о 
теми толико присутној у данашњем свету. Цео бајко-
вити и турбулентни заплет настаје због неправедне 
дискриминације и давања предности мушкој деци у 
односу на женску децу. Разрешењем приче успоставља 
се равнотежа и правда.



ОБРАЗОВАЊЕ

Приредила > Марина Миливојевић Мађарев



У нашем образованом систему направљен је зна-
чајан корак ка увођењу позоришта и драме у шко-
ле. Министарство за образовање акредитовало је 

Специјализовано одељење за сценску и аудиовизуелну 
уметност у неколико гимназија у Србији. Ово је био не-
посредан повод да још једном покренемо питање места 
и улоге позоришта у домену образовања. Савремено 
српско позориште настало је из школског позоришта. 
Још на самом почетку развоја модерних школа уочене 
су добробити које позориште може да донесе образо-
вању младих. И поред тога чињеница је да, за разлику 
од ликовних и музичких уметности, позориште ника-
да није прихваћено као предмет у школама. Учитељи, 
наставници и професори из сопствене праксе знају да 
примена креативних драмских процеса у настави до-
води до лакшег и бржег усвајања градива из срп ског 
језика и књижевности, страних језика, историје и при-
родних наука. Позоришна пракса у школи, било да су 
у питању радионице и/или рад на представи, јача у 
групи другарство и осећање заједништва. Позоришна 
представа која је дело ученика једне школе увек је је-
дан од најбољих и најлепших репрезената сваке шко-
ле. Позоришни професионалци веома добро знају да 
су драмске групе и секције расадник будућих позори
шних професионалаца и посвећене публике. Јачајући 
код сваког детета осећање за колектив и емоционалну 

и естетску осетљивост, позориште значајно доприно-
си развоју друштва у целини. Дакле, позориште нам је 
неопходно јер је у стању да образује и васпитава. Али 
како и на који начин? 

Низ питања се намеће. Да ли постоји могућност 
да предавач буде подстакнут да се бави драмом и по-
зориштем? Да ли, на пример, постоји могућност да 
учешће у драмским секцијама у школи постане бесплат-
но да децу? Да ли постоји могућност да сви заинте-
ресовани учитељи, наставници, педагози, психолози, 
професори, прођу адекватну припрему за примену 
креативних драмских процеса у настави и образовању? 
Каква су искуства са увођењем ликовног и музичког 
образовања као предмета и да ли се та искуства могу 
применити на позориште и драму? Нова, додатна пи-
тања намећу се и сада када постоје специјализована 
одељења за сценску и аудиовизуелну уметност у не-
ким гимназијама. У жељи да подстакнемо разговор о 
овој теми замолили смо два млада драматурга – Дивну 
Стојанов и Борисава Матића да направе два истражи-
вања – Дивна је разговарала са професорима и учени-
цима гимназија у којима постоје овај смер, а Борисав 
је направио шири контекст указујући на то како се по-
зоришту у образовању приступа у другим државама. 
Ево до којих сазнања су дошли!

Марина Миливојевић Мађарев



> 50

Б орба за увођење и/или унапређење драмског/по-
зоришног образовања у школама траје већ деце-
нијама широм света и не односи се херметички 

само на ову област, већ је повезана са широм борбом 
за право сваког детета, али и сваке одрасле особе на 
културу и образовање. Озбиљнији замах у овој борби 
постепено се јавља у другој половини 20. века када се 
оснивају националне асоцијације које промовишу и 
афирмишу драмско/позоришно образовање у шко-
лама. Једна од таквих асоцијација је Фидеа, основана 
већ 1972. у Финској с циљем да у тој држави промо-
више драму и позориште као независан уметнички 
предмет, али и као метод у образовању, и то не само 
у уметничком. Српска асоцијација овог карактера ос-
нована је 1999, у питању је Цедеум, Центар за драму у 
едукацији и уметности, чији је основни циљ афирма-
ција драмске/позоришне уметности на свим нивоима 
васпитања и образовања. 

Свакако најзначајнији искорак у међународном 
умрежавању ових националних асоцијација, али и 
профитних организација и појединаца који практи-
кују драмско/позоришно образовање, представља ос-
нивање Међународне асоцијације за драму/позориште 
и образовање – Идеа (енгл. International Drama/Theatre 
and Education Association) која је основана 1992. Данас 
Идеа има преко 90 чланова са свих насељених конти-
нената, а за уметничко образовање у школама, зајед-
ницама и осталим друштвеним пољима залаже се пу-
тем светских конгреса које организује сваке треће или 
четврте године – следећи је у Рејкјавику, између 4. и 8. 
јула 2022. – али и путем публикација и бројних онлајн 
догађаја као што су конференције, вебинари, радиони-
це и сл. На Првој светској конференцији уметничког 
образовања 2006. у Лисабону, у организацији Унеска, 
Идеа је заједно са сродним асоцијацијама које се за-
лажу за друге форме уметничког образовања основа-

Пише > Борисав Матић

Глобалне тенденције у борби за 
драмско/позоришно образовање
Мапирање драмског/позоришног образовања  
у школским системима држава света
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ла Светску алијансу за уметничко образовање – WААЕ 
(енгл. World Alliance for Arts Education). 

Када је реч о званичним међународним препо-
рукама за драму/позориште у образовању, као прекрет-
ница може се узети Унескова Друга светска конферен-
ција уметничког образовања у Сеулу 2010. приликом 
које је установљена Сеулска агенда: циљеви за развој 
уметничког образовања (енгл. Seoul Agenda: Goals for the 
Development of Arts Education). Један од главних циљева 
које дефинише Сеулска агенда је да треба “обезбедити 
да уметничко образовање буде доступно као основна 
и одржива компонента висококвалитетне обнове об-
разовања”. Даље се наводи како је потребно “донети 
политике и распоредити ресурсе како би се осигурао 
одржив приступ (...) свеобухватном изучавању свих 
уметничких области ученицима свих нивоа школо-
вања, као саставни део широког и холистичког обра-
зовања”. Унеско позива све државе чланице, грађанска 
друштва, професионалне организације и заједнице да 
признају циљеве Сеулске агенде и да обезбеде средства 
за њихову имплементацију. 

Знамо међутим да се драмско/позоришно обра-
зовање не налази у наставним плановима и програми-
ма већине земаља које су чланице Унеска. Као обаве-
зан предмет, драма и позориште постоје само у поне-
ким државама, док се у другима налазе као изборни. 
У већини земаља ова област образовања спроводи се 
у ваннаставним активностима или је уопште нема. 
Светска економска криза 2008. успорила је и отежа-
ла примену препорука које дефинише Сеулска агенда, 
у готово свим државама света култура и образовање 
поново су биле прве области од којих се одузимају 
средства услед кризе. Ипак, треба нагласити и да се 
у већини светских држава на уметничко образовање 
у најбољем случају гледа као на последњи приоритет, 
те ситуација вероватно не би била радикално боља ни 
без економске кризе. 

НАПРЕЦИ У ШКОЛСКИМ ПРОГРАМИМА 
РАЗЛИЧИТИХ ДРЖАВА 

Како бисмо испитали положај драмског/позо-
ришног образовања у школским системима различитих 
држава света, користићемо се искуствима и личним 
перспективама професионалаца у овој области. На тај 
начин добијамо слику о националним школским си
стемима директно “са терена”, од стручњака који ви-
шегодишње – а понекад и више деценија – раде са де-
цом и младима, као и са бројним колегама са којима 
се залажу на унапређење драме/позоришта у образо-
вању. На овај начин избегавамо и замку слепог веро-
вања наставним плановима и програмима које дефи-
нишу државе, а који у пракси могу изгледати потпуно 
другачије у односу на формалне прописе. За потребе 
овог текста, разговарали смо са стручњацима у драм-
ском/позоришном образовању из Перуа, Кине, Уган-
де, Немачке и Србије и увидели ситуације у њиховим 
државама, између осталог и да се направе поређења 
како бисмо научили из међусобних искустава. 

Лилиана Галван (Liliana Galván), психолошкиња у 
просвети и наставница драме из Перуа, као и потпред-
седница асоцијације Идеа, објашњава да се укључи-
вање уметничких и културних способности у наставни 
план и програм Перуа догодило тек 2016. године, али 
то свакако сматра великим напретком. У овом плану 
и програму помиње се да “ученик/ца треба да разуме 
вредност уметничких и културних манифестација да 
би разумео/ла допринос који уметност даје култури и 
друштву и да би стварао/ла уметничке пројекте кори
стећи се разноликим језицима уметности како би иско
муницирао/ла своје идеје другима. Ово значи да на-
ставници могу да укључе уметничке изразе позоришта, 
плеса, музике и визуелних уметности у интегрисани 
програм основних школа, док се у средњим школама 
очекује да ученик/ца добије посебну обуку у сваком 
уметничком изразу, од специјализованих наставника 
за сваки израз. То значи да ученици у средњим школа-
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ма могу да добију курс драме једном недељно по три 
сата. Ово је јединствено у нашој историји”. 

Лилиана Галван такође наглашава да је јако ва-
жно што се последњих година ради на контекстуали-
зацији уметности, чак и у образовању. “То омогућава 
да се представе или позоришни пројекти фокусирају 
на проблеме локалних средина и да се развију из кул-
турноисторијске перспективе. Ово осигурава да школа 
даје приоритет сопственом идентитету деце и њиховом 
осећају припадности и развоја.” 

Ситуација у Перуу катактеристична је и за мно-
ге друге државе у развоју. Тако је, рецимо, и у Кини 
тек скорије драмско/позоришно образовање доживе-
ло велики напредак. Миао Бин (Miao Bin), наставник 
драме и руководилац уметничког тима Основне школе 
Тианфу бр. 7 у Ченгдуу, објашњава да су на национал-
ном нивоу у Кини једино музичко и ликовно образо-
вање обавезни, али да је свакако остварен напредак и 
на пољу драмског/позоришног образовања. “У граду 
Ченгдуу, наша школа је једина која има обавезан курс 
драме, односно један час недељно за све ученике. У 
целој Кини још увек има мало школа које имају дра-
му/позориште као обавезан предмет, јер драма/позо-
риште није у националном плану и програму. Ипак, има 
све више школа које последњих година покушавају да 
уведу курсеве драме, на неколико могућих начина: 1) 
као изборни предмет, односно за ученике који се ин-
тересују за драму/позориште; 2) интегрисано са оста-
лим дисциплинама, попут кинеског језика, енглеског 
језика, музике итд.” 

Позитивност ситуације у Кини огледа се и у то-
ме што има наговештаја да би и на националном ни-
воу могло да дође до измена у блиској будућности. 
“Централна влада Кине објавила је по први пут 2020. 
године званичну политику Мишљења о свеобухватном 
јачању и унапређењу естетског образовања у школама 
у новој ери у којој је драма/позориште по први пут на-
ведена заједно са музиком, ликовном уметношћу итд. 
као наставни план и програм уметничког образовања. 

Дакле, драма/позориште има већи значај у кинеском 
обавезном образовању”, наглашава Миао Бин. 

Оно што ипак отежава ситуацију и у Кини и у мно-
гим другим државама је подељеност на покрајине, на 
развијеније и мање развијене делове земље, као и на 
конзервативније регије и на оне спремније да прихва-
те нове образовне праксе. У Кини, рецимо, постоји ве-
лика разлика између малих и сиромашнијих средина, 
с једне стране, и развијенијих градова попут Пекинга, 
Шангаја, Гуангџоуа, Шенџена, Ченгдуа и Нанкингуа, 
с друге, где драмско/позоришно образовање игра ва-
жнију и популарнију улогу. Сличан проблем постоји и 
у неким државама на Западу, попут Немачке. Јоахим 
Рајс (Joachim Reiss), средњошколски наставник позо-
ришта у Франкфурту већ 36 година и аутор више од 
80 представа приказаних на фестивалима и у школа-
ма, каже: “Имамо 16 различитих министарстава про-
свете у наших 16 немачких државапокрајина. Глав-
ни предмети слично су организовани и важни у свим 
земљама, други попут позоришта реализују се разли-
чито: у једној држави позориште је обавезан предмет 
у свим разредима у школама (1–12), у једној држави 
позориште уопште није предмет. Остале државе су 
негде између ове две крајности. У реалности школа, 
позоришно образовање, зависе од броја школованих 
наставника позоришта. Њихов број такође веома ва-
рира између држава.” 

Немачку ипак издваја то што имају “веома со-
лидне програме стручног усавршавања наставника, 
који производе већину компетентних наставника по-
зоришта. Сваке године додајемо један или више уни-
верзитета који реализују студије за наставнике у позо-
ришном образовању, али резултат je мали у односу на 
велике потребе за наставницима позоришта”, додаје 
Јоахим Рајс. С друге стране, у Кини управо недостатак 
школованих наставника драме/позоришта представља 
ограничавајући фактор. Миао Бин каже: “Како је дра-
ма у образовању ипак нова за кинеско образовање, још 
увек постоји доста неразумевања и предрасуда, тако да 
драмски педагози морају да троше више енергије на 
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проучавање драме и драме у образовању. Потребно је и 
више обука за наставнике. Тренутно у кинеском висо-
ком образовању нема смерова за драму у образовању, 
па ће бити од помоћи успостављање сродних смеро-
ва како би се обучили квалитетни драмски педагози.” 

ДРАМСКО/ПОЗОРИШНО ОБРАЗОВАЊЕ И 
ШКОЛСКИ ПРОГРАМИ У СТАГНАЦИЈИ

Министарства просвете многих држава игнори-
шу Сеулску агенду и драмско/позоришно образовање, 
или га само формално препоручују за ваннаставне ак-
тивности, а не опредељују ресурсе за њих. Др Мерси 
Мирембе Нтангаре (Mercy Mirembe Ntangaare), ван-
редна професорка Универзитета Макерере у Кампали, 
драмска списатељица, фолклористкиња и продуцент-

киња дечјих и омладинских представа, наглашава: “У 
Уганди, највероватније и у многим земљама у развоју у 
Африци, политика и пракса ретко су међусобно пове-
зане. Званично, не би требало да буде разлога за овакво 
стање. Међутим, владине политике често нису праћене 
потребним ресурсима, односно финансијским, људским 
ресурсима и инфраструктуром. И саме школе о којима 
брине држава уроњене су у ову дилему. Субвенције по 
субјекту у образовању ретко покривају значајније буџе-
те. Ово оставља драмско/позоришно и уопште умет-
ничко образовање као ad hoc активности у школском 
систему које добровољно промовишу заинтересовани 
наставници и ученици или развојни партнери као што 
је Уницеф. Подршка за драму/позориште углавном се 
пројектује кроз музичкоплесне и драмске фестивале 
у националним школама, познатије као МДД фести-

Позориште импровизације; фестивал Основне школе Тианфу бр. 7 у Ченгдуу
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Представа НАРЦИСе изведена на “Матер Тера” фестивалу
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вали (енгл. Music Dance and Drama festivals), за које се 
очекује да се одржавају годишње, или као такмичења 
међу разредима/школама.” 

Мерси Мирембе Нтангаре додаје: “Национални 
школски програми препознају и препоручују школа-
ма да учествују у ваннаставним активностима попут 
игара, извођачких и ликовних уметности. Осмишљен 
је наставни план и програм. Али питамо се шта се Ми-
нистарство просвете, технологије и спорта нада да ће 
постићи без одговарајућих ресурса за имплементацију. 
Такође није јасно како Министарство спроводи мо-
ниторинг и евалуацију учења и наставе и како доноси 
препоруке и планове за будућност у краткорочном и 
дугорочном периоду. Поред ове двосмислености, чи-
ни се да владина политика промовише научно обра-
зовање на рачун уметничког образовања, укључујући 
драму/позориште.” 

Ни у Србији ситуација није значајно другачија. 
Једино су музичко и ликовно образовање признати као 
обавезни предмети у основним и средњим школама, 
док су драма и позориште препуштени доброј вољи и 
ентузијазму наставника, присутни су углавном на драм-
ским секцијама које најчешће организују наставници 
српског језика. Једино у неколико гимназија постоје 
специјализована одељења за сценску и аудиовизуелну 
уметност. Реч је о Гимназији “Лаза Костић” у Новом 
Саду, Гимназији “Стеван Сремац” у Нишу, Другој кра-
гујевачкој гимназији, Гимназији у Пироту, Филолошкој 
гимназији у Београду и Гимназији у Крушевцу. За упис 
на ова специјализована одељења потребно је положи-
ти посебан пријемни испит на ком је велики акценат 
стављен на језик, књижевност и уметност, а стручни 
предмети који се касније изучавају су Сценске умет-
ности и Аудиовизуелне уметности. 

Иако је за сваку похвалу то што су последњих го-
дина основана ова специјализована одељења, у остат-
ку образовног сектора наставно особље мора да буде 
нарочито креативно и да издвоји више енергије како 
би увели драму/позориште у образовање. Сања Крс-

мановић Тасић, редитељка, кореографкиња, глуми-
ца, драмска педагошкиња и председница асоцијација 
Идеа и Цедеум, наглашава да драмске групе “код нас 
воде посвећени учитељи и наставници, упркос честом 
неприхватању и неодобравању средине у којој раде. Са 
плесном уметношћу ситуација је још компликованија. 
Понека наставница или наставник физичког васпитања 
уводи уметничку игру на часове физичке културе, има-
мо пример Дубравке Малетић, сјајне кореографкиње и 
плесачице, ученице Смиљане Мандукић, која је годи-
нама на својим часовима физичког васпитања преда-
вала савремену игру”. Ипак, Сања Крсмановић Тасић 
наговештава да за увођење драме/позоришта и плеса 
у школе увек има наде. “Сви ми који се страсно бори-
мо да се у уметничке предмете уврсти и драмско обра-
зовање, с пажњом пратимо стратегије у образовању и 
промене школских програма, бавимо се заговарањем 
и тражимо начине да се то оствари. Једна од могућих 
шанси појављује се као пилот пројекат целодневне на-
ставе у основним школама, или обавезног продуженог 
боравка, где постоји шанса да се и драмско образовање 
уврсти у један од предмета који се тад похађају.” 

Док се значајније не промени ситуација у формал-
ном образовању, многи уметници и драмски педагози 
настављају да раде са децом и младима у неформал-
ном окружењу или омладинским позориштима. Наша 
саговорница каже: “Последњи пројекати које сам ра-
дила као сарадњу са Позориштем Патос из Смедерева 
биле су радионице на којима смо кроз драмске техни-
ке и технике креативног писања стварали нове басне 
и постављали их на сцену, или најновији пројекат, где 
се у сусрету са три младе девојке изнедрила предста-
ва НАРЦИСе, о Нарцисима двадесет првог века који су 
уместо у језеро, загледани у телефоне и селфије, али 
и о мучности и тешкоћи одрастања у овом егзибицио-
нистичком, отуђеном свету.” 

Једно од места на коме млади имају прилику да 
прикажу свој рад са драмских секција и омладинских 
позоришта и да размене искуства је фестивал Матер 
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Тера (Mater Terra) који сваке године организује Цеде-
ум у сарадњи са сродним организацијама, а уочи 27. 
новембра, Међународног дана драмског/позоришног 
образовања. “На Матер Тера фестивалу могли смо да 
видимо заиста одлична остварења омладинских сту-
дија и група, који су се бавили врло важним темама. 
Поред представе НАРЦИСе представиле су се групе 
Омладинско позориште Покус и Позориште разних са 
драмском секцијом Пете београдске гимназије. Сун-
чица Милосваљевић и Растко Јевтовић су са младима 
истраживали веома осетљиве и важне теме, одрастања, 
суочавања са препрекама, откривања властите сексу-
алности. Једна од најзначајнијих карактеристика на-
шег фестивала је то да млади гледају једни друге, и да 
након одгледаних представа разговарају у кругу. Ту се 
десила једна посебна енергија, размене, промишљања, 
откривања процеса. Деца и млади уче се да говоре о 
свом раду, да говоре о раду других, да отварају своја 
срца и артикулишу своје мисли. Сам Фестивал суоча-
ва се са непрестаном борбом за опстанак јер није си
стематски нити институционално подржан, али после 
сваког новог издања још више смо мотивисани да ис-
трајемо”, каже Сања Крсмановић Тасић. 

ПАНДЕМИЈА – ДВА КОРАКА УНАЗАД ЗА 
ДРАМСКО/ПОЗОРИШНО ОБРАЗОВАЊЕ

“Мислим да је генерално пандемијска ситуација 
на многе начине још више угрозила рад драмских гру-
па, и да чак и наставници с највише ентузијазма нису 
у могућности да спроводе своје пробе и драмске ча-
сове и радионице”, додаје Сања Крсмановић Тасић. 
“Показатељ опште ситуације је очигледан и по броју 
пријављених представа ученика основних школа на Ма-
тер Тера фестивалу. Уобичајено је да се сваке године 
пријављује око пет група, ове године пријавила се само 
једна, ОШ ‘Ђуро Стругар’ Београд са учитељицом Аном 
Радоничић. На жалост не постоји ни гаранција да ће 
се нешто одржати у систему и школском програму на 
дугорочне стазе. Пратимо ситуацију у Енглеској, која 

је иначе једна од постојбина примењеног позоришта 
и драмске едукације, у којој су се средства за подршку 
оваквим програмима драстично смањила.” 

Мерси Мирембе Нтангаре додаје да је у Уганди 
најочигледнији утицај пандемије ковида19 дошао са 
потпуним затварањем школа на две године. “Сада ка-
да су школе поново отворене, оне покушавају да збр-
зају двогодишњи материјал за учење. Многе школе бо-
ре се са критичним недостатком наставника који би 
посветили велику пажњу ваннаставним активностима. 
Компликације се јављају и са великим бројем учени-
ка погођених ситуацијом са ковидом, било због труд-
ноћа малолетница, недостатка школарина или пуког 
одбијања ученика и наставника да се врате у школе 
јер су нашли друга запослења. Иронично, неки облици 
драме могу бити корисни у саветовању и психосоцијал-
ној подршци ученицима и наставницима, али драма 
сигурно није једна од опција које се предлажу за ин-
тервенцију. Још увек постоји веома ниско поштовање 
у друштву за драму/позориште и уопште уметност и 
њену улогу у формалним просторима.” 

Лилиана Галван наглашава да су школе у Перуу 
биле делимично или потпуно затворене 62 недеље. 
“Било је изузетно тешко одржати квалитет образовања 
у целој држави због културних, географских и поли-
тичких разлика. Приступ технологији је ограничен 
у великим деловима земље, посебно у Амазонији и 
разним регионима Анда. То значи да је само трећина 
ученика синхронизовано пратила наставу. Остали су 
учили посредством телевизије, радија или понекад пу-
тем текстова које су им наставници доносили кућама. 
Драмска настава била је ограничена или се развијала 
у неким школама уз сарадњу породица и креативних 
наставника. Позориште је било запостављено у првој 
години пандемије, а фокус је био на способностима 
које би могле бити корисне у ванредном стању. У дру-
гој години утицај пандемије на ментално здравље вра-
тио је уметност у фокус.” 
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МОГУЋЕ СТРАТЕГИЈЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ 
ДРАМСКОГ/ПОЗОРИШНОГ ОБРАЗОВАЊА

“Не постоји проверени кључ нити систем како да 
се направе неке радикалне промене и драма и плес уве-
ду у школски систем”, каже Сања Крсмановић Тасић. 
“Свака земља има своје специфичности, али треба се 
ипак инспирисати позитивним примерима земаља у 
којима је драмско образовање ушло у школе, као што 
су Енглеска, Аустралија, или Исланд, где ће се у јулу 
ове године реализовати светски конгрес асоцијације 
Идеа. Треба упорно и непрестано радити на промо-
висању и откривању благодети бављења драмском и 
плесном едукацијом, на сталном подсећању колико 
драмско образовање утиче на целокупно биће једног 
детета и младе особе, колико се уз драму развија кри-
тичко мишљење, један активан однос према стварности 
која нас окружује, једно суштинско промишљање нас 
самих, окружења и нас у том окружењу, што је витал-
но за развој и сазревање сваког младог бића.” 

Мерси Мирембе Нтангаре наглашава да је по-
требно да институције преузму одговорност, “да се вла-
да посвети својим политикама у вези са холистичким 
образовањем које не може да постоји без креативних 
дисциплина као што су драма/позориште. Глобалне ор-
ганизације као што је Унеско могле би да врше прити-
сак на владе у том циљу или позивајући се на Сеулску 
агенду чији се оквир ближи крају без много утицаја у 
Африци. Да ли је Унеско свестан оваквог стања ства-
ри? Осим ако су задовољни статусом quo, питамо се 
зашто држе националне канцеларије/службенике рас-
поређене ако нема резултата?” 

Јоахим Рајс дошао је до сличних закључака, али 
он нарочито наглашава улогу наставника и њихових 
удружења у проналажењу одговарајућих приступа ин-
ституцијама како би се оне активирале у пољу драм-
ског/позоришног образовања. “Основна стратегија је 
политичка и зависи од постојања и моћи наших удру-
жења наставника позоришта у свакој држави (већина 
њих има 100–300 чланова, једно више од 600 настав-
ника): борба за позориште као обавезан школски пред-
мет и проналажење одговарајућег приступа департма-
нима у министарствима просвете који доносе одлуке. 
Пронаћи праве особе (директоре школа, истражива-
че, министре, између осталих) и “отворена врата” и 
неколико “тренутака” промене политике, сарађивати 
са медијима и партнерима из цивилног друштва као 
што су удружења родитеља, политичке странке и други. 
Дакле: покушавати и покушавати и поново покушава-
ти, реферисати се на добре примере, важне документе 
(програми странака, Унескова Сеулска агенда, између 
осталог). Учинити сваку ученичку представу и школ-
ске позоришне фестивале јавним догађајима и захте-
вати јавно и гласно увођење позоришта као школски 
предмет доступан свима.” 

Можда је ситуација у Немачкој знатно повољнија 
за заговарање драме/позоришта као обавезног предмета 
у односу на државе у развитку. Међутим, иако Србија 
и њој сличне земље немају толико наставничких уд-
ружења колико има Немачка, свакако је корисно фо-
кусирати се на стратегију која је до сада већ уродила 
плодом, па макар било речи и о дугорочним напори-
ма: покушавати, покушавати и поново покушавати.
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К ако су ликовнa и музичкa култура обавезни пред-
мети у основношколском и средњошколском обра-
зовању, наметнуло се питање да ли би и изучавање 

драмске уметности требало да буде саставни део шко-
ловања и због чега је занемарено у односу на ликовну 
и музичку уметност. У школском систему изучавање 
драме, позоришта и филма сведено је на драмске сек-
ције које готово увек воде професори српског језика. 
Фокус секција је на извођењу и социјализацији деце, а 
неретко је мотив ученика да учествују и загарантова-
на виша закључена оцена из предмета професора који 
држи секцију и оправдано одсуство са редовне наставе 
због проба. Генерално гледано, при одабиру текста на 
секцијама најважнији критеријум је бројчана и пол-
на подела лица комада која би требало да прати број 
и пол ученика секције, док је сам квалитет драме на 
другом месту. Задатак ове ваннаставне активности је
сте да заинтересује децу за позориште и да продубљује 
или открије таленат оних који показују склоности ка 
глуми, али секције веома ретко одлазе даље од диле-

тантизма што је разумљиво јер њихов циљ није драм-
ско образовање ученика. 

Да постоје примери добре праксе међу драмским 
секцијама где се рад са децом не своди на репродуко-
вање драмског текста и где смисао није направити што 
бољу приредбу за Дан школе или обележавање Савин-
дана, показује рад Ане Бубуљ, професорке српског 
језика и књижевности у Гимназији “Јован Јовановић 
Змај” у Новом Саду и координаторке драмске секције 
на српском језику, која ју је до почетка пандемије ус-
пешно водила. 

У нашем разговору, Ана објашњава: “Текст за 
драмске секције бира се према глумцима ученицима – 
њиховoм броју, даровитости, узрасту и интересовањима. 
Пошто ми искуство казује да у средњој школи углав-
ном има више девојака заинтересованих да постану 
чланице овакве активности, драме за којима трагам, за 
почетак, морају имати довољан број женских ликова, 
по могућству већи број него мушких. Драме, стога, не 
би смеле да приказују женска лица као стереотипна и 
међусобно слична и морају децу подстицати у истра-

Пише > Дивна Стојанов

Средњошколско драмско 
образовање: од секције до смера



59 >

живању различитих израза, не смеју да потцењују, али 
ни да прецењују могућности младог глумца, који се тек 
упућује у овакву вештину и науку.” Поред тога, комад 
би требало да тематизује адолесцентске, вршњачке про-
блеме и феномене, он мора бити “актуелан, да су језик, 
недоумице, проблеми заиста њихови, да заиста могу 
да се поистовете са својим јунаком. На такве текстове 
је, међутим, готово немогуће наићи.” Ако не постоји 
текст, прибегава се адаптацији постојећих. Професорка 
Бубуљ најчешће бира Шекспира због броја лица, мо-
гућности да ученице глуме мушке ликове и обрнуто. 
“Живи аутори, позоришта и школе не сарађују међу-
собно, нити проналазе интерес у међусобној сарадњи, 
јер она не почива на новцу. Тако да је све на огрмној 
вољи, довитљивости и даровитости самог наставника и 
веома ретких појединаца вољних или довољно вештих 
да помогну.” Дакле, закључује Ана Бубуљ, мисија је 
тешка, дуготрајна и готово немогућа.

Проблем дефицита драмских текстова који су на-
мењени извођењу тинејџера, у потпуности је занема-
рен. Неколико година уназад ASSITEJ Србије спрово-
ди пројекат “Приче са малог одмора” у којем окупља 
младе драмске писце који пишу текстове за основце 
на одређену тему (мали одмор, Свети Сава, Нова годи-
на), с намером да ђаци на драмских секцијама изводе 
те текстове. Било би и више него корисно уколико би 
се осмислио програм или сарадња између драмских 
академија и средњих школа у којем би драматурзи 
писали текстове за средњошколце. Уз ваљан драмски 
текст, ефикаснија би била и драмска секција, а фаци-
литатори би могли више да се фокусирају на драмску 
едукацију, анализу текста, режију, сценографију и да 
се више баве глумом.

За сада, док се на драмским секцијама ради на 
постојећим, адаптираним текстовима које, како каже 
Ана Бубуљ, припрема на летњем распусту, знајући да 
другачије неће бити изводљиво, драмско образовање 
на секцијама је само у циљу припремања једне, одаб-
ране представе годишње. “Цео процес креирања пред-

ставе је учење о позоришној уметности. Са ученицима 
имам уводне вежбе, учимо их дикцији, приступању 
лику, говорним гестама, говорним радњама и другим 
драмским, позоришним појмовима, али све у циљу 
постављања представе.”

Функционисање драмске секције, дакле, зависи од 
афинитета, ентузијазма и знања професора. Не постоје 
инструкције и савети који би могли да им олакшају рад 
или да потенцијално допринесу систематизацији, од-
носно да од драмске секције настане изборни предмет 
драмска уметност. Не постоји умреженост факултета, 
позоришта, библиотека, који би помогли да се коор-
динатори секција оснаже и подрже, а да се ученицима 
пружи већи простор за учење и игру. С друге стране, у 
курикулуму основне и средње школе за предмете ли-
ковно и музичко васпитање постоји поступно објашњен 
приступ, начин рада, теоријско и практично знање и 
вештине које ученик треба да савлада. У чему је онда 
проблем да исто то постоји и за драмску уметност у 
основој и средњој школи?

Сан летње ноћи – Драмска секција Гимназије “Јован Јовановић Змај” Нови Сад
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Министарство просвете, науке и технолошког 
развоја Србије започело је да решава овај пробем од 
вишег степена образовања. Од 2016. Године Академија 
уметности у Новом Саду има мастер смер Примењено 
позориште1), с идејом да створи образовни кадар који ће 
моћи да предаје о драмској уметности, било у формaл-
ној или у неформалној едукацији. Како пише на сајту 
Академије, смер је “намењен како наставницима који 
предају на свим нивоима образовања, тако и драмским 
уметницима који желе да раде са свим врстама креа-
тивних драмских група”. Године 2018. Министарство 
је акредитовало Специјализовано одељење за сценску 
и аудиовизуелну уметност у неколико гимназија у 
Србији. До данас овај смер постоји у шест гимназија 
– Гимназија “Лаза Костић” у Новом Саду, Гимназија 
“Стеван Сремац” у Нишу, Друга крагујевачка гимна-
зија, Гимназија у Пироту, Гимназија у Крушевцу и Фи-
лолошка гимназија у Београду. Како се на овом смеру 
приступа драмској уметности и шта је, осим количине 
времена, другачије у односу на секције?

Као примери за ову анализу узете су Гимназија 
“Лаза Костић” у Новом Саду и Гимназија у Крушевцу. 
Гимназија “Лаза Костић” је специфична по томе што у 
оквиру зграде школе постоји позоришна сцена, а про-
фесорка главног предмета је мастерирала на смеру 
Примењено позориште. Ова Гимназија има једно од 
најбољих школских позоришта у земљи (судећи према 
броју награда) које је више пута победило на фести-
валу Школско позорје2). За разлику од гимназије “Ла-
за Костић” у којој већ дуги низ година веома успешно 
функционише школско позориште и постоји непходна 
опрема, Гимназија у Крушевцу има смера Сценска и 
аудиовизуелна уметност, али је тек у фази припреме 
свега онога што је потребно за успешно бављење сцен-
ским и аудиовизуелним уметностима.

1) Види: Марина Миливојевић Мађарев, Милан Мађарев и Иван 
Правдић, Примењено позориште у Војводини од 2000. године до да-
нас, Академија уметности, Нови Сад 2019.

2) Исто: стр. 37–44. и 95.

Прва разлика коју је институционализовање до-
нело драмском образовању јесте време и далеко те
мељнији приступ који се улаже у изучавање ове ма-
терије. Друго, часови нису усмерени ка извођењу и 
не окупљају само ђаке заинтересоване за глуму, као у 
драмским секцијама, већ читав спектар потенцијал-
них позоришних и филмских радника и генерално 
радника у култури. Са ученицима овог смера ради се 
на развоју критичког мишљења, образују се мислећи 
људи, а то је најлакше и најадекватније чинити кроз 
уметност. Исто тако, ствара се образована публика, 
развија се љубав према позоришту и филму. Будући да 
већина ђака добро влада савременим медијима, струч-
ни предмети се труде да их образују на пољу класичне 
литературе и историје.

У разговору са глумицом, драмском педагошки
њом и професорком сценских уметности у Гимназији 
“Лаза Костић” Соњом Младенов Лештар3), и кроз при-
чу са Иваном Несторовић и Мирјаном Бојковић, про-
фесоркама српског језика и књижевности, сценских 
уметности и професоркама реторике и беседништва 
у филолошком одељењу, разјашњен је помало немушт 
опис смера на сајту Министарства. Програм смера до-
минантно обухвата историју позоришта, која у прва 
два разреда подразумева период од његових корена у 
ритуалима до епохе барока, са најзначајнијим дели-
ма драмске књижевности које репрезентују епоху. Уз 
то, обухвата анализе драмских текстова, позоришних 
представа, основне појмове о позоришту: од термина 
до одговора на питање како настаје позоришна пред-
става, ко све у њој учествује, шта све постоји иза сце-
не... Током предмета аудиовизуелна уметност, другог 
главног предмета на овом смеру, ученици стичу знања 
у областима фотографије, филма, продукције, медија, 
видео игара, упознају се са фазама писања сценарија, 
снимања, постпродукције... Програм наставе тренут-
но је осмишљен до краја 2. разреда, те ни професорке 

3) Исто, стр. 81, 82.
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не знају са сигурношћу шта ће настава обухватати у 
наредним разредима. 

Кад су у питању драме које се анализирају и чи-
тају, курикулум не даје конкретне смернице. Драмски 
комади изучавају се у оквира српског језика и обаве
зне лектире, што је (донекле) разлог зашто читање дра-
ма није увршћено у наставу сценске уметности. Соња 
Младенов Лештар тренутно на часовима са 2. разре-
дом, кроз монологе Шекспира и поједине монологе 
из антике, са ученицима пролази короз телесни израз, 
осно ве дикције, изражавања, концентрације, тумачења 
драмског дела. Како напомиње, ово не раде све школе, 
већ је то њен избор у оквиру тематског круга одређе-
ног наставним планом.

Основна препоручена литература и за ученике 
и за предаваче је Историја позоришта Нила Гранта, 
поред тога препоручени су уџбеници које углавном 
користе студенти ФДУ Београд и новосадске Акаде-
мије уметности. “До стручних књига је тешко доћи, 
нису прилагођенe узрасту и не прате план и програм 
овог смера”, објашњавају професорке из Крушевца. 
Сара Поснов, ученица другог разреда Гимназије “Лаза 
Костић”, каже да је Грантова књига ђацима недовољно 
јасна, у неким деловима преопширна и тешка за разу-
мевање. Још већи проблемом јој је то што за предмет 
аудиовизуелена уметност уопште немају уџбеник. 
Професорка из Новог Сада, због тога, као литературу 
коју је сама изабрала наводи: Основи проблеми режије 
Хуга Клајна, Лексикон филмских и телевизијских појмо-
ва Марка Бабца, Систем Станиславског... Из ових књи-
га издваја и прилагођава текст наставним јединицама. 

Предмет има и практичан део, односно, вежбе 
које су најмање прецизиране планом Министарства. 
Замишљено је да вежбе служе за побољшање дикције, 
артикулације, упознавање са пантомимом, јавним го-
вором и наступом, прављење маски, костима и сце-
нографије, слушање и анализу радиодрама, гледање 
снимака представа са задатим циљем, писање драма, 
анализирање већ постојећих, извођење драмске сцене. 

Међутим, највећи проблем је тај што не постоји уџбеник 
или практикум, и осмишљавање концепта практичног 
дела наставе у највећем делу препуштено je креатив-
ности и осећају предавача. У новосадској гимназији 
професорка Соња Младенов Лештар као литературу за 
вежбе користи Игре за глумце и неглумце Аугуста Боа-
ла и технике научене у оквиру мастер програма при-
мењеног позоришта, као што, је нпр., форум театар. 
За ученицу Сару, најузбудљивији сегмент целе наставе 
управо су вежбе из сценског предмета на којима прак-
тично, у школској позоришној сали, раде глумаче веж-
бе, игре, уче да се крећу сценом, ослобађају се треме, 
слушају партнера, а занимљиве су јој и вежбе из ау-
диовизуелне уметности где снимају кратке филмове. 
Како објашњава Сара, верује да ће јој ове конкретне 
вештине помоћи да упише одсек глуме у будућности, 
због чега је и уписала овај гимназијски смер.

Очигледна је потреба уџбеника који би пратио 
наставни план овог смера и литарутере која није на-
мењена студентима на уметничким факултетима, већ 
да је по језику, стилу, обиму, начину објашњавања и 
систематичности адекватна за тинејџерски узраст. 
Уџбеник вероватно мора доћи од стране театролога, 
историчара позоришта, драматурга, редитеља, драм-
ских педагога, позоришних едукатора, универзитет-
ских професора, Академије уметности и ФДУ, који би 
такође осмислили и предложили практичне задатке 
који прате наставне јединице. Верујемо да би зналач-
ки и за младе пријемчиво конципиран уџбеник олак-
шао, унапредио и додатно усмерио наставу овог сме-
ра. Професорке Ивана Несторовић и Мирјана Бојко-
вић ману виде и у “недостатку плана и програма за сва 
четири разреда. Потребно је да сви ми који предајемо 
овај предмет знамо у ком правцу идемо јер без свести 
о целини делови остају често само делови”. Потреб-
но је, објашњавају професорке, и прецизније решење 
за укључивање стручних сарадника у наставу, помоћ 
Гимназији у Крушевцу за набављање средстава за рад 
(реквизита) за часове вежби и опремање специјализо-
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ваних учионица, односно адекватног простора за на-
ставу. С друге стране Гимназија “Лаза Костић” нема 
потешкоће са простором јер, како је речено, у склопу 
зграде постоји позоришна сала – сцена са свим по-
требним елементима и гледалиште – коју ученици ко-
ристе. Ово показује да је код отварања специјализова-
них смерова потребно размишљати и о архитектури и 
просторности саме школе.

Искуство и знање професора са Академије умет-
ности и ФДУ били би од помоћи и у реорганизацији 
пријемног испита. Ученици на крају 8. разреда ос-
новне школе, који одаберу Сценско и аудиовизуел-
но одељење, поред мале матуре, полажу и тест опште 
културе. Како је наведено на сајту ресорног Минис-
тарства, “Уз уџбенике из српског језика, историје, ли-
ковне и музичке културе, кандидати се могу квалитет-
но припремити за полагање пријемног испита редов-
ним праћењем домаћих и светских догађаја и оства-
рења из области културе и уметности”. Погледом на 
пример теста уочава се да не одговара сасвим нивоу 
знања које може имати петнаестогодишња особа, али 
много је већи проблем што тест опште култуе не може 
бити једини и меродаван елиминациони критеријум. 
Далеко сврсисходније било би да постоји и усмени део 
пријемног, слично као приликом уписа на уметничке 
факултете, где би се са кандидатом разговарало о ње-
говим интересовањима. Драмска педагошкиња Соња 
Младенов Лештар исправно уочава да би се тако ство-
рила хетерогена група у разреду сачињена од тинејџера 
различитих уметничких склоности. Верујем да је ово 
простор где би факултетски професори са искуством 
одржавања пријемног испита могли да помогну својим 
предлозима и саветима.

Соња Младенов Лештар истиче да је Министар-
ство отворено за сугестије и сарадњу, да је свесно поје-
диних неконкретних смерница и расположено да се 
програм надограђује. Исто тако, постоји добра кому-
никација између професора стручних предмета и воља 

за разменом искуства и због тога постоји утемељена 
нада да ће овај смер превазићи потешкоће.

Ипак, стиче се утисак да је Министарство рад 
драмског смера креирало стихијски, уместо плански, 
да је велики терет пребачен на професоре, а да је наста-
ва за садашње ученике више експеримент и уходавање 
за нешто што ће тек за неколико година и генерација 
добити жељени смисао. Закључак све три професор-
ке јесте да је добро да постоји овај смер, али нужно је 
да се он развија.

Шта је проблем ученицима овог смера? За но-
восадске гимназијалце највећи изазов је када треба 
да напишу своје мишљење. Један од последњих есеја 
који су писали је анализа свечане церемоније дочека 
титуле Европске престонице културе. Проблематич-
но им је и чудно када треба да аргументују своје ми
шљење и радије прибегавају цитирању других извора 
и препричавању, него изношењу свог суда. За ученике 
у Крушевцу, професорке кажу да је “проблем оно што 
треба да се научи, а задовољство су акција и креација. 
Ученици јако мало иду у позориште и слабије познају 
драмску књижевност. Све што захтева време, читање, 
анализирање, посвећивање, најчешће јесте проблем, 
као и у осталим предметима”. Ученица Сара Поснов 
као мане смера издваја: “У одељењу нас има само пет-
наесторо, што је можда предност над осталим пред-
метима, али за нашу практичну наставу мислим да је 
бољи рад у већим групама. Оно што бих променила 
јесте већи фокус на стручне, а не на природне пред-
мете и волела бих да више идемо у позориште, на ра-
дионице и да учествујемо у позоришним или филм-
ским пројектима.”

Ово гимназијско усмерење захтева од ученика 
да се додатно образују након наставе у смислу да по-
сећују позориште и друге културне догађаје. Гимна-
зија је остварила успешну сарадњу са Крушевачким 
позориштем које има вечерњу и сцену за децу. “Не до-
бијамо бесплатне улазнице увек, али су ученици јесе-
нас били позвани да прате Малог Јоакима, фестивал 
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Вежбе сценског предмета, Гимназија “Лаза Костић”, Нови Сад
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представа за децу, и да учествују на округлом столу 
након сваке представе. Врата позоришта су нам увек 
отворена и са њима лепо сарађујемо, мада то може би-
ти интензивније.” Дакле, и институције би морале да 
препознају потребе ђака, да пре свега констатују по-
стојање смера, да прихвате предлоге професора, али 
и да сами иницирају сарадњу јер на тај начин негују и 
стварају своју публику. 

Будућност смера професорке виде у даљем раз-
вијању плана и решавању постојећих проблема. По-
стоји иницијатива да ученици добију више уметничких 
предмета, да се проширују области уметности о који-
ма уче, а да се смањује број предмета који им у том 
смислу мање користе. Ово би и даље остао гимназијски 
смер, што подразумева да његовим завршавањем уче-
ник може да упише било који факултет.

Већ неколико година гимназије се реформишу 
тако да настају смерови који су специјализовани за 
одређене предмете, а губе се општа, математичкопри-
родна и друштвенојезичка усмерења. Могућа опасност 
свих таквих смерова, па и сценско и аудиовизуелног 
смера, јесте стварање фах-идиота, односно особa која 
су упућене само у једну област знања, док су за друге 
потпуно нестручне. Ако говоримо о уметничком сме-
ру, важно је рећи да би сваки драмски уметник морао 
да поседује широк спекар знања и општег образовања. 
Стога верујемо да би било добро да ученици добијају 
знања из свих области, да им се не смањује обим часо-
ва из природних наука на уштрб нових, ускостручних 
предмета. Таквом променом би се вероватно створила 
занатска школа, ни по чему другачија од других средњих 
стручних школа које уписују ђаци који се најчешће од-
лучују да не студирају, већ да се практично баве својим 
занатом. Разумљиво је да у средњој медицинској школи 

ђаци немају часове другог страног језика, већ додатне 
медицинске предмете који су им потребни да постану, 
рецимо, медицински техничари, али да би се изучава-
ла драматургија, режија, глума, које су такође у својој 
суштини занати, ипак је потребно образовање из свих 
области. Изузетно је значајно што овај смер подстиче 
критичко мишљење, али оно се не може до краја ра
звити ако је потребно да ђаци претражују на интернету 
како би проверили, на пример, да ли је митохондрија 
град у Египту или ћелијска органела. 

Дуг пут – од искуства драмске секције и радиони-
чарског рада до специјализованог одељења за сценску 
уметност – који је налик маратону, Министарство про-
свете покушало је да претрчи без темељног загревања. 
Због мањка припреме резултати су такви какви јесу. 
Могуће је да седење и размишљање није више водило 
никуда и да је морало да се крене у егзекуцију, па да 
се тек онда уочи шта треба мењати и побољшавати. За-
то је сада идеалан тренутак за сарадњу у оквиру есна-
фа, што подразумева: осмишљавање пријемног испи-
та, конципирање и писање уџбеника и практикума и, 
с друге стране, заинтересованост позоришта и других 
културних институција за подршку ђацима – бесплат-
не улазнице, позиви на округле столове... Паралелно 
са тим не сме се заборавити на драмске секције у ос-
новним и средњим школама и кроз, на пример, ради-
онице за драматурге створити и понудити им текстове. 
Све ово имало би своје одјеке у школству, позоришту 
и последично у друштву. 
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“Је ли свијет у којем живимо тек мјесто на 
којем се увијек изновице, опет и опет, као 
’вјечно враћање истога’, понавља и враћа тек 
и једино зло, и то у све горим и горим, све неиз-
бројивијим својим варијантама и облицима? 
Или пак, унаточ свему, постоји и некакав ти-
хи, скровити пут којим тај исти свијет ипак 
путује и ’прогресивистички’ крочи к хума-
нијему и људскијему својем лицу и обличју?”1)

У наслову чак четири од седам представа приказа-
них на 26. Југословенском позоришном фестива-
лу налази се реч “страх”. А фестивал је посвећен 

нежности, за којом селектори, колико ја знам, година-
ма посвећено трагају обилазећи просторе где настају 
представе које ужичкој публици није потребно прево-
дити2). Да ли је то парадокс? Или бисмо, можда, могли 

1) Делимир Решицки, У потрази за људскошћу свијета, у: Ковачевић, 
Анђелко: Исповијед, Властита наклада, књига 9, Осијек, 2021, стр. 43

2) Што се мене лично тиче (а, верујем, и многих мојих година), ти 
би простори могли бити посматрани и нешто шире – укључујући 
Македонију и Словенију, и жао ми је што нису.

да говоримо о страху (страховању) за нежност, за оно 
ма ло преостале вере у боље сутра, за наду, храброст, 
сна гу, оптимизам и уверење да наши животи – лични 
и за јед ни чки, упркос свему – ипак (и) од нас зависе? 
Ако је су дити по победничкој представи Три зиме коју 
је из  вело новосадско Позориште Промена – да, имамо 
че га да се бојимо, али имамо шта и да чувамо, а и за 
шта да се боримо. У позоришту, и позориштем.

Фестивал је, без икакве сумње, обележила Тена 
Штивичић – то су, како се иначе ретко дешава, сасвим 
сагласно констатовали и публика и жири. Обе представе 
настале по њеним драмама, наиме, најбоље је оцени-
ла захтевна, образована и посвећена ужичка публика. 
Истовремено, жири је шест од укупно девет награда 
Ардалион доделио остварењима Позоришта Проме-
на и београдског Атељеа 212. Три су награде додеље-
не представи Пучина по тексту Бранислава Нушића у 
продукцији Југословенског драмског позоришта.

Егон Савин, иначе лауреат Велике награде 5. Бије-
нала сценског дизајна, 2004. године, коју је добио “за 
изузетан допринос сценској визуелној култури оства-
рен више него успешном сарадњом са сценографима, 

Пише > Радивоје Динуловић

О страху и нежности
Дизајн сцене на 26. Југословенском позоришном  
фестивалу Без превода
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костимографима и техничким сарадницима”3), опре-
делио се да за Пучину сценографију креира сâм. И то 
није била добра одлука. Иако је основном поставком 
и, посебно, креирањем просторних планова, Егон Са-
вин (Награда Ардалион за најбољу режију) изградио 
висок потенцијал сценског простора, средства којима 
је простор артикулисао не само да тај потенцијал не 
досежу већ га неким решењима чак и доводе у питање. 
Лана Цвијановић (Награда Ардалион за најбољу кости-
мографију), с друге стране, веома је прецизно градила 
и пратила драмске ликове, и то је чинила са сигурно-
шћу и лакоћом. Наравно, тамо где је имала највише 
стваралачког простора – креирајући костиме за женске 
ликове, а посебно за лик Јованке (у тумачењу Слобо-
де Мићаловић) – она је највише и дала. Ипак, укупно 
стилско и поетичко јединство сценских слика које је 
изградила пажљивим промишљањем појединачних ре-
шења и успостављањем њихових међусобних односа 
сматрам најзначајнијим доприносом костимографије 
овој представи. То се односи на композицију слика 
унутар ситуација (у простору), али и на драматуршку 
логику костимских промена током представе (дакле, 
у времену). Сценски дизајн представе у целини функ-
ционисао би много боље да је био доминантно ослоњен 
на костимографију и дизајн светла4), растерећен про
сторне илустративности и декоративизма.

И Никита Миливојевић је, нажалост сасвим не-
успешно, преузео бригу о сценографији за представу 
Зелена чоја Монтенегра, коју је по тексту Моме Капо-
ра режирао у копродукцији Београдског драмског по-
зоришта, Градског позоришта Подгорица и Фестивала 
Град театар Будва, и тиме онемогућио да софистици-
рани костими Јелене Стокуће добију достојан простор-
ни оквир. Наравно да у таквим околностима ни вео-

3) Каталог 5. Бијенала сценског дизајна, Јустат и Музеј примењене 
уметности, Београд 2004, стр. 14

4) Аутор дизајна светла, сценске категорије коју ЈДП с пажњом де-
ценијама негује, у програму представе није наведен. Наведено је 
да је мајстор светла Драган Арсенић. 

ма добар дизајн светла Срђана Јовановића није могао 
да дође до израза. И раније сам писао о редитељској 
сценографији као уобичајеној појави у нашој позори
шној пракси5), и нагласио да, иако се лично залажем 
за ства ралачку заједницу, а не за самостални рад реди-
теља у више различитих улога (сценографија, дизајн 
светла, избор музике…), овакав приступ редитеља није 
по правилу погрешан, као и да има представа у којима 
редитељи самосталним радом досежу и највише нивое 
креирања сценског простора. На 26. Југословенском 
позоришном фестивалу такве представе нисмо видели.

Насупрот томе, Игор Вук Торбица, који је имао 
и фор мално дизајнерско образовање, опредељивао се 
увек за сарадњу са сценографима чији су му сензи-

5) Видети текстове “Ново, ново, ново вр(иј)еме: дизајн сцене на Сте-
ријином позорју, а посебно 61.”, Сцена број 3–4, Стеријино позорје, 
Нови Сад, 2016, стр. 101–107, и “Шта је ту узбудљиво: редитељска 
сценографија у (нашем, савременом) позоришту”, Сцена број 2, 
2018, стр. 97–101.

Из представе Пучина, фото: архива ЈПФ
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билитети, поетике и приступ раду били блиски. То је, 
најпре, био Бранко Хојник, а потом и Андреја Рондо-
вић, млада, како се каже, звезда у успону црногорске и 
регионалне сцене. Она је са Торбицом сарађивала као 
Хојникова асистенткиња на Крвавим свадбама, а од Тар-
тифа самостално. Њихова последња заједничка пред-
става Страх, једна топла људска прича, инспирисана 
текстовима Ксавера Шандора Креца, а реализована у 
Народном позоришту Пирот, са посебном пажњом и 
поштовањем дочекана је у Ужицу, не без разлога. Оно 
што сматрам највећом вредношћу ове представе – на-
равно, мимо њених значењских и драмских квалитета 
– јесте изванредан осећај за меру којим је артикулисан 
сценски простор, као и деликатна, а истовремено веома 
заснована естетика сценских средстава. Мислим да је 
Торбица у Андреји Рондовић пронашао истинског са-
говорника и велика је штета – за њу, и за све нас – што 
је ово поглавље тако рано и тако трагично закључено.

Торбичина професорка и менторка Алиса Стоја-
новић, како и приличи, и како нас је навикла, у раду 
на представи 64 (Sixty-four Shots) ослонила се на своје 
дугогодишње сараднике, пре свих, на сценографа Дарка 
Недељковића (Награда Ардалион за најбољу сценогра-
фију) и костимографкињу Јелисавету Татић Чутурило, 
композитора Ивана Бркљачића, као и изврсне дизај-
нере Атељеа 212 – светла, Марка Ђокића (Специјална 
награда Ардалион), звука, Драгана Стевановића Багзија 
и шминке, Дубравке Бушатлије. Сценска структура, 
тако, укључујући и кореографију Јелене Булатовић и 
сценски покрет Ивана Јевтовића, функционише као 
целина не само усклађених већ и обједињених елеме-
ната и поступака.

Оно што сценски дизајн ове представе чини тако 
посебним и драгоценим је потпуно свођење просторне 
интервенције на једно једино средство – стрму, пра-
вилну, монохроматску косину постављену у централ-
ном делу отворене позорнице по којој и испред које се 
глум ци крећу током трајања читаве представе – и која 
не само да игру глумаца темељно предодређује већ и 
сама постаје актер, на функционалном, али још и ви-
ше на значењском плану. Потпуно одрицање од деко-
ративности, недвосмислене конкретизације простора, 
па и од амбијентализације у класичном смислу речи, 
омогућило је да драмски текст посвећен јасно одређе-
ној просторновременској ситуацији постане универ-
зално применљив и прихватљив. Не мање важно, ар-
тикулација простора игре донела је свим члановима 
ансамбла велики изазов, али и велику инспирацију. 
Отуда кореографију и сценски покрет овде сматрам 
интегралним средствима сценског дизајна, иако је, на-
равно, њихова примарна функција реализована кроз 
грађење и промене просторних односа драмских ли-
кова. Посебну пажњу, наравно, заслужује изванредан 
дизајн светла, којим је Марко Ђокић – свакако у са-
радњи са редитељком и сценографом, али и свим оста-
лим актерима представе – успео да изгради динамичну 
и разноврсну структуру сценских слика и ситуација. 

Из представе 64, фото: архива ЈПФ
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Јасно је да светло у позоришту може бити добро ис-
кључиво уколико је добро оно што осветљава, у овом 
случају то су пре свега били глумци, у пажљиво про-
мишљеним и израђеним костимима Јелисавете Татић  
Чутурило.

У целини, реч је о узбудљивој и, истовремено, не
жној и духовитој представи, коју је публика прихвати-
ла, у њој се пронашла, па је и оценила као најбољу на 
фестивалу. С друге стране, представи којој је публика 
дала оцену нижу тек у другој децимали, Три зиме, жи-
ри је дао предност.

Гледао сам Три зиме Тене Штивичић најпре у ре-
жији Ивице Буљана и извођењу Хрватског народног 
казалишта Загреб, ако се не варам, на 62. Стеријином 
позорју, 2017. године, у селекцији Кругови. То је бо-
гата, вишеслојна поставка, са бројним ансамблом, где 
исте ликове у различитим временима, односно, годи-
нама у којима се радња одвија (1945, 1990, 2011) тума-
че, начелно, различити глумци, сходно својој стварној 
младости, односно, старости6). 

А онда сам, од својих студената (иначе, спрам на-
ше савремене позоришне продукције, веома критички 
оријентисаних), чуо да је представа, настала по истом 
тексту на Академији уметности у Новом Саду као ди-
пломска за класу глуме Јасне Ђуричић, постављена на 
репертоар Позоришта Промена, и неизоставно је треба 
гледати. Признајем да сам био изненађен. Најпре из-
бором овог комплексног и захтевног текста, а била је 
изненађена, како сама каже, и Јасна Ђуричић7) јер је 
“имала осећај да данашњег младог човека не занимају 
те теме”8). Међутим, погрешила је. “Испоставило се да 

6) Видети на: https://www.hnk.hr/hr/drama/predstave/trizime/

7) “Ми имамо обичај да сви предлажемо текстове и заједнички иза-
беремо један… морам да признам да сам била шокирана када је 
тај текст победио”, са конференције за новинаре одржане након 
извођења представе, Билтен ЈПФ Без превода број 4, Народно по-
зориште Ужице, 2021, стр. 8.

8) Јасна Ђуричић, у интервјуу са Ненадом Ковачевићем, Живимо у 
времену у којем је новац једини бог, Билтен ЈПФ Без превода број 4, 
стр. 1.

је то њих потпуно обузело и да их и те како занима на-
ша заједничка прошлост и заједно смо се ‘прошетали’ 
од 1918. године, када је настала Југославија, до 1992, 
када се распала заједничка држава”9). Даље, питао сам 
се да ли ће и како млади студенти глуме савладати ви-
ше него захтеван језик драме, али јесу, јер “не само да 
су ти студенти савршено савладали урбани кајкавски 
дијалект Загреба, него тај мелодиозни говор, којим су 
говорили и господа и слуге, њихова социјалистичка 
деца и каснији нараштаји новог капитализма, постао 
је прозор кроз који се у овој представи види читава та 
несретна земља која се некада звала Југославија”10). 
Треће питање, или, трећа моја брига односила се на 
простор извођења, салу Академије, коју добро познајем, 
и у којој нисам видео потенцијал за ову сценску по-
ставку. Колико сам се, само, преварио.

9) Ibid.

10) Бојан Муњин, Када је време за љубав, Програмска књижица 26. ЈПФ 
Без превода, Народно позориште Ужице, 2021, стр. 17.

Из представе Три зиме, фото: архива ЈПФ
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Представа почиње сценом у уском ходнику, пред 
самим улазом у салу, да би нас једна од јунакиња по-
вела у главни простор игре, где нас сачекује по мно-
го основа вишезначна сценска ситуација. Почећу од 
атмосфере, односно, од амбијента који је пажљиво и 
деликатно компонован распоредом малих просторних 
целина, за извођаче и публику11), изванредно решеним 
дизајном светла, као и звука, односно, музиком која 
нас прати кроз читаву представу – уводи нас у њу, и, 
на крају, доводи до снажног разрешења. Да тај израз 
у данашњем свету није потпуно девалвиран – свакако 
бих рекао: до катарзе. Оно што је посебно занимљиво 
је да избор општепознатих, популарних “шлагера”, који 
тако често у позоришту звуче банално и илустративно, 
овде има дубоко утемељење, те, када на крају чујемо 
Габи Новак како пева “Ја нисам као ти, да памтим са-

11) При том смо, као гледаоци, намерно доведени у ситуацију да сами, 
на основу сценских знакова, закључујемо шта је коме намењено, 
где нам је место и куда је пристојно ићи да то тог места стигнемо.

мо зло…”, а актери представе под снегом који на њих 
пада почну дирљиви, ванвременски плес, као да и се-
бе и нас разрешавају терета (одговорности, кривице, 
жртве…) који, очигледно независно од генерацијске 
припадности, и даље сви вучемо за собом. Искрено 
усхићење којим је публика (укључујући и мене самог) 
реаговала чинило ми се природним, с обзиром на то 
да Позориште Промена у Новом Саду има одане пра-
тиоце, да је представа играна на Академији, пред гле-
даоцима који су били спремни и вољни да прихвате и 
текст, и језик, и сценски израз. 

А када сам сазнао да новосадске Три зиме долазе 
у Ужице, уз огромну радост и извесно (не знам, заис-
та, чиме заслужено) осећање поноса, поново сам се 
уплашио како ће та дубоко камерна, згуснута позори
шна игра моћи да функционише на великој позорници 
и пред још већим гледалиштем Народног позоришта. 
Познато је да политика избора представа за фести-
вал Без превода почива, између осталог, на чињеници 
да комплети улазница бивају разграбљени одмах по 
пуштању у продају, независно од програма фестивала, 
па чак ни од тога да ли је коначни програм уопште по-
знат. И то управу фестивала и позоришта ограничава у 
великој мери на представе са конвенционалном сцен-
скогледалишном поставком, а гостујуће ансамбле да 
се тој просторној ситуацији прилагоде. Сматрао сам 
да ће то за актере Три зиме бити велика, можда и не-
савладива тешкоћа. Представа је, међутим, функцио-
нисала беспрекорно. Мале интервенције са увођењем 
извесног броја гледалаца на позорницу свакако су то-
ме помогле. Уверење, снага, страст и жеља ансамбла, 
међутим, несумњиво су били пресудни да подигну на 
ноге публику, иначе традиционално наклоњену Југо-
словенском драмском позоришту и Атељеу 212, и да 
Три зиме награди неуобичајено високом оценом.

Видео сам ову представу још једном – на Сцени 
“Пера Добриновић” Српског народног позоришта у 
Новом Саду. Знамо какав је изазов тај простор за сва-
ког извођача, за сваку поставку. Препуно гледалиште 

Из представе Три зиме, фото: Мила Пејић
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(какво, осим на премијерама виђам готово искључиво 
на Стеријином позорју) овацијама је показало до које 
мере им је важна ова представа, која је, узгред буди 
речено, на репертоару већ четири сезоне, и, уосталом, 
колико је само Позориште Промена важно, посебно и 
драгоцено за Нови Сад.

На неки начин, овај феномен вратио ме је на 
сећања и приче о “златном добу” Београдског драмског 
позоришта, “о једној младости прихваћеној, храбреној 
и маженој”12), која је схватила да “позориште нису зи-
дови и средства са којима се располаже, него да позо-
риште чине живи људи, такви какви и јесу”13). Истовре-
мено, како су у Београдском драмском “професионално 
сазревали”, тако су се “и одвајали од позоришта, тако 
је позориште губило своју основну вредност”14). Е, то 
Позоришту Промена не би смело да се догоди. Кон-
цепт заснован на сталном протоку младих глумаца, од 

12) Предраг Динуловић, у: Миладин Шеварлић (ур.), Двадесет пет го-
дина Савременог позоришта Београд, Савремено позориште, Бео
град 1972, без пагинације

13) Ibid.

14) Ibid.

којих многи, и када постану чланови професионалних 
ансамбала, настављају да Промену доживљавају као 
своју кућу, уверава ме и да неће. Само, ми данас зна-
мо, педесет година након што је о Београдском драм-
ском, позоришту које је променило не само југосло-
венску сцену већ и начин разумевања позоришта као 
куће, писано са меланхолијом и осећањем пораза, да 
позориште јесу и зидови. И зато бих се снажно зало-
жио за то да Позориште Промена у Новом Саду добије 
сопствену кућу. Та кућа не мора бити само њихова, 
али мора постати место њиховог стваралачког живо-
та. Уосталом, то моје залагање није само декларативно. 
Још пре две године, за Фондацију НС2021 смо у СЦЕН 
Центру за сценски дизајн, архитектуру и технологију 
промишљали и пројектовали реконструкцију Објекта 
број 9/10 у Кинеској четврти (Омладинском културном 
дистрикту), програмом предвиђеном за трансформа-
билно камерно позориште, имајући на уму различите 
трупе и ансамбле, али пре свих Позориште Промена. 
Не знам коме би припадало прече право да у оквиру 
програма Нови Сад – Европска престоница културе 
2022. добије свој дом.
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1. УВОД

Н аслов Сценске кабине у пејзажу упућује на карак
тер одређеног простора и његов ситуациони по-
ложај. Текст је формиран у два поглавља: Пеш-

чане кабине и Планинска кабина, чији наслови непо-
средније идентификују место анализираних простора. 
Поглавље Пешчане кабине тиче се релације ликовног и 
сценског у оквиру ликовних уметности у Југославији 
од 1918. до 1990. године, конкретно у раним радовима 
Радомира Дамњановића Дамњана и његовом циклусу 
Пешчане обале. Кључно питање овде је да ли можемо 
неко ликовно дело да доживимо као “позоришни чин”? 
Не морамо бити искључиви у одговору, нека буде до-
вољно да успемо шире да га разумемо као дело које 
садржи сценске елементе. Значај овог текста огледа се 
у анализи поменутог циклуса кроз платформу сцен-
ског посматрања и покушаја да се, поред многих да-
тости, идентификује нова, сценска вредност циклуса. 
Препозната је у просторности, атмосфери, доживљају, 
пејзажу, нарацији, игри, што су “алати” сценског дело-
вања, који генеришу сценско дејство на посматрача. 

Друго поглавље Планинска кабина односи се на 
ефемерно позориште у планинском превоју Џулијер 
(Julier Pass). Конкретно, студија је заснована на слу-
чају Позоришта Џулијер (Juliertheater) које је про-
извод фестивалске потребе за новим простором у  
пејзажу.

2. ПЕШЧАНЕ КАБИНЕ 

Због чега ликовна дела из циклуса Пешчане оба-
ле имају позоришни карактер и да ли је могуће трети-
рање ликовног дела као позоришног у ужем контексту, 
а сценског у ширем, теме су овог поглавља. Иденти-
фиковање и анализа сценских елемената ликовног де-
ла Кабине на пешчаној обали (уље на платну, 1963) је 
опсервациона студија представљена у четири подна-
слова која следе у наставку рада.

ПРИВЛАЧНОСТ ГЛЕДАЊА 

Мета Хочевар у својој књизи Простори игре сту-
диозно представља шта један простор чини сценским 

Пише > Зоја Ердељан

Сценске кабине у пејзажу
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простором. У поглављу Око огледала пише: “Простор 
је (требало би да буде) ликовна композиција са својим 
законитостима које свака композиција познаје, сре-
диште, правац, тежина, унутрашњи однос итд. Причу 
или догађај, који се у том простору одвија, дефинишем 
као позоришно интересовање, називам је тачка инте-
ресовања.”1) Када ову тезу применимо на репродук-
цију, уочавамо да тежиште интересовања композиције 
слике јесу зидови кабина. У целини посматрано, мо-
же се рећи и “зид” који гради група колоритних каби-
на, линијски, хоризонтално оријентисаних, са својим 
“уземљењем” – паралелограмом, тамном површином 

1)  Мета Хочевар, Простори игре, Југословенско драмско позориште, 
Београд 2003, стр 15.

са леве стране. Кабине на које наилазимо током свог 
живота, на врло обичним местима, као што је, реци-
мо, плажа где налазимо кабину за пресвлачење, јесу 
ефемерног карактера. Кабине на сликама Радоми-
ра Дамњановића, када би се издвојиле из колоне ка-
бина, одају сличан утисак ефемерности. Међутим, 
када се посматрају као целина, сачињавају, фигура-
тивно речено, тешку групу кабина, залепљену за тло, 
готово вечну и ван нашег временског оквира. То по-
тврђује кабина са леве стране слике, која је одвојена 
од групације кабина и која одаје утисак да ће или па
сти у подножје или полетети у небо. Кабине са својим 
гео метријским знацима и бојама делују као фабрика 
која сама себе покреће, у свом ритму и пулсирању.  
Осећа се њихов покрет и треперење, и управо је то 
једна од карактеристика која ово ликовно дело чине 
сценским, готово циркуским призором. Како бисмо 
дочарали позоришни карактер овог дела послужићемо 
се и персонификацијом кабина и доделити им главну 
улогу. Чини се да смо ми због њих ту, као и тло и небо, 
све подржава њихово постојање и одређује се у одно-
су на њих. Није јасно да ли кабине јесу или нису део 
цивилизације, ко им је градитељ, власник или кори
сник? Следећи ниво интересовања за кабине је “шта 
крију унутра”? Интригантна је њихова унутрашњост, 
као да чекамо позив за приступање. Чињеница да су 
Дамњанове кабине након ових циклуса, почевши са 
1963. годином, преузеле примат над простором, го-
вори о томе да је и сам уметник био интригиран њи-
ховим обликовањем. Репродукције Моје бело јутро и 
Елементи у простору, примери су тога да је Дамњан 
касније “фокус” интересовања посветио овим гео-
метријским целинама – некадашњим кабинама. Сада 
их расклапа као коцке, а тло и небо више нису про
стор ни оквири у којима се налазе, већ су смештени 
у бестежинско стање, можда ликвидно, можда етар-
ско, могуће представљене и ванпросторно, божан 
ско. 

Радомир Дамњановић Дамњан, Кабине на пешчаној обали, 
уље на платну, 80 x 80 cm, 1963.
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ПРОСТОРНИ НИВОИ

Ликовно дело Кабине на пешчаној обали може да 
се доживи као тродимензионални призор због про
стор не комплексности, дакле, слојева простора који 
га сачињавају. Наиме, шема 1 приказ је “сецирања” 
про стора овог ликовног дела у основи. 

Око посматрача је у висини хоризонталне ком-
позиције, такође, на одређеној удаљености од кабина, 
које су предмет посматрања. Дистанце између посма-
трача и кабина и привид празног простора између ис-
тих, заправо су градитељи просторних нивоа и њихо-
вих односа. Просторни нивои могу да се класификују 
у две категорије: 

– видљиво оком: оно што свако види првим погле-
дом на дело (простор изнад кабина, кабине, 
тло); и

– невидљиво оком: доживљај невидљивог, акуму-
лира се кроз посвећивање пажње делу (простор 
иза кабина, унутар кабина, међупростор између 
кабина и посматрача и простор иза посматра-
ча).

Видљиво јесу кабине, тло, односно рељефна фак-
тура на којој су позициониране, као и маса неба која 
се налази изнад њих и тла. Невидљиво је интуитивни 
осећај да постоји простор иза посматрача, иза и испод 
кабина, као и између посматрача и кабина. Како бис-
мо боље разумели ову поделу на видљиво и невидљи-
во, послужићемо се парадигмом “чути и слушати” из 
наставног уџбеника Психологија музике: Разматрање и 
стицање вештина2). Чути (hearing) и слушати (listening), 
по ауторима су принципи когнитивног ангажмана. У 
нашем случају, могу да се примене на обе категорије 
и видљивог и невидљивог, а могуће их је читати и као 
виђење и гледање. Видљиво би било чувење (виђење) 
или први импулс, надражајна реакција, док би доживљај 

2)  Леман, А. К. Слобода, Џ. Е. Вуди, Р. Х, Психологија за музичаре: 
Разумевање и стицање вештина. Нови Сад: Психополис 2012.

Шема 1: Ауторски приказ у основи – нивои простора дела Кабине на  
пешчаној обали Радомира Дамњановића Дамњана из 1963. године
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невидљивог било слушање (гледање), у овом случају 
посматрање које кулминира у доживљај. 

Шема 2 приказује изглед претходно поменуте 
ситуације – позицију посматрача и кабине. Када ова-
ко конципирамо логику простора, увиђамо да смо ми 
као посматрачи ове шеме постављени у потпуно нову 
позицију, која се налази бочно од Дамњановог призора. 
Занимљиво је како попут фрактала ова игра може да 
се развија од позиције ока посматрача и тачке посма-
трања. Из шеме 2 могла би да настане нова шема где је 
уцртана наша нова позиција посматрања, затим нова 
позиција итд. Тако настаје живи спектакл посматрања, 

који је започет једним призором. Увиђамо да је прос-
торна датост жариште за интерпретацију, грађење и 
креирање одређене приче. У оквиру овог ликовног прос-
тора постоји унутрашњи однос, са својим средиштем, 
тежином и правцем. Уколико неки простор поседу-
је потенцијал за ношење приче, или, како разумева-
мо Мету Хочевар, поседује потенцијал за подстицање 
позоришног интересовања у нама, тај простор самим 
тим јесте или потенцијано може да буде сценски. Око 
посматрача, тачка интересовања, дубина, дистанца, 
видљиво, невидљиво представљају игру без правила 
коју је приредио Дамњан, креирајући живи органи-

Шема 2: Ауторска илустрација позиције посматрача инспирисана делом Кабине на пешчаној обали Радомира Дамњановића Дамњана из 1963.
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зам, односно кабине. А однос поматрач–посматрано 
успоставља се дистанцом (далеко, близу) и видљиво-
шћу (сакривено, откривено). Јеша Денегри препознао 
је потенцијал игре у односу посматрач–посматрано: 
“Сликајући ове пејсаже Дамњан као да се игра заго-
нетке промена тачки мотрења: једном нам се учини да 
је то поглед с вртоглавих висина, други пут поглед са 
статичке приљубљености равнини самога тла. Но пре 
ће то бити поглед упућен у унутрашњост душе: у оно 
тајно метафизичко, што се једино сликом може пре-
дочити.”3) Сакривено, недоречено и празан про стор 
интригантни су за човека, чини се, више од њихових 
опозита, дакле откривеног, реченог и испуњеног.

АТМОСФЕРА

Дамњанов циклус одаје утисак да су дела настала 
дечјом руком и да се ради о јединственој моторизова-
ној машини која еманира импулс, ритам и покрет. Док 
посматрамо ова дела чини се да су иницијатор приче 
која може да почне са “Било једном...” или “Некада 
давно...”. Неисцрпна као инспирација за тумачења, от-
клоном од реализма, она управо због чистих форми и 
једноставности у изразу одају свој имерзивни карак-
тер који позива да будемо део њихове драматургије. 
Асоцијативно повезујемо композицију и атмосферу 
кабина са култном платформском видео игрицом Су-
пер Марио Брос (Super Mario Bros.), која је креирана две 
деценије након Дамњановог циклуса. Играч, користећи 
три основне акције – ходање, трчање и скакање, креће 
се и решава мисију игрице. Овај дигитални простор 
сачињен је претежно од неба и тла на којем се налазе 
различити елементи са којима играч интерреагује. Су-
пер Марио чини се као метаморфоза Пешчаних каби-
на, када би се ово ликовно дело преобликовало у дело 
дигиталних медија средине 80их година, верујем да 
би његова представа била налик на игрицу Супер Ма-

3)  Јеша Денегри, “Радомир Дамњановић Дамњан – изложба 1958–1986”, 
Музеј савремене уметности, Београд 1986.

рио. Сложићемо се да је заједнички садржитељ за ову 
игрицу, Дамњанове плаже и дечје цртеже, перспекти-
ва схватања простора. У основи композиције налази 
се, прво, стабилност презентована као земља, друго, 
велика заузетост неба, и треће, објекат или главни ак-
тер – у игрици то је замак, на дечјим цртежима кућа, 
а код Дамњана кабина. Ова, готово наивна, представа 
стварности коју живимо, може се тумачити као архе-
тип поимања стварности пренет на папир или софтвер.

У књизи Атмосфере – архитектонско окружење, 
околни објекти4) Петер Цумтор пише о архитектури 
која нас емоционално помера. Интригантна је одлука 
да се за први визуелни приказ у овој књизи одлучио 
управо за ликовно пејзажно дело Острво мртвих Ар-
нолда Беклина. Атмосферу аналогно пореди са првом 
импресијом особе коју смо тек упознали, као и просто-
ром у којем смо се затекли. Ако атмосферу тумачимо 
на овај начин, утицај и први импулс суочавања са де-
лима из циклуса Кабине на пешчаној обали који гради 
атмосферу ових циклуса јесте осећај празнине. Каква 
је празнина и да ли је овај призор празан? Илустрација 
је игра “пражњења простора” у делу Кабине на пеш-
чаној обали из 1963. године. Употребљена је логика 
Брукове тезе да празан простор, који он тумачи у до-
мену позоришта, има креативан потенцијал. Наиме, 
Дамњанов рад, који се на први поглед може тумачити 
као неплодан испражњен пустињски призор, услед ма-
лог дигиталног експримента, постепеним уклањањем 
елемента показује да је заправо Дамњанов простор пун. 
Потребно је 11 корака отклањања елемента са слике 
да бисмо дошли до празног простора – неба и тла. Ко-
рак 12 и 13 прикази су следећег нивоа испражњивања 
простора. У 12. кораку је простор надвладао тло, а 13. 
корак је приказ етарског празног простора, дакле не-
ба. Наравно, не знамо којим је редоследом Дамњан 
надограђивао драматургију овог дела, то препуштамо 
субјективној имагинацији.

4)  Peter Zumthor, Atmospheres: Architectural Environments. Surrounding 
Objects, Birkhauser, Немачка, 2006.
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ПЕЈЗАЖ

Битисање у пејзажу, посматрање, обликовање и 
представљање пејзажа, потреба је стара колико и чо-
век. Каква је инволвираност човека и пејзажа у питању 
када говоримо о циклусима слика Дамњана? Како Је-
ша Денегри пише у својој књизи у питању је интро
спективни пејзаж који “ничег описаног од спољашњег 
света нема, него је настао из унутрашњег виђења, из 
погледа у себе на основу јаке концентрације, с атмо
сфером неке неупоредиве бистрине, благости, ведри-
не, тишине. Све што се на слици види и слути као да 
је настало у чежњи да се, ако већ не постоји у ствар-
ности, макар у имагинацији представи нека чудесна 

теорија на немогућем и невероватном споју тла, мо-
ра и неба.”5) Дакле, ради се о пејзажу који је настао 
као унутрашњи доживљај самог уметника, инициран 
опсервацијом призора или догађаја из стварног све-
та. Ако дефинишемо сценско као врсту посматрања и 
доживљаја света (реалног, имагинарног, социјалног, 
сноликог, виртуелног и слично), односно призора или 
догађаја у њему, које ме емотивно и/или рационално 
ангажује: помери, подсети, покрене, “ишчаши”, обу
зме, промени. Тада можемо говорити о Пешчаним оба-
лама као сценском делу.

5)  Јеша Денегри, “Шездесете: теме српске уметности”, Светови, Нови 
Сад 1995, стр. 115

Ауторска илустрација: 
кораци уклањања елемената 
са репродукције дела 
Кабина на пешчаној обали 
уље на платну, 57 x 62 cm, 1961. 
Радомира Дамњановића Дамњана
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3. ПЛАНИНСКА КАБИНА

Поглавље Планинска кабина чини анализа ефе-
мерне сценске архитектуре смештене у планинском 
превоју, алпском пејзажу. Дакле, надовезује се на схва-
тање пејзажа као феномена стваралачке генезе. Разма
трамо ефемерно архитектонско деловање, које се у са-
временом свету, често отеловљује као павиљон или дру-
га ефемерна структура лоцирана у природи, са најра
зноврснијим наменама и типологијама. У случају пре-
дметне анализе, у питању је сценска ефемерна струк-
тура, настала у специфичном културном контексту, са 
античком позоришном традицијом позиционирања у 
природи, аналогно принципима и разумевању нивоа 
простора, атмосфере и односу посматрача/корисника 
и пејзажа/кабине које смо претходно истакли у тексту.

Kултурни догађај Фестивал Ориген (Origen Festival 
Cultural) у кантону Граубудену (Graubünden) у Швај-
царској основан је 2005. у граду Риому, на планинском 
превоју Џулијер. Садржај фестивалског програма чини 
изведба класичних оперских комада и међународног 
соло плеса. Директор фестивала и иницијатор изградње 
новог позоришта је театролог, историчар уметности и 
теолог Ђовани Нетцер (Giovanni Netzer). Интригантна 
је чињеница да је фестивал у 11 година свог постојања 
реформисао типологије одређених објеката и смештао 
свој сценскогледалишни простор на различитим ло-
калним “станицама”, почевши од замка, школештале, 
па до оригиналне изградње своје тренутне, али не и по-
следње “станице” (деконстукција објекта планирана је 
2023). Ова последња фестивалска “станица”, као што 
то стоји у наслову, означена је у ужем контексту као 
“планинска”, у ширем као “сценска кабина”, а тиче се 
Џулијер позоришта.

ЏУЛИЈЕР ПОЗОРИШТЕ КАО СЦЕНСКИ ФЕНОМЕН

Знамо да је Дамњанова кабина пешчана, а без об-
зира на различите типове (пилотска, гласачка, телефон-
ска, бродска, туш, премијерска кабина...), суштинска 
намена кабине је заједничка је за све – она је нечији 

приватни простор у унапред одређеном временском 
периоду. Њена намена је суштински ефемерна, траје 
онолико колико је потребна, углавном да нас заштити, 
заклони, олакша наше радње, створи просторни оквир. 
Џулијер кабина је ефемерна на више нивоа:

– архитектонском, јер гради просторни оквир који 
омогућава сезонски кратки скуп људи на једном 
месту, у суровом алпском пејзажу. Мишљена је да 
буде деконструисана након одређеног периода, 
јер је очување аутентичности и обнова природне 
средине приоритет наспрам развијања туризма, 
културе и архитектуре у овом контексту;

– конструкцијском, јер је ефемерна у својој појави 
тј. материјалима – одабиру греда и плоча пуног 
локалног дрвета, па чак и фарби коју нико не об-
навља, па је сваке године црвени колорит ексте-
ријера све блеђи;

– фестивалском, јер је манифестација ефемерног 
карактера, траје одређен период у години, потом 
кабина бива напуштена, обавила је своју намену, 
“заштитила” је посетиоце и извођаче и остварила 
позоришну функцију у одређеном периоду;

– садржајном, јер је догађај у њој ефемеран – позо-
ришна, плесна или оперска представа не оставља 
никада перманентан траг;

– временском, јер је извођење представе мишљено 
ефемерно – представа почиње завршетком дневног 
светла, у различито време, у зависности од сезо-
не. Некада залазак сунца замењује позоришне ре-
флекторе. Годишња доба утичу на изведене теме;

– у погледу позиције, јер се налази поред пута, 
дакле, најчешћи посетиоци су јој ефемерни, пут-
ници који застану и фотографишу је споља, уко-
лико није сезона фестивала.

Посебне су две карактеристике овог позоришта, 
прва, да је у њему могуће играти представе током чита-
ве године и друга, да је позорница са својим простором 
отворена за пејзаж, будући да висина торња открива 
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вертикалну експозицију што поставља нове стандар-
де за позоришну архитектуру. Однос природе и кул-
туре омогућава директан дијалог између представа и 
пејзажа. Ова планинска кабина осликава друштвени 
феномен изласка оптерећеног савременог човека из 
још више оптерећеног савременог града. Становник 
и град постали су жртве корисности и само једно од 
њих двоје може, барем на кратко, да се изолује из тог 
“жртвеног точка”. Већ смо говорили о људској потре-
би измештања из урбане средине у пејзаж. Ова кабина 
склониште је које задовољава две људске потребе: кул-
турну и бивствовање у природном окружењу, односно 
пејзажу. За задовољење те две потребе човеку као јед-
но од решења понуђен је овај простор унутар просто-
ра, дакле, кабина у пејзажу. Сценска кабина Џулијер 
омогућава синтезијску сатисфакцију ових потреба. 

4. ЗАКЉУЧАК

Статус “сценска” из наслова Сценска кабина по-
тиче из три карактеристике кабине. Прве, сценске на-
мене, саграђена је тако да њен простор омогући реали-
зацију сценске уметности. Друге карактеристике, која 
се односи на њену позицију у природи, која је сценска, 
уколико је посматрамо у ширем контексту, односно, 
пејзаж посматрамо као позорницу, а кабину као сце-
нографију. И треће карактеристике, која се тиче свих 
претходно побројаних нивоа ефемерности. Сценски 
начин мишљења претходио је концептуалној мисли о 
ефемерности овог позоришта. 

Можемо да закључимо да је сценско у контексту 
предметне анализе, посматрано у три правца:

– првом, у којем је сценско препознато као извор 
Дамњанове инспирације, тј. да је призор који је он 
бележио у себи изворно садржао сценске елемен-
те (догађај који се догодио на плажи, игра сенке 
и светла, доба дана, звукови, мириси, боје, текс-
туре), или целину, састављену од више елемената 
који граде призор који можемо да декларишемо 
као сценски доживљај на плажи;

– другом, у којем се сценско односи на то да циклус 
Пешчане обале, дакле, само дело у себи, садржи 
елементе сценског: просторни нивои, боје, осећај 
покрета, актер, драматуршка напетост, атмосфе-
ра итд;

– трећем, који се тиче практичне примене. Препо
знати сценски елементи и односи међу њима, мо-
гу да буду инспирација у даљем сценском ства
ралаштву, а најпре у извођачкој или кустоској 
пра кси, а затим и као као примена знања о про
стор ним нивоима, односима посматрача, посма-
траног, конципирању трајања времена које посве
ћујемо једном делу и слично. 

Кроз рад је тематизован и контекст настанака по-
зоришта, који свакако припада сценском домену, по 
својој типологији куће, појавности, ефемерности, про-
граму, позицији где се налази и слично. Закључујемо 
све изнесене теме дефиницијом која гласи, Пешчана и 
Планинска кабина су простори у пејзажу који еманирају 
свој сценски карактер на посматрача или корисника. 

Однос Пешчане и Планинске кабине обликован 
је услед неколико запажаних дистинкција и аналогија. 
Разликују их три одређења којих се дотичемо – тип пеј-
зажа у којем се налазе; ниво реализације; и одређење 
које исходи из претходних, презентација кабине, од-
носно тип стваралачког деловања којим се кабина пред-
ставља. Њихове аналогије јесу, прво, простор кабина 
услед којег их идентификујемо као сценске; друго, 
креације су наших савременика, дакле, обе припадају 
областима савремене уметности; и треће, кабине су ис-
такнуте тачке посматрања у односу на своју околину, са 
којом интерактују на јединствен начин. Представљена 
је опсервација и вербализација прво, идеје о синтези 
ликовног и сценског деловања. Друго, феномена сцен-
ске архитектуре који описујем као потребу савреме-
ног човека да се поново интегрише у своје природно 
окружење и притом своје слободно време трансфор-
мише у културну потребу која се задовољава уз помоћ 
фузије Планинске кабине, њеног програма и околине.



И С Т О Р И Ј С К А

Приредила > Исидора Поповић
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Пише > Милена Лесковац 

Аксентије Максимовић, 
композитор и диригент

Р одио се у месту Долово у Банату, 13. фебруара 
1844. У најранијем детињству показао је склоност 
ка музици. Уз подучавање учитеља Павла Вишњич-

ког почео је да се истиче у појању. Основну школу и 
реалну гимназију похађао је у Панчеву, а Вишу гим-
назију у Сремским Карловцима. Већ у ђачким данима, 
током школовања у Карловачкој гимназији, почео је 
да се бави компоновањем и дириговањем у школском 
хору. Први запажен наступ као диригента имао је на 
гимназијској прослави хиљадугодишњице Ћирила и 
Методија 1863. године. За ову приредбу припремио 
је неколико хорских композиција. Посебне похвале 
добио је хор, како се наводи, “увежбан трудом и напо-
ром честитога гимназисте Аксентија Максимовића”. 
Само две године раније, Максимовић је био кратко 
време избачен из гимназије. Његова композиција на 
текст Стевана Владислава Каћенског за мушки хор, 
због револуционалног карактера, која почиње стихо-
вима Где је српска Војводина, узнемирила је јавност и 

на захтев патријарха Самуила Маширевића он је из-
бачен из школе. Међутим, песма је убрзо постала ве-
ома популарна у целој Војводини. Бавио се и писањем 
црквене музике, а са гимназијским хором учествовао 
је на литургијама у Саборној цркви. Писао је уџбенике 
за учење музике, међу којима и први уџбеник за хо-
ровође на српском језику. Студије технике започео је 
у Бечу 1865, али убрзо се вратио. 

За његов музички дар већ се тада прочуло и на 
позив Јована Ђорђевић, управника Српског народног 
позоришта, Максимовић је дошао на место капелни-
ка и учитеља певања и појања нашег најстаријег теа-
тра. СНП је у пролеће 1865. остало без дотадашњег 
капелника и хоровође Адолфа Лифке (1828–1895), 
па довођењем младог и талентованог Аксентија Мак-
симвића настају и први оригинални музички прилози 
новосадској музичкој сцени. Ангажовањем капелника 
од самог оснивања, управа СНПа показала је коли-
ко је важна музика у представама. Капелник је учио 
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драмске глумце певању, увежбавао је хорске тачке и 
оркестарску пратњу, затим је дириговао на представа-
ма, али је и компоновао музику за представе. Показало 
се да дотадашњи капелник Лифка није баш успешно 
обављао тај задатак, јер тек доласком Максимовића 
на ово важно место, музички део предствава СНПа 
мењао се и то са запаженим успехом. Максимовић је 
за свега пет година, од 29. марта 1865. до 17. октобра 
1871. написао музику за седамнаест различитих кома-
да како домаћих писаца (М. Бан, Ј. Суботић, А. Хаџић, 
И. Округић, К. Трифковић, Л. Костић), тако и страних 
(Е. Скриб, Р. Бенедикс, Е. Сиглигети). Његове компози-
ције стекле су велику популарност: Еј, пусто море, Кад 
се дану више неће, Два се тића побратила (Л. Костић, 
Максим Црнојевић) и Бербери су први људи (К. Трифко-
вић, Честитам). Многе од њих и данас се радо певају. 
Хроничари тога доба истицали су да су његове песме 
ушле у народ и тиме показале да су потпуно у српс-
ком духу. За СНП његов допринос је немерљив, јер је 
успео да подигне музички ниво ансамбала, нарочито 
хора. Као први српски позоришни композитор, иако 
млад, ту дужност је обављао предано и успешно, а ње-
гове песме често су певане на концертима тадашњих 
певачких друштава широм Војводине.

У СНПу је упознао глумицу Софију Поповић 
(касније Вујић, 1851–1921), венчао се са њом 1867. и 
добио ћерку Милицу, која је позната као Милка Мар-
ковић (1869–1930), такође глумица и прва жена реди-
тељ код нас. Старији унук, Ставан Максимовић (1893–
1916) поседовао је такође велики музички таленат и 
био је један од најбољих студената Макса Регера, ве-
ликог немачког композитора и оргуљаша. Међутим, и 
њега је задесила иста судбина као и његовог деду – ум-
ро је рано, у двадесет трећој години. Други унук Ди-
митрије Мита Марковић (1896–1949), такође музички 
талентован, био глумац и певач у СНП. Усавршавао се 
у области музике и певања у Паризу, Женеви и Бечу, 
а 1917. је завршио конзерваторијум и драмску школу 

у Женеви. Све до 1925. као певач приређивао је умет-
ничке концерте по земљи.

Српска певачка заједница у Панчеву је 1871. Мак-
симовића изабрала за свог питомца и стипендирала 
његове студије теорије музике у Оргуљској школи у 
Прагу. На жалост, он се убрзо разболео од туберкулозе. 
Умро је у двадесет деветој години, 14. фебруара 1873. 
у Прагу. Сахранили су га чешки уметници из умет-
ничког друштва “Умелецка беседа”, на Вољшанском 
гробљу у Прагу. На свечаној седници Српског друштва 
“Шумадија”, која је одржана 10. јануара 1887. у Прагу, 
Душан Јанковић, музички критичар и један од првих 
школованих оперских певача, рекао је: 

“Дружино Српског народног позоришта и наро-
де српски! 

Већ дванаести пут је снег попао по гробу Аксен-
тијином, те затрпао оно мало дрвце, на ком пише број 
гроба. – Већ дванаести час је куцнуо, да се сетите по-
којникових заслуга, да му бар скромним надгробним 
каменом гроба обележите, не би ли се сенци његовој 
бар мало одужили. Или ћете чекати, да му се кости 
разбацају?…”1). 

Споменик на гробу поставили су 1906. кћерка 
Милка и зет Михаило Марковић, на коме су уреза-
не ноте почетка његове песме Где је српска Војводина. 

Поред музичкосценске делатности, Максимо-
вић се бавио и компоновањем црквене музике и, што 
је од посебног значаја, написао је музичке уџбенике, 
од којих је штампано три књиге о учењу нотног пе-
вања и свирању на виолини, као и први уџбеник за 
хоровође на српском језику. Овим уџбеницима тре-
ба додати и књиге за основну школу, које је написао 
у периоду 1871–1972: Мала букварска читанка за на-
род, по природним педагошким законима, I део – Во-
калисање и Кажипут учитељима основних школа при 
предавању буквара и читанке. Сам је истакао да је то 
био покушај “како би се у народу на најлакши начин 

1) Д. Јанковић, Са гроба Аксентија Максимовића, Застава, 25. I 1887.
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могла распространити наука о музици”. Овим књига-
ма ушао је у историју музике као први српски писац 
педагошкомузичке литературе. Написао је музику 
за следеће позоришне комаде: Максим Црнојевић (Л. 
Костић), Добрила и Миленко, Смрт кнеза Добросава и 
Српске цвети (М. Бан), Милош Обилић, Сан на јави, 
Крунисање Стевана Немањића (Ј. Суботић), Саћурица 
и шубара и Уњкава комедија (И. Округић), Љубав није 
шала (А. Хаџић), Граничари (Ј. Фрајденрајх), Честитам 
(К. Трифковић), Он и она (К. Нереј), Први састанак (Е. 
Скриб), Пркос (Р. Бенедикс – дует Сад ћемо видети и 
завршни секстет Срећна кућа мир где влада) и Стари 
бака и његов син хусар (Ј. Сигети). СНП је 1890. од ње-
гове кћери Милке откупило све његове сачуване ком-
позиције. На жалост, до данас те ноте нису пронађене. 
Претпостављамо да су изгореле заједно са Дунђерско-
вим позориштем у великом пожару 23. јануара 1928, 
када је изгорела целокупна документација позоришта, 
сви костими и декор.

Аксентије Максимовић био је плодан компози-
тор, активан друштвени радник, који је стварао зна-
чајна музика дела, у духу националног романтизма. 
За њега су музички критичари рекли да је наставио 
музички пут Корнелија Станковића, унапредио је и 
подигао на виши ниво музички део представа у СНП 
и први је почео да пише нотне вежбе за свирање и пе-
вање код Срба. Поред великог музичког стварања, ба-
вио се и сликарством. Коста Савић је у Бечу објавио 
његову слику Убиство књаза Михајла.

По његовом имену назване су улице у Панчеву и 
у Новом Саду, а у родном месту Долови основна школа 
и улица носе његово име. Сачувана је и кућа с почетка 
XIX века, у којој се родио. 

Миодраг Милановић (1947), оперски певач СНПа, 
проучавао је музички живот у Србији. Његова истражи-
вања незамењива су на пољу српске класичне музике. 
Између осталих, бавио се и делима Аксентија Макси-
мовића, па је уприличио како је сам назвао: Музичку 
причу из музичке прошлости СНП под називом Аксен-
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тије Максимовић, први српски капелник, која је пре-
мијерно изведена 17. новембра 2001. на Камерној сце-
ни СНП. Ова музичка прича састављена је од два дела 
у којима су извођене песме Аксентија Максимовића и 
која нас води кроз живот композитора. Учествовао је 
хор СНПа уз клавирску пратњу, као и двоје глумаца, 
а аутор и водитељ био је Миодраг Милановић. Неко-
лико дана пре премијере, 12. октобра 2001, Милано-
вић је поднео управи СНПа предлог да Камерна сцена 
СНПа добије име “Аксентије Максимовић”. Предлог 

тада није усвојен. Како је велика сцена СНПа названа 
по првом управнику Јовану Ђорђевићу, мала сцена по 
једном од најзначајнијих глумаца Пери Добриновићу, 
Милановић и данас сматра да Камерна сцена треба да 
понесе име првог капелника СНПа. 

Непроцењив је значај музичког стваралаштва 
Аксентија Максимовића. Он је био пионир у стварању 
позоришне музике и зато је његов допринос немерљив 
за српску музичку сцену.
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Пише > Синиша И. Ковачевић 

Из позоришне историје 

Сцена и музика
Ерик Сати или уметници модерне у међусобној сарадњи

Што свет постаје ужаснији, то уметност 
постаје апстрактнија.
Срећан свет ствара уметност која слави овде 
и сада.

Пол Кле

П рекретнице које су се догодиле у уметности 19. ве-
ка везане су за његову другу половину. У књижев-
ности било је то објављивање Бодлерове песничке 

књиге Цвеће зла, а у сликарству група стваралаца која 
излаже на тзв. “салону одбијених”, међу првима Ма-
не са својим Доручком на трави. На уметничкој сцени 
јавља се нова генерација “без узора и учитеља” у ранијој 
уметности, која својим деловањем разбија дотадашње 
шаблоне и постаје носилац новог духа који ће обеле-
жити последње деценије 19. и прве године 20. века.

Веселост и шаренило париских булевара и варије-
теа, какве познајемо са платна импресиониста, површ-
ном посматрачу дају изглед ведрине и задовољства. Но-
ве идеје и нови моменти појављују се на Западу у ово 

време – 1895. прва пројекција браће Лимијер, 1900. 
Фројдово дело о тумачењу снова, 1903. лет браће Рајт 
и први вестерн филм, 1905. Ајнштајнова теорија ре-
лативитета и прва колор фотографија, 1906–10. Пи-
касо и Брак као кубисти у сликарству, 1908. Шенбер-
гова атонална музика, 1910. Кандински са апстракт-
ним сликарством.

У књижевности настају Жидови Подруми Вати-
кана, Аполинерови Алкохоли и Калиграми, Сандраро-
ва Проза у транссибирској железници, Жаријев Краљ 
Иби. Уочљив је занос за атрибутима модерног живота 
– велеградом, машинама, прекоокеанским бродови-
ма, светлећим рекламама. Аполинер у песми Круг из 
збирке Алкохоли исписује свој чувени стих: “На крају 
ти је доста тог старог света”, који упућује на песникову 
модерност (о томе говоре и предмети који се помињу 
у песми – аутомобили, градска врева, Ајфелова кула 
као “пастирка под којом блеји стадо мостова”).

Уметници све више излазе из својих “кула од сло-
нове кости”, приближавајући се масама како би водили 
живот “обичних” људи. Књижевници су често и нови-
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нари, пословни људи, спортисти, путници, пустолови. 
Аполинер и Пикасо лансирају уметност примитивних 
народа, стваралаштво у коме, како кажу, инстинкт и 
спонтаност имају предност над интелектуалношћу и 
вештином. Све више се описује ново космополитско 
друштво Париза. Жид свој интернационализам подупи-
ре подацима из баштованског приручника где се “хва-
ли отпорност биљака које су промениле земљиште”.

Постепено расте одстојање према мелодрам-
ској тематици. Исмева се такозвано “вертеровско до-
ба” када је било отмено “бити туберкулозан и несрећ-
но заљубљен”. Осуђују се претерана чедност и лажни 
стид. Физичка љубав и сексуални живот уопште, постају 
равноправни са осталим великим књижевним темама. 
Писци описују нови тип жене кратке косе, без груди, 
облина, са струком испод пупка. Расте интересовање 
за грађанске пикантерије, метресе министара, етике-
ција више није важна.

Као што су се под утицајем Драјфусове афере 
искристалисале две супротне групе – једни национа-
листи, верни традицији и реду, други напредни, који 
верују у општељудска права, противници фанатизма, 
тако и у уметности уочавамо сличну поделу – између 
традиционалиста верних класичној уметности и на-
предних који иступају против “малограђанских мери-
ла, ускогрудости и златне средине”, залажући се отво-
рено за нове уметничке тенденције.

Један од оних који је поникао у таквом времену, 
управо на линији прогресивних стремљења био је и 
француски композитор Ерик Сати. У формирању ње-
говог карактера постојала су два главна утицаја. На 
првом месту његов ексцентрични стриц Адријен са 
надимком “Морска птица” и Вино, оргуљаш у цркви 
Свете Катарине у Онфлеру који је Ерику давао прве 
часове клавира. Овде се јасно откривају два фунда-
ментална аспекта Сатијевог карактера – његова љу-
бав према музици и његово незадрживо непоштовање 
конвенционалног.

У тадашњој француској музици постојала су два 
табора – неовагнеријанци и антивагнерски настројени 
композитори. Сати је подржавао другу групу истичући 
да је немачка музика страна француском духу – “ми 
би требало да имамо нашу сопствену музику”. “Зашто 
не бисмо искористили методе које су увели Клод Мо-
не, Сезан, ТулузЛотрек и други”. Током година он се 
дружио са сликарима исто као и са музичарима. Као 
што је касније и сам примећивао да је више о музици 
научио од сликара него од ових других.

Чекајући да се његове вредности и званично по-
тврде, он свира као “други пијаниста” у чувеном ка-
бареу “Црна мачка”. У то време је већ зрели боем са 
Монмартра. Већи део дана проводи у овом делу Па-
риза прихватајући утицаје мјузикхола, циркуса, џеза 
које у каснијим годинама уграђује у своје компози-
ције. Иако је од стране савременика био понижаван 
и сматран шаљивчином и аматером који покушава 
да сакрије своју осредњост, он ужива поштовање Де-
бисија, Стравинског, Пикаса, Коктоа и многих других 
истакнутих уметника.

У периоду од 1908. до Првог светског рата Сати 
објављује комаде којима даје све гротескније наслове 
и редовни пратећи коментар састављен од досетки и 
бесмислених примедби. Тако настају називи Истински 
млитави прелудиј, Три валцера драге одвратности, Би-
рократска сонатина, Три комада у облику крушке, Ису-
шени ембриони и други. Изнад нота убацује мистериоз-
на упутства за извођача – свирати “веома светло”, “са 
дна мисли”, или “са великим заборавом на садашњост”.

Једна од најбољих илустрација Сатијевог духа 
може се наћи у његовим текстовима обједињеним 
под насловом Сећања оболелог од амнезије, у којима се 
налази и чувени Дан у животу музичара. Сати пружа 
хумор попут оног којег касније срећемо код дадаис-
та и надреалиста. С обзиром да овај текст датира три 
године пре него што се јавио дадаистички покрет, он 
се сасвим сигурно може сматрати дадаистом пре са-
мог дадаизма. Ово је још једна илустрација Сатијеве 
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необичне способности антиципације и креирања 
прототипа готово сваког жанра.

НОВО ДОБА

По Херберту Риду 19. век је трајао до 1914. 
го ди не. Говорило се да је “стара националистичка 
Фра нцуска, Мориса Бареса”, уступила после 1918. 
место “Жи довој, демократској Француској”. За прве 
године рата Ромен Ролан каже да је “После првог 
одушевљења човечанство за само петнаест дана 
отишло петнаест векова уназад”. У ратним годи-
нама група мајстора културе умрла је у кратком 
размаку (Роден, Клод Дебиси). Стара уметност ос-
тала је недоречена пред догађајима који су усле-
дили на историјској сцени.

Као што је то увек случај након катаклизми, 
јавља се необуздана жеља за разонодом, уживањем и 
пустоловином. Пол Елијар 1918. објављује своје пе
сме као програм доба мира: “хоћу да будем срећан”. 
Мотив о љубави и срећи постаје доминантан. У Па-
риз долазе уметници из целог света – Мајаковски, 
Еренбург, Бабељ, Фицџералд, Хемингвеј, Хен ри 
Милер. Џојс се досељава у Париз као “добровољ-
ни емигрант”. С друге стране, део уметника, да би 
побегао од стерилне Европе, путује на Исток.

Дадаистички замах, потекао још 1916. из ци-
ришког кабареа “Волтер” запљуснуо је Францу
ску и почиње свој париски живот. Овај уметнички 
правац неговао је лапсус као поетску фигуру, који 
се уклапао у остале елементе дадистичког израза 
– хумор, пародију и скандал. Убрзо долази до ра
ски да са покретом. Од тог времена надреализам 
почиње да ствара основне боје епохе. Неологизам 
“надреалистички” створио је најпре Аполинер да 
би одредио карактер своје драме Тиресијине дојке, 
по духу блиске Жаријевом Краљу Ибију.

Надреализам прихватају млади бунтовници, 
песници, сликари, медијуми и сањари, космополит-
ског опредељења и провенијенције – Андре Бретон, 

Алфред Фрух: Ерик Сати (1917)
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Пол Елијар, Луј Арагон, Филип Супо, Макс Ернст, Хуан 
Миро, Ман Реј, Салвадор Дали, Рене Магрит и синеаст 
Луис Буњуел. Фројдова психоаналитичка теорија извр-
шила је значајан утицај проучавајући поред свесног, 
несвесно и подсвесно. Надреалисти организују сеансе 
аутоматског говорења и будних снова. Експеримент је 
отворен, сви су позвани да у њему учествују.

Нарочито интересовање изазивају места попут 
кино сала, бувље пијаце, јавног парка или пасажа опе-
ре. У Коктоовој драми Орфеј он је приказан као анђео у 
облику стаклоресца, чије име аутор налази на таблици 
у једном лифту. Жид изазива скандал својим аутобио
графским романом Коридон (1927) у коме признаје 
своје хомосексуалне склоности. Те склоности имао је 
и Пруст, али он је 1897. ишао на двобој када га је неко 
за то напао. У то време енглеска царина строго пази 
да из Париза не дође нека субверзивна литература. На 
њеном списку под “А” налази се Аристотел.

Када је избио Први светски рат Сати постаје по-
знат у музичким круговима Париза. Извођачи њего-
вих дела су сада првокласни пијанисти и диригенти, 
а критика је знатно толерантнија према композито-
ровом опусу. Ратне године доводе га у везу са светски 
познатим уметницима. Упознаје се са Жаном Кокто-
ом, песником, драмским писцем и предводником књи-
жевне авангарде. За Коктоа, увек приврженог новом, 
понекад се није знало да ли сам ствара моду или иде 
за њом. Скромно, он би за себе говорио да је “увек са-
мо био први међу онима који понављају већ речено”.

Наредне године, пошто је чуо и био веома пола-
скан делом Три комада у облику крушке, Кокто позива 
Сатија да сарађује са њим и Пикасом на балету који је 
по наруџбини писао за Сергеја Дјагиљева и његову тру-
пу. Док су Кокто као сценариста и Пикасо као дизајнер 
декорације и костима заједно са Руским балетом ра-
дили у Риму, Сати је писао своју партитуру у Паризу. 
По Коктоовим речима она је требала да пружи музич-
ку позадину “сугестивној буци коју производе сирене, 
писаће машине, авиони и генератори”.

Радња се догађа испред шатора где глумци изво-
де своје лудорије да би позвали публику да уђе унутра 
и види представу. Одатле и наслов Парада (према Се-
раовој слици која показује сличну сцену испред цир-
куске шатре). Ипак, балет је био сувише неприкладан 
за париску публику у време рата (изведен 1917) и наи-
шао је на изразито непријатељски пријем. Том прили-
ком у штампи Сати, Кокто и Пикасо бивају обележени 
као “Швабе”. Задовољан што је са својим сарадницима 
укључен у скандал, Сатију је ласкало што је био центар 
контроверзе која је поделила уметнички свет Париза.

Последњих пет година живота за Сатија су на неки 
начин најбурније. Од тада он је све више заузет позо-
риштем, компонујући још два балета, који су створи-
ли готово исто тако велику гужву као око Параде. У то 
време лансира своју чувену Музику намештаја, као и 
Три мала растућа комада којима илуструје детињство 
Раблеовог Пантагруела. Музика намештаја води по-
рекло из реченице Матиса који је изјавио да “сања о 
уметности без икакве теме која одвраћа пажњу, што 
се може упоредити са фотељом”.

Иако потпуно свестан свих покрета који су се од-
вијали у то време (којима је можда несвесно доприно-
сио кроз читаву своју каријеру), Сати није припадао ни 
једном од њих. Овим је на неки начин био налик Пикасу 
и Стравинском који никада нису себи допустили да их 
сврставају. Стога није чудно што су му након Меркура 
пришли његови пријатељи надреалисти и позвали га 
да сарађује с њима. Сатија, који је тада имао 58 годи-
на, привукли су новина и неконвенционалност Пика-
бијиног сценарија за балет Годишњи одмор и одлучио 
је да компонује музику за њега.

После овога он више неће компоновати. Од тада 
до своје смрти (1925), изузев кратке турнеје предавања 
по Белгији, више се није појављивао у јавности. Фран-
цуска тог времена уморна од песимизма, скептицизма, 
критике и разочарења од војничких пораза, није могла 
да поднесе ону херојску борбеност и громко одушевљење 
романтизма. Време у којем је деловао Сати, свакако је 
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захтевало преиспитивање дотадашње умет-
ности и налажење новог израза као одговора 
на тадашње друштвене прилике.

НОВОСАЂАНКА БРАНКА ПАРЛИЋ У 
ДРУШТВУ ЕЛИТНИХ ИЗВОЂАЧА

Преображај који предводе симболисти 
у поезији и импресионисти у сликарству, на-
стављају, на свој особен начин, композитори 
првих година 20. века. У Сатију су лежале 
клице нове музике. Док је Дебиси сумирао 
своју сопствену епоху, Сати је предвидео 
наредну. Изузетна оригиналност и висок 
степен инвентивности уметника тог време-
на наговестили су укусе и стилове који ће 
уследити и оставити дубок траг као епоха 
којој 20. век до самог свог краја није добио 
достојног конкурента.

И после Другог светског рата интере-
совање за Сатијеве балете, оркестарске и 
клавирске композиције, не престаје да опа-
да и када су у питању примењена музика 
(филм, позориште), програми фестивала, 
концертна извођења. На листи значајних 
извођача клавирске музике овог необич-
ног композитора, налазе се – Алдо Чико-
лини, Паскал Роже, Габријел Такино, Ан 
Кефелек, Рејнберт де Леу, ЖанИв Тибоде, 
Бранка Парлић и други. Неки од помену-
тих извођача наступали су на сценама код 
нас. Са још троје пијаниста, Ан Кефелек је 
1996. свирала Бахове концерте за клавир у 
београдском Сава центру. Алдо Чиколини 
је 2004. имао концерт у Коларчевој задуж-
бини, а ЖанИв Тибоде је са Београдском 
филхармонијом 2007. одржао концерт у 
оквиру 39. Бемуса.

Пабло Пикасо: Ерик Сати (1920)
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Г еопоетика издаваштво објавило је крајем прошле 
године књигу Мала врата / O заједничком и путе-
вима радикалне имагинације Ирене Ристић. Четврта 

књига ауторке надовезује се на њена теоријскопрак-
тична истраживања у књизи Почетак и крај креати-
вног процеса (2010) где се бавила темом креативности 
и спонтаности, наставила је истраживање креатив-
ности у Психологији креативности (2014) са Тијаном 
Мандић, а онда је отворила нову тему у књизи Огледи 
о другарству и поседовању (2019). 

Ирена Ристић у књизи Мала врата показује сли-
ку независне сцене у Европи, затим у Србији, све до 
личних истраживања на пројекту који је реализовала 
у Шабачком позоришту. (Не)очекивано уместо увода 
она даје Правила игре и упозорава читаоце да не оче-
кују “фину књижевност”. Сугерише се да ова књига не 
мора да се чита редом, али да редослед поглавља ипак 
није плод случајности. Мала врата су према томе књи-
га која има отворену структуру (драматургију) и која 
тражи активног, посвећеног и креативног читаоца. Све 
је наизглед ту, али постоји један комадић који недо
стаје, а који одређује теоријскопрактично деловање 
и промишљање ауторке. Ирена Ристић не спомиње у 
књизи ни у својој биографији да је била чланица Друге 
генерације Дечјег драмског студија Шкозориште који 
је 1977. основала Љубица Бељански Ристић као бео-
градску варијанту креативне драме. У Шкозоришту де-
ца су била ствараоци и извођачи шкозоришних игара у 
садејству са Љубицом Бељански Ристић. Зашто је ово 
важно? Заједничко из поднаслова књиге Мала врата 
је облик колективног стваралаштва које је карактери-
сало стваралаштво Шкозоришта и коме и данас тежи 
ауторка књиге, додуше у другачијем контексту. 

Књига Мала врата је подељена на осам поглавља, 
уз напомене, бројне референце, биографију ауторке 
и два пропратна текста о књизи: Како мислити зајед-
ништво (у изведби)? др Јасне Жмак и Шта све може 
проћи кроз мала врата др Силвије Јестровић. На по-
четку поглавља Отете речи ауторка указује на филм 

Пише > Милан Мађарев

Сцена на путу промене

Ирена Ристић
МАЛА ВРАТА
O заједничком и путевима радикалне имагинације
Геопоетика, Београд 2021.
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Очњак Јоргоса Лантимоса који описује друштво где су 
деца изложена погрешном означавању свега што их 
окружује у циљу доживотне манипулације. У брехтов-
ском духу, спајајући наизглед неспојиво, доказује да 
по истом принципу функционише савремено друштво 
засновано на Њ. В. Капиталу. Речи као што су демо-
кратија, једнакост, слобода и креативност служе за ре-
торичку манипулацију у неолибералном капитализму. 
Ирена Ристић показује да се креативност у савременом 
друштву третира позитивно само онда када је адапти-
билна и има употребну вредност при чему се прене-
брегава њена могућност да доведе до промене. Ако се 
осврнемо на исходе наставних планова и програма на 
високим школама и факултетима, схватићемо да је и 
образовање у функцији овог (не)прикривеног процеса. 

Поглавље Мала врата разоткрива зашто књига 
има истоимени наслов и шта значи поднаслов О зајед-
ничком и путевима радикалне имагинације. Ауторка по-
везује тумачење радикалне имагинације Корнелијуса 
Касториадиса (Cornelius Castoriadis) и стварање немо-
гуће стварности у уметности Хајнера Милера (Heiner 
Müller), који кроз конфликт са системом вредности и 
устаљеним системом мишљења траже пут за буђење и 
промену. Мала врата су заправо начин како представ-
ници неолибералног капитализма онемогућавају ства-
рање заједничког и радикалне имагинације у незави
сној сцени. И не само то, они успевају да деполитизују 
и позориште заједнице где су се учесници наизглед 
изборили за свој аутентичан глас. Ирена Ристић опи-
сује како је у Амстердаму 2016. реализован Фестивал 
ExloreZ у организацији ЗИД театра (оснивач Каролина 
Спајић – члан Прве генерације Шкозоришта), са Один 
театром из Холстебра и ПОД театром из Београда као 
учесницима. На основу описа интеркултурних пред-
става које су изведене рекао бих да су биле урађене по 
већ устаљеном начину рада Еуђенија Барбе. Заступљен 
је став да је на овом фестивалу пропуштена прилика да 
се кроз позориште заједнице успостави сложенија ре-
лација између извођача и публике и да је број уче сника 

надоместио квалитет тих догађања. Проблематизују се 
и пратеће радионице Фестивала које су имале за циљ 
да науче учеснике како да уче и да унапреде своју из-
вођачку обуку, али је запостављена моћ промене коју 
претпоставља позориште заједнице. 

Поглавље у књизи Невидљива а присутна описује 
аутоцензуру која као вирус нагриза деловање независне 
сцене у Србији. Представници независне сцене извр-
гнути су привиду тржишне утакмице учешћем на раз-
норазним конкурсима без којих је тешко и започети 
нове пројекте. Умрежавање и учешће у регионалним 
пројектима дају локалним уметницима привид важно
сти, али само привремено. Хтелине хтели почињу да 
се баве и неким другим пословима и грађанским акти-
визмом у смислу преживљавања. На том путу, у добром 
духу адаптације, многи залутају или направе наизглед 
неизбежне компромисе, док је њихов социоеконом-
ски статус из године у годину све гори. 

Ирена Ристић у поглављу Страх од заједничког 
анализира case study који је спровела (јануар и фебруар 
2019) као редитељка пројекта Бела грива у Шабачком 
позоришту у време када је директорка била Милена 
Миња Богавац. Покушава да на нов начин дефинише 
улогу редитеља на пројекту, чак и да провери колико 
је глумачки ансамбл спреман на истраживању зајед-
ничког. У позоришту постоји амбиваленција према 
заједничком одлучивању а поготово у креативном 
процесу. На једној страни већина глумаца вербално 
желе да буду питани током креативног процеса, али 
у завршној фази више је него пожељно да неко други 
преузме одговорност. И поново се враћамо на рече-
ницу Џорџа Бернарда Шоа да постоји само једна гора 
ствар од тога да не добијемо оно што бисмо желели, а 
то је да добијемо то што смо желели. 

У поглављу Машта на власти цитира се паро-
ла побуњених студената 1968. у Паризу и покушава 
да сагледа каква је улога маште у данашњој друштве-
ној производњи. Ирена Ристић долази до закључка да 
у ери неолибералног капитализма имагинативни рад 
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припада класи на власти, док је експлоатисана класа 
та која се бави техничком репродукцијом. Модерна 
левица упорно заговара слику социјалистичке утопије 
у прошлости, а будућност се онда види као дистопија. 
Разматрајући различита теоријска стајалишта о креа-
тивности ауторка сматра да је ипак могуће остварити 
немогуће кроз деловање малих колектива који једног 
дана могу довести и до друштвене промене.

У поглављу Шкрипе него шта! ауторка види не-
зависну сцену као место где се кроз заједничко ствара 
алтернативни модус друштвене репродукције. Свесна 
је да стварање заједничког у креирању одређеног дела 
није нимало лако поготово тамо где постоје јаки и до-
минантни појединци у колективу. Идеја колективног 
стваралаштва делује помало утопијски ако сагледамо 
савремену сцену где се после рада на личним мате-
ријалима у креативном процесу као по правилу из-
двајају једна или две особе као главне и одговорне за 
текст представе. И као не мање важно, како би онда 
редитељи који су постали комплетни позоришни ауто-
ри наплаћивали своје не тако мале хонораре? 

Поглавље Љубав у позоришту бави се темом о 
којој се често прича а написане су и неке добре драме 
(Кокошка Николаја Кољаде и Иза кулиса Мајкла Фреј-
на). Стивен Арон бавио се овом темом у једном делу 
своје књиге Страх од наступа који се односи на рела-
цију редитељ–глумачки ансамбл. Љубав о којој говори 
ауторка заправо је фасцинираност стварањем током 
креативног процеса. Проблеми се намећу онда када 
неко учествује, али само привидно и изједа процес 
изнутра. У овом поглављу се не пише о радионицама 

на којима се љубав (фасцинираност) међу учесници-
ма још више интензивира због ограниченог времена и 
жеље да се бар на трен открије до тада неоткривено. И 
не само то, успостављене релације настављају да живе 
у смислу заједништва много година после одржаних 
радионица. Колективно стваралаштво је свакако зна-
чајно, али поставља се питање колико су личног ма-
теријала учесници спремни да укључе у текст пред-
ставе, и у ком облику. И у раду са аматерима и про-
фесионалцима веома често се јавља страх од наступа 
као ограничавајући, а некада и блокирајући фактор. 
Да ли су и у којој мери тзв. документарне представе 
приликом извођења документарне или само симули-
рају стварност?

У поглављу Скривене моћи ауторка (по образовању 
психолошкиња и позоришна редитељка) покушава да 
редефинише улогу редитеља која се последњих деце-
нија умногоме променила. Због ширег увида Ирена 
Ристић је током 2018. године спровела истраживање 
путем електронског упитника за редитеље и редитељке 
из Европе, Азије, Африке, Северне и Јужне Америке. 
Анкетирани су образложили да се у свом раду залажу 
за слушање, пажњу, спремност за сарадњу и креатив-
ност, али да избегавају љубазност која се углавном тре-
тира као редитељска слабост. Ова анкета направљена 
је с идејом да редитељи са својим наслеђеним ауто-
ритетом могу да буду носиоци Промене у позоришту. 
Ако то не ураде, Промену у позоришту ће направити 
аматери, критичари, сценографи, писци или протаго-
нисти примењеног позоришта који већ исписују пара-
лелну историју театра.
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Пише > проф. др Лука Кецман

Прилози историји  
луткарских позоришта у Србији

Г одине 2021. у издању Матице српске, а у оквиру 
про  јекта Луткарска и драмска позоришта за де-
цу у Србији1), објављена је књига проф. др Зорана 

Ђе рића Луткарски симулакруми као круна вишедеце-
нијског његовог рада и бављења позориштем за децу. 
У поднаслову књиге аутор наводи да су то Прилози ис-
торији луткарских позоришта у Србији, иако постоји 
озбиљна основа да се говори и о историји луткарских 
позоришта за децу у Србији. Проф. Ђерић не жели да 
јој да такав карактер, таман да је наслови и као Мала 
историја, свестан чињенице да је много тога још оста-
ло неистражено и да ће његови Прилози некоме послу-
жити као прави научни темељ да се испише прва Ис-
торија луткарских позоришта за децу у Србији. Врло 
тачно и суштински прецизно он ставља до знања да ова 
позоришта припадају једнако и деци и одраслима, те 
да се морају третирати као интегрални и неодвојиви 
део у историји позоришта уопште. Поред тога, Зоран 
Ђерић уводи нови термин у луткарски речник, симу-
лакрум и дефинише га као привиђање, авет, слику и 
прилику, живи предмет, оличење, лажну слику, утвару. 
Симулакрум је “копија” која нема оригинал у стварно-
сти.2) Под оваквим насловом читава прича о луткар-
ству добија једну нову димензију и детерминише је 
као најмаштовитији и најнеухватљиви сценскоумет-
нички израз. То је простор где не постоје границе, где 
је све могуће, где сваки сан постаје стварност и где се 
све жеље остваре. Дакле, у питању је сценски простор 
у коме се осваја апсолутна слобода и слика стварно
сти је, одистински, слика непостојеће стварности. Пи-
тање је да ли “позориште за одрасле” може да почива 
на оваквим постулатима и колико је оно оптерећено 
утврђеним конвенцијама, којима луткарство никада 

1) Финансирало Министарство просвете, науке и технолошког раз-
воја Републике Србије.

2) Проф. Ђерић не пропушта прилику да наведе да је овај термин у 
модерну употребу увео Жорж Батај, као и филозофи Жил Делез и 
Жан Бодријар.

Зоран Ђерић
ЛУТКАРСКИ СИМУЛАКРУМИ
Матица српска, Нови Сад 2021.
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није робовало. Зашто? Зато што деца не утврђују било 
какве конвенције. Какве среће за њих! 

Проф. Ђерић организује причу о луткарству у 
десет целина, почев од Увода (у којем концизно пише 
о историји, позоришту и његовим симулакрумима) до 
Луткарске драматургије и позоришта за децу и младе у 
21. веку. Историја луткарства у Србији у најважнијим 
потезима осликава досадашње покушаје историчара, 
да би већ у трећој целини, Лутка: од ритуала, преко 
играчке, до представе, заправо увео читаоца у тај ма-
гични свет лутака, од првобитних трагова до спознаје 
да нам је лутка, или неки њен облик, све време при-
сутна у животу. Посебно интересантан је пети део ове 
студије. Говори о Страшилу као појму али и као моде-
лу лутке која је присутна као књижевни јунак, филм-
ски и позоришни, и недовољно искоришћена иако су 
јој потенцијали огромни. Ова запажања сматрам врло 
тачним зато што се техника којом се прави страшило 
појављује у десетинама варијанти којима су се пра-
виле дечје играчке. Чак и данас, када је све фабрички 
производ, људи посежу за том једноставном техником 
испуњавања неког облика разним материјалима и на 
тај начин обликују предметлутку.

Централна поглавља ове књиге додељена су Со-
колском луткарству у Србији (Југославији) и Од Позо-
ришта лутака до Позоришта младих у Новом Саду. 
Сасвим логично и сасвим тачно исписано о времену и 
људима који су луткарски маштали. Све најважније и 
најбитније обухваћено је, од Бања Луке, Београда, Зе-
муна, Крагујевца, Смедерева, Суботице, Великог Беч-
керека (Петровград/Зрењанин), Велике Кикинде па до 
Новог Сада. Нови Сад јесте посебно издвојен као нај
старије луткарско позориште и зато је врло драгоцено 
његово историјско елаборирање. Посебно истичем раз-

решење недоумица о години оснивања и фактима и ак-
тима који указују на праву генезу догађања. За историју 
позоришта то је од великог значаја. Наредна поглавља 
исписана су, за већину о мање познатим чињеницама, 
о Ђачком позоришту лутака у Сремским Карловцима, 
Делима Бранислава Нушића на луткарској сцени, као 
и савремени део, Позоришта за децу у дигиталном до-
бу, те о Луткарској драматургији и позоришту за де-
цу и младе у 21. веку. Овај последњи део обухватио је 
и најважнија позоришна кретања с краја 20. века и у 
првих двадесет година 21. века. Све оно што се поја-
вило у драматургији, режији и позоришној игри, као 
вид својеврсног истраживања, имало је одраза и у лут-
карском позоришту. Тиме проф. Ђерић заправо јасно 
ставља до знања колика је моћ и флексибилност лут-
карства као уметности коју можемо посматрати уни-
верзално, а не само као уметнички производ за децу.

Луткарски симулакрум Зорана Ђерића је резул-
тат његовог писања о луткарству, упорног истражи-
вања и сакупљања историјске грађе, али и најдирект-
нијег стварања у луткарском свету и спознаје о томе 
какво је луткарство “изнутра”. Таква позиција је више 
него срећна за једнога историчара и теоретичара по-
зоришта. Ово наводим зато што се у оваквим околно-
стима ретко дешавају грешке у разумевању материје. 
За историју позоришта ово дело је од великог значаја. 
Представља незаобилазан историјски материјал за бу-
дуће истражитеље, којима неће требати пуно да зао-
круже потпуну и целовиту слику. Ово дело чита се ла-
ко, брзо, разумљиво је и ономе ко по први пут сазнаје 
нешто о луткарском позоришту и у себи садржи ону 
дозу поетичности која извире из примарне вододел-
нице Ђерићевог поимања света.

Бања Лука, 25. децембар 2021.
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Пише > Синиша И. Ковачевић

Кореографкиња која је  
померала границе у игри и театру

И здавачка кућа Архипелаг објавила је књигу Кри
стијана Екера Пина Бауш и њен Танцтеатар – 
историја и сусрети (Београд 2020). У по обиму 

невеликој студији, аутор успева да представи ствара-
лаштво једне од најзначајнијих личности светске ко-
реографије новијег доба. И сâм наводи да је писање 
књиге о Пини била “скоро немогућа мисија” будући 
да није реч само о балерини и кореографкињи него и 
особи која је померала границе у савременој игри и 
театру, те постала својеврсни феномен.

У првом поглављу, Екер настоји да упозна читаоца 
са историјом балетске уметности. Следећих неколико 
целина посвећено је раним годинама Баушове – њеном 
боравку у САД, повратку у Европу и оснивању власти-
те трупе у Вуперталу, о начину рада и посебностима 
Танцтеатра, стицању афирмације, сарадњи са позна-
тим филмским редитељима. У посебном делу аутор 
анализира најзначајније представе, од 45 колико је 
укупно кореографски и редитељски обликовала Пина  
Бауш.

Рођена је 1940. у Солингену, недалеко од Дизел-
дорфа. Град је крајем Другог светског рата, после бом-
бардовања америчких авиона, претворен у рушевине. 
Њена прва сећања везана су за догађаје из тог времена 
– боравак код тетке у оближњем Вуперталу, бежања у 
склониште на сваки звук сирене, сећања на оца и ње-
гову пожртвованост да прехрани породицу. По окон-
чању рата родитељи су отворили кафану, са скромним 
собама за издавање на спрату.

Пина, која је тада имала шест година, проводи-
ла је време у породичној гостионици. Боравећи ис-
под столова посматрала је људе, њихово кретање, ге-
стикулацију, говор, свађе, гласно смејање. По речима 
аутора, то ће јој послужити као “изузетно штиво” које 
ће у зрелим годинама користити у својим представа-
ма. Осим тога, породица Бауш имала је простор на-
мењен за летњу башту. Овде су се Пина, њени брат и се
стра, и њихови пријатељи, играли, глумили и, наравно,  
плесали.

Кристијан Екер
ПИНА БАУШ И ЊЕН ТАНЦТЕАТАР  
– ИСТОРИЈА И СУСРЕТИ
Архипелаг, Београд 2020.
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Многи су приметили да у покретима њихове ћерке 
има нечег посебног, па су је родитељи уписали на часо-
ве плеса у приватној школи у Солингену. Са петнаест 
година преселила се у Есен, где је похађала Фолкванг
шуле, најпрестижнију школу за плес у Немачкој. Ова 
установа није била ограничена на стицање образовања 
у балету. У њој су полазници били и сликари, вајари, 
дизајнери, који су често сарађивали. Поред тога, ча-
сови плеса Курта Јоса и његов метод рада оставили су 
дубок утисак на Пину.

Године 1959. она добија стипендију и уписује сту-
дије на престижној Џулијард школи. Насупрот Немач-
кој, Њујорк је био изузетно жива средина, мешавина 
различитих народа и енергија. Град у коме су позо-
ришта била пуна, био је центар света када су у питању 
плес, музика, филмска уметност. Пина Бауш је могла 
уживо да гледа Марту Грем, Жоржа Баланшина, Мерса 
Канингема, а на студијама слуша предавања највећих 
педагога и плесача тог времена.

Већ после неколико месеци, директор опере 
Метрополитен ангажовао ју је као плесачицу. Било 
је то време када је Марија Калас отишла из Америке, 
остављајући снажан утисак у овој оперској кући. Пи-
на наглашава да у САД поделе између школа немају 
много смисла, те да се различите играчке традиције 
не супротстављају једна другој него се спајају. У так-
вим околностима, могла је да учи покрете типичне за 
“модерни плес”, а у исто време игра класичан балет 
у МЕТу.

Таман се адаптирала на рад у Њујорку и заволела 
његов космополитски дух, када је стигао позив Курта 
Јоса да се врати у Немачку. Фолквангшуле је 1963. по-
стала Академија, па је желео да Пина постане дирек-
тор одељења плеса. Иако је била спремна да остане, 
вратила се у Немачку где је предавала на Фолквангу 
и истовремено руководила балетом. Године 1973. сти-
же јој позив да води балет у Вуперталу. Прихватила је 
понуду и преселила у овај град у коме ће стварати све 
до смрти, 2009. године.

Пина Бауш, фото Јоџи Јамамото
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Током 1970их млади европски плесачи удаљили 
су се од својих учитеља. Осећали су потребу да опишу 
и прикажу савремено друштво на посебан, другачији 
начин. Као наследник и у исто време антитеза “По-
крета експресионистичког плеса”, чији је представник 
био Курт Јос, у Немачкој се родио Танцтеатар. Једно 
од мишљења које помиње аутор, помаже нам да ра зу
мемо ову плесну трупу – она је “дете 60их година”. 
“Њени родитељи су револуција 1968. године и дебате 
око немачких позоришта”.

Поједини кореографи тог времена у своје креа-
ције увели су политичку идеологију. Неки од њих кон-
центрисали су се на друге теме савременог друштва. И 
једни и други настојали су да промене језик позоришта 
и плеса, те да актуелизују стари балетски репертоар. 
Пина Бауш је била један од заговорника ових рефор-

ми. У својим представама стално је говорила о људи-
ма, различитим културама, о универзалној вези која 
спаја цело човечанство.

У средини у којој јој је концепт рада био познат, 
имала је потребу да тражи нов начин играчког изра-
жавања, нов балетски језик. Вупертал је био мали про-
винцијски град, чија је публика навикла на класичан 
балет који је био на репертоару. По доласку Пине Бауш 
започињу новине, које ће кренути од промене назива 
установе (уместо Вупертал балет, трупа добија ново 
име Танцтеатар Вупертал). Она није развила само но-
ву врсту плеса, него и нов концепт игре.

Није више сама смишљала кореографије, инси-
стирала је да плесачи учествују у стварању дела. Пут 
ка уобличавању представе одвијао се на специфичан 
начин. Играчима су постављана питања и задавани за-
даци на које су морали да одговоре покретима, дијало-
зима, сценама у пару или групи. Након тога бирала би 
пет до десет одсто свих “одговора”, и током више месе-
ци од њих стварала коначну кореографију представе.

Позориште и плес прожимали су се у Пининим 
комадима, а границе игре биле су померене речима и 
гестовима. Мада из свог рада није избацила “старо”, 
сматрала је да класични балети ништа не говоре о са-
временом друштву и комплексности света у коме жи-
вимо. Као њен учитељ Курт Јос, она у центар пажње 
ставља човека данашњице. У том смислу позориште 
Пине Бауш је социолошко јер представља савремено 
глобално друштво онакво какво заиста јесте.

Као што је речено, Танцтеатар није користио са-
мо плес и позориште. Ту су била и друга средства, по-
пут сценографије, музике, костима, која су важна за 
стварање посебне атмосфере. Тако у Пининим кома-
дима своје место налазе и поп и фолк мелодије, јапан-
ски рок, као и напеви афричких племена. Слично је 
и са плесом. Она више не узима “класичне” балетске 
покрете но сцене из свакодневног живота, као што су 
“призори из турских купатила, омладине која се сун-
ча, људе који плешу на столовима”.

Пина Бауш, фото: Валтер Вогел
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Пошто је средина у којој је деловао Танцтеа-
тар тешко прихватала новине ове врсте, почетак рада 
није био славан. Успех је долазио постепено, пре све-
га захваљујући турнејама у иностранству – Беч, Бео-
град, Брисел (1977), Нанси (1978), Париз (1979). Леп 
пријем публике и критике у овим градовима омогући-
ли су Пини Бауш да настави свој рад упркос неуспеху 
у Немачкој, и временом постане једна од најважнијих 
кореографкиња 20. века.

Може се рећи да је у стицању њене афирмације 
не малу улогу одиграо и Битеф. Године 1977. у програ-
му београдског фестивала нашла се представа Замак 
војводе Плавобрадог, заснована на истоименој опери 
Беле Бартока. За комад трупе из Вупертала, корео-
графију и режију урадила је Пина Бауш. О представи 
која је чинила “спону између говорног театра и корео
графије” критика је дала позитивно мишљење, а сама 
Пина добила је награду Политике за режију.

Две године касније, њен комад поново је у про-
граму Битефа. У питању је представа Он је узео за ру-
ку и одвео у замак, а други су их пратили, у извођењу 
Шаушпилхауса Бохум. Треће учешће на фестивалу у 
Београду догодило се 1991. Овај пут Пина се предста-
вља као синеаста. Њен први филм Царичина тужба-
лица (1990) садржајно није доносио нешто ново, осим 
чињенице да сцене нису смештене на позорници него 
углавном на отвореном простору.

Од периода када је тражила нов начин изража-
вања и нови балетски језик, до времена када је Фелини 
и Алмодовар позивају да глуми у њиховим филмови-

ма, Пина је прошла трновит пут у почетку несхваћене 
уметнице. Средина у којој су захтеви да буде смење-
на стизали од гледалаца и њених плесача, касније ју 
је дочекивала са великим почастима. Вупертал је све 
више идентификован са славном плесачицом и Танц-
театром, добијајући митске димензије града у коме 
делује чувена Пина Бауш.

Пина Бауш, фото: Валтер Вогел
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Р ођена је 1998. у Источном Сарајеву. Основну и средњу школу за-
вршила је у Бањој Луци (Гимназија Бањалука). Основне студије 
завршила је на Факултету драмских уметности, смер драматур-

гија. Студенткиња је мастер студија на ФДУ, смер Теорија драмских 
уметности и медија.

Писала је неколико представа за децу за Позориште лутака “Пи-
нокио” (Мачке заслужују поклон, Авантуре Тила Враголана), радила је 
адаптацију Сна летње ноћи за оперско извођење (Фестивал Опероса), 
асистирала је на тексту С друге стране јастука (Позориште на Теразија-
ма) и радила адаптацију Дон Жуана у режији Марка Мисираче поводом 
отварања позоришта Театријум. Њен комад Бруклин и мачке у контеј-
нерима у режији Андреје Каргачин затворио је ФИСТ – 16. Фестивал 
интернационалног студентског театра са премијером у Битеф театру. 
Ауторка је драме Прославе која је извођена у склопу омнибуса Бањалу-
ка у режији Николе Бундала (Градско позориште Јазавац, аутори Тања 
Шљивар/Армина Галијаш, Жељко Стјепановић, Никола Пејаковић, Лана 
Басташић, Вида Давидовић, Радмила Смиљанић). Ауторка је комада Је-
дан поштен човек у режији Снежане Тришић (Краљевачко позориште).

Ауторка је драматизације На рубу памети/Пијана ноћ 1918. по 
мотивима дела Мирослава Крлеже и Иве и Тене Штивичић у режији 
Марка Мисираче (Књажевскосрпски театар).

Као драматуршкиња радила је пројектима Со на ране Тее Матано-
вић у режији Растислава Ћопића (ФИСТ), Онај који говори да, онај који 
говори не у режији Николе Бундала (Факултет драмских уметности), 
Бањалука, На руби памети/Пијана ноћ 1918....

Сценаристкиња је филмова Матура у режији Гвоздена Илића 
(Специјална награда на Фестивалу квир филма Мерлинка) и Ребра у 
режији Гвоздена Илића.

Добитница је стипендије Доситеја, Награде “Јосип Кулунџић” 
за најбољег студента драматургије и Награде “Слободан Селенић” за 
најбољу дипломску драму за текст Мали ратови и кабине Заре.

За исти текст специјално је похваљена на регионалном конкурсу 
фондације Хартефакт.

ВИДА ДАВИДОВИЋ
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Вида Давидовић

Мали ратови и кабине Заре

ЛИЦА ИЗ ПРОШЛОСТИ:

МАЛА – лијепа као из бајке

МАМА – у пролазу, али не баш

БРАТ – који је сродна душа

НЕПОЖЕЉНА – најбоља другарица, изгнаница као што јој име каже

МУШКАРАЦ – који је ту да вријеме брже прође

ЛИЦА ИЗ САДАШЊОСТИ:

МАЛА – друга мала, плеше као из бајке

МАМА – која је мала из прве приче

ДРУГИ – који је сродна душа

АНА – најбоља другарица, анорексија

МУШКАРАЦ – који је ту да вријеме брже прође

Награда на конкурсу Стеријиног позорја за савремени драмски текст 2021/22.
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Вида Давидовић

Мали ратови и кабине Заре “неки који једу унереде се ја не једем људи без 
коже доносе нам да пијемо воду коју су ујутру 
пустили ми је немамо ноћу не видим оног мрт-
ваца на мом лицу кад се дање светло провуче 
кроз пукотине видим његове укочене очи ни-
сам велика мали пацови не чекају да заспи-
мо неко се бацака али нема места за то да 
имамо више да пијемо правили бисмо сузе не 
можемо да правимо зној ни да пуштамо воду 
ујутру па нам људи без коже доносе своју јед-
ном су нам донели слатко камење да сисамо 
сви покушавамо да оставимо своје тело човек 
на мом лицу је то урадио тешко је натерати 
себе да умреш заувек спаваш кратко а онда 
се вратиш у почетку смо могли да повраћа-
мо сад више не”

Тони Морисон, “Вољена”
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1. СЦЕНА – АКО СЕ СУТРА ЗАРАТИ

 (У једној кући у којој се никад не зна је ли зора или 
па да мрак. Измаглица обавија сцену. Све је бјелича-
сто и прозрачно, као на облаку.)

МАЛА: Некада давно, иза седам мора и седам гора, у 
држави која се зове Босна и Херцеговина, године де-
ведесет неке, живјели су Мала, њен Брат и њихова 
Мама. Ако претпоставимо да су Брат и Сестра у од-
носима велике љубави у овој забаченој кући усред 
ничега, а да њихова мајка, као и свака мајка, мисли 
како они немају појма о животу, онда би њихови од-
носи изгледали тачно овако…

 (Улази Брат.)

МАЛА: Хеј, добро да си дошао. 

БРАТ (Збуњено, као да је види први пут.): Добро да си 
ту, тражио сам те по цијелом граду. Хтио сам да те 
водим на сладолед, али су ми сви данас рекли да те 
нису видјели, па сам се вратио и нашао те. Баш си 
лијепа данас. И даље желим да те водим на сладолед.

МАЛА (Збуњено, као да га први пут види.): Баш си ми не
до ста јао, заправо. Супер што спомињеш сладолед, 
купила сам ти баш један за послије ручка. Мислим, 
кад бих знала да печем колаче испекла бих ти и ко-
лач, али не знам. А и сашила бих ти нешто да сам 
знала како се шије. Мада ни то не знам.

БРАТ: Ти би јако лијепо шила кад би научила, сигурно.

 (Мала се насмије од срца.)

МАЛА: Можда једном и научим. Не вјерујем да бих била 
баш неталентована. Имам ја око за лијепе ствари. 

 (Улази Мама. Мало је намргођена. Изгледа као да је 
радила цијели дан, за разлику од својих укућана.)

МАМА: Не вјерујем ни ја да би ти била неталентована. 
Могла би некад и пробат’ нешто лијепо сашит’, па да 
носиш бијеле хаљине прошивене шареним цвијећем 
на ливаду иза куће.

МАЛА: Ко носи бијеле хаљине по нашем чаршијском 
блату? Човјек би морао да буде на приморју за так-
ве ствари.

МАМА: Стално си у фармерицама. Вољела бих кад би 
била мало њежнија.

БРАТ: Она је најњежнија особа коју ја знам.

 (Малу ово много обрадује па пољуби брата у образ.)

МАЛА: Видјећеш, бато, ако се некад одселимо на при-
морје, ја ћу бити још њежнија и носићу ове мамине 
бијеле хаљине прошаране цвјетићима. За сад, док 
смо овдје гдје јесмо, сасвим је кул да будем њежна 
колико могу и у фармеркама.

БРАТ: Кад се вратим из рата отићи ћемо на приморје.

МАМА: Нећеш ти мени у рат.

МАЛА: Рата неће бити. Има још толико журки на које 
треба ић’.

МАМА: Рата ће бити јер га увијек буде. Само то неће 
бити моји ратови, а ни ратови мог сина.

БРАТ: Сви ратови су наши ратови.

МАМА: Ратови су увијек туђи. Ја сам била мала кад је 
био онај, па га не памтим. Али сјећам се да од тога 
нико ништа није добио. 

БРАТ: Добио је слободу. Могао бих сједити овдје са се-
стром у фармерицама која купује сладоледе и мај-
ком која вазда нешто ронца у бијелој измаглици од 
куће док се осваја слобода и шта бих онда био? Рећи 
ћу ти – био бих дебил.

МАЛА: Мени се чини да ти само хоћеш бит’ дјелом 
екипе. Цијели комшилук иде, а ви сте се сви игра-
ли рата кад сте били мали. Израдио би рају кад не 
би отишао.

МАМА: Због раје се не гине.

МАЛА: Ја сам у тим играма са рајом увијек била болни-
чарка и никад нисам ни гинула. Мада, гледала сам 
како други гину. Ставили су ме да будем болничар-
ка јер сам била најљепша у комшилуку. И сад сам.
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БРАТ: А ја сам био партизан. Знаш какав је осјећај кад 
се играмо да улазимо у град, освајамо Сарајево, а ја 
сам Валтер. Свуда около чују се тенкови, мислим, 
не чују се, али ја их чујем. 

МАЛА: Мени је то било страшно. Једном те мали Дуле 
оборио на под па си крварио и крварио из кољена 
и мени су као болничарки рекли да те превијем, а 
ја нисам умјела, јер нисам била болничарка, него 
ето, само болничарка у игри.

БРАТ: То је било кад смо били дјеца. Сад нисмо више 
дјеца. Чини ми се да сам толико снажан да бих мо-
гао онај тенк који сам чуо у машти подићи на своја 
рамена и бацити га на сваку зграду коју видимо доле 
у граду ноћу када се упале свјетла и када мислимо 
да чујемо музику из хотела доле у котлини.

МАМА: Добро си то рекао – чини ти се да би могао.

 (Пауза.)

МАМА: Не памтим рат, али добро знам шта је то. Јед-
ном ми је мама причала о седам мушкараца одје-
вених у црне униформе који су је одвукли у шуму. 
Никад ми није рекла шта се то у шуми издешавало. 
Ипак, мрачне су шуме. А ратови се воде у шумама.

БРАТ: Мрачни су и ратови, али након њих предстоји 
свјетла будућност.

МАМА: Шта се свјетло гради на црним костима да ми 
је само знати? Кад би избио рат ја бих прва отишла 
негдје на приморје гдје нема ратова. У неки ком-
плекс на љетовалишту гдје се продаје сладолед од 
ванилије, разгледнице пинап дјевојака и неки дру-
ги амерички снови. 

МАЛА: То звучи лијепо.

МАМА: Онда би ти, мала, могла да носиш бијеле хаљине 
са прошараним цвјетићима у комплексу на љето-
валишту. Дивно би изгледала. Ти имаш лијепе ноге 
и брзо тамниш.

МАЛА: Могла бих тако. Не бих никад више носила фар-
мерке онда.

БРАТ: Ти си, секо, лијепа и можда је боље да се бавиш 
хаљинама.

МАЛА (Расејано.): Некад ми се чини да сам паметнија 
од свих вас, али ви користите неке велике ријечи, 
па на крају испаднем кретен. 

 (Пауза.)

БРАТ: Слобода.

МАМА: Слобода је једна лежаљка и један сунцобран на 
плажи.

БРАТ: Ја ћу отићи у рат сљедеће седмице јер ће сљедеће 
седмице да се зарати.

МАМА: Кажеш да си одрастао, ти најбоље знаш.

БРАТ: И тако ме пушташ?

МАМА: Ја сам ти рекла све што сам имала.

 (Оде разочарано.)

МАЛА: Немој да идеш, болан, шта ти је? Нећу ти недо
стајати? Кога ћеш онда водит’ на сладолед?

БРАТ: Не, ти ћеш ме увијек чекати. Ја ћу знати да ме 
ти чекаш. Хоћеш ме чекати?

МАЛА (Слегнувши раменима.): Хоћу.

БРАТ: Кад се вратим можемо заједно на приморје.

МАЛА: Може, можемо онда и да једемо сладолед од 
ваниле. 

БРАТ: Онда можемо све. Само да ме чекаш.

 (Мала се кратко премишља.)

МАЛА: Добро хоћу. Можда до тад и сашијем ону хаљи-
ну. Проћи ће много журки, па ћеш доћи, па ћу ти 
прати крв са руку као што сам ти прала кад си раз-
дерао кољено играјући се око зграде. Онда ћемо 
сјести у ауто и отићи. Повешћемо и маму. Тада ће 
та твоја слобода, ваљда, бити освојена па се нико 
више неће свађати у кући.
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2. СЦЕНА – МОЈА МАЛА ШТА ЋЕМО ЈА И ТИ?

 (У једном мало реалистичнијем окружењу, али битно 
је да буде подједнако њежно и прозрачно као у прет-
ходној сцени. На поду сједе Други и Мала.)

ДРУГИ: Некада давно, у земљи иза гора и мора, а рећи 
ћемо да је то Босна и Херцеговина двехиљаде не-
ких, живјела је једна дјевојка којој је велики про-
блем био да одрасте. Ако претпоставимо да је дје-
војка плесачица и да има инструктора плеса који 
је гледао како расте, а потом му се то нешто и није 
допало јер га је мало сексуално узбуђивала кад је 
почела да расте, онда је би њихов однос изгледао 
тачно овако…

ДРУГИ: Ти си луда.

МАЛА: Лудачки закључак.

ДРУГИ: Озбиљно јеси. Озбиљно. Треба да размислиш 
о лијечењу. 

МАЛА: Не могу вјероват’, мајке м’.

ДРУГИ: Шта, болан?

МАЛА: Ништа.

 (Пауза.)

ДРУГИ: Хајде, узмимо хипотетички да ти заиста знаш 
шта је најбоље за тебе…

МАЛА: Бураз, откуд теби право да мислиш да ја то не 
знам?

ДРУГИ (Квазиемпатично.): Не знаш. Имаш тол’ко ма-
ло година и толико мало килограма да нема шан-
се да знаш.

МАЛА: Ја можда имам мало година а у својој глави 
превише килограма, али нисам дебил и знам шта 
су прилике које се не пропуштају. То треба да ти 
буде јасно.

 (Пауза.)

МАЛА (Умиљава му се.): Шта ти то смета? Кад се одселим 
из ове вукојебине моћеш доћ’ код мене и шетаћемо 

улицама, булеварима, оооо Шанзелизе, могу ти ку-
пит’ кроасан или откуд знам – носит’ бијелу хаљину 
на цвијетиће коју ти толико волиш! Можда одемо 
и на Азурну обалу. Цијели живот желим приморје.

ДРУГИ: Ако ти одеш ја ти нећу доћ’. 

МАЛА: Неће ти дати жена, је л’ то?

ДРУГИ: Између осталог.

МАЛА: Какав покушај искрености. Бједно.

ДРУГИ: Тебе неко да слуша мислио би да сам ја озбиљно 
болестан и још би ме и ухапсио, сто посто.

МАЛА: Твоја кћерка ме одмјерила прекјуче у клубу као 
да сам губава, мислила сам да ће главу да ми набије 
у канализацију. Сад је већ довољно одрасла да из-
лази у исте клубове у које идем ја. Има година тач-
но онолико колико сам ја имала кад сам кренула 
код тебе на часове и кад си ме први пут погледао.

ДРУГИ: Гледао сам те, али ја те никад нисам пожелио. 

МАЛА: Да шта пожелио?

ДРУГИ: Никад нисам желио да ти додирнем кољено ни 
да ти здробим врат рукама. Никад нисам желио да 
ти пређем прстом преко ножног палца ни да видим 
ког ти је укуса кожа кад се најежи послије туши-
рања а ти зајапурена излазиш као да си беба, тако 
ти се осипа кожа од шампона и воде. Никад нисам 
желио да те имам тако.

МАЛА: Ни кад сам радила пируету?

ДРУГИ: Када?

МАЛА: Прије двије недеље.

ДРУГИ: Нисам.

МАЛА: Ни онда кад сам имала осамнаест година кад си 
ме учио кореографију за Жизелу?

ДРУГИ: Ни тад.

МАЛА: Ни кад сам имала петнаест кад си ми превијао 
ране на стопалима од шпиц патикица?

ДРУГИ: Не.
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МАЛА: Тринаест? Кад сам се први пут скинула пред то-
бом у кабиници послије часа?

 (Пауза.)

ДРУГИ: Мислим да сад стварно нема смисла да при-
чамо овако. 

МАЛА: Мислим да нема смисла онда никако причат’.

ДРУГИ: Слажем се.

 (Обоје ћуте.)

ДРУГИ: Кад идеш?

МАЛА: Сљедећег мјесеца.

ДРУГИ: Прошла си аудицију, јеботе.

МАЛА (Уз смијех.): Знам. Требало је да им видиш фаце. 
Радим кореографију, а они блену у мене. Као, вид’, 
вид’ мале, к’о да је ишла у велике балетске школе а 
не у Босну у неку школицу у сали за физичко. Један 
је ждрао неку салату и тако бленуо у мене својим 
крављим очима и дебелим стомаком да сам поми-
слила да хоће и мене да пождере тако…

ДРУГИ: Тебе не би било тешко пождерати, ти си јако 
мала.

МАЛА: Сва срећа ти никад ниси пожелио да ме пож-
дереш.

ДРУГИ: Сва срећа. 

 (Пауза.)

ДРУГИ: Знао сам увијек да ће од тебе бити нешто.

МАЛА: Јебига, учила сам од најбољих.

ДРУГИ: Али нисам сигуран и даље да је то најбоље за 
тебе. Заувијек ћеш отићи. Ја те нећу више никада 
видјети и то ће бити крај.

МАЛА: Је л’ ме мрзиш?

ДРУГИ: Зависи како се будеш понашала тамо. 

МАЛА: Писаћу ти сваки дан. 

ДРУГИ: Носи ону бијелу хаљиницу на цвјетиће некад 
кад будеш играла.

МАЛА: Хоћу. За тебе.

ДРУГИ: Немој да се дајеш којекаквим.

МАЛА: Нећу. За тебе.

ДРУГИ: Мрзим те што идеш.

МАЛА: И ја себе мрзим. За тебе.

ДРУГИ: Мрзим то што идеш.

МАЛА (Сломи се – а ко се не би сломио?, уздахне, па га 
за гр ли.): Знам, али то је океј. Ја ћу увијек бити ту. 
За тебе.

3. СЦЕНА – ВРАТА ЗАКЉУЧАТИ!

 (У идили породичног дома Мала и Мама раде нешто.)

МАМА: Иза седам гора и седам мора, у колибици у из-
маглици Босне, поред мајке и кћерке живјела је 
Непожељна. Ако претпоставимо да је почео рат о 
ком се говоркало, онда врло јасно можемо закљу-
чити да је до јуче била пожељна у измаглици усред 
ничега, а већ од данас више то није. То би изгледа-
ло тачно овако.

МАЛА: Је ли писао нешто?

МАМА: Није, ево већ данима.

МАЛА: Знам. Кад би барем написао бар, ето, нешто. Ре-
цимо, овдје је вријеме јако лијепо, нема измаглице 
као кући што је, недостајете ми, драге моје много и 
баш су ми данас рекли да личим на Валтера.

МАМА: Ти немаш појма како изгледа ратиште.

МАЛА: Немам. Тек почињем да схватам како изгледа рат.

 (Улази Непожељна.)

НЕПОЖЕЉНА: Ћао, ћао, раја…

МАМА: ‘Ђе с’ ти?

МАЛА: Е, добро да си дошла. Таман учим да шијем па 
ми можеш помоћ’.

НЕПОЖЕЉНА: Добро, ја сам увијек добро дошла.
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МАЛА: И лијепо шила.
МАМА: Добро, цуре моје, идем видјет’ ручак а ви ми не-

мојте много трачат’, причат’ о сексу или не откуд 
већ знам шта раде дјевојке, заборавила сам.

 (Мајка одлази.)
НЕПОЖЕЉНА: И? Је ли ти писао?
МАЛА: Није. 
НЕПОЖЕЉНА: Је л’ идемо вечерас на журку?
МАЛА: Мени се не иде.
НЕПОЖЕЉНА: Ма што, бога ти?
МАЛА: Не знам. Нешто ми се ништа не ради у посљедње 

вријеме. Јуче сам сјела на сјено испред куће и гле-
дала мјесец ко лубеницу изнад Босне, знаш, има 
она пјесма. 

НЕПОЖЕЉНА: Јао, најгори албум Дугмета.
МАЛА: Али крваво је било небо.
НЕПОЖЕЉНА: Ја не могу без тебе отић’.
МАЛА: Знам.
НЕПОЖЕЉНА: Знам да ти је брат негдје другдје, али ти 

гледаш у мјесец и плачеш и некад ми се чини да ви-
ше плачеш због мјесеца него због брата.

МАЛА: Ја сам мислила да су мјесец и брат исто.
НЕПОЖЕЉНА (Као да је не слуша.): А опет, онда, легнеш 

на сламу и слама те жуља, али теби, некако, не па-
да напамет да се са сламе помјериш него пустиш 
да настави да те жуља… 

МАЛА: Ја сам мислила да сви желе да леже на ономе 
што жуља.

НЕПОЖЕЉНА: А ја сам данас добила пријетње из куће 
прекопута.

МАЛА: Зезаш? Како је било?
НЕПОЖЕЉНА: Ништа посебно. Мислила сам да је горе.
МАЛА: Јеси се препала?
НЕПОЖЕЉНА: Мало ме било страх, али сигурна сам да 

не могу да умрем.
МАЛА: А какве су биле пријетње?

НЕПОЖЕЉНА: Неозбиљна си. Не могу да ти кажем.

МАЛА: Хајде, молим те, ја сам ти једина другарица.

НЕПОЖЕЉНА: Нећу. Не можеш ништа поправит’.

 (Мала се ућути.)

МАЛА: Ја никад нисам видјела да постоји разлика из-
међу мене и тебе док није почело ово. Не контам и 
даље. Знаш ли ти шта је разлика?

НЕПОЖЕЉНА: Није још ни почело како треба. Мислим 
да ће се тек видјет’.

 (Мала узахне дубоко. Сад јој је већ теже да прича. 
Мама се враћа.)

МАМА: Е, дјевојке моје, да видим шта сте шиле…

МАЛА (Игнорише маму.): Можда можеш промјенит’ 
име? Или вјеру?

НЕПОЖЕЉНА: Па може и то, али неће то ништа ријешит’.

МАМА: Све је то страшно, дјецо. Не сјећам се ноћи кад 
сам спавала. Уморна сам преко сваке мјере, а ције-
ли живот сам се смијала онима у котлини што не 
спавају и говорила како је наш брђански зрак бољи 
и здравији него њихов смог. 

НЕПОЖЕЉНА: Нико не спава мјесецима. Ми у кући само 
чекамо кад ћемо изаћи из куће. У томе нема спавања.

МАМА: А тако си млада.

МАЛА: Да закључам врата? За случај да нас траже реће-
мо да нисмо ту.

НЕПОЖЕЉНА: Зар не идемо вечерас на журку? 

МАЛА: Журка је илегална, похапсиће нас.

НЕПОЖЕЉНА: Па прво ће мене, али нек ме и ухапсе, 
завршиће се овај страх.

МАЛА: Гдје на журку да идем?

НЕПОЖЕЉНА: Али ја не могу без тебе. Ти си толико лије-
па да ми нико ништа неће смијет’ рећ’ поред тебе.

МАМА: То је тачно.

МАЛА: Али ја чекам мог брата да нам донесе слободу. 
Не желим више да идем на журке. 
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МАМА: Учини другарици. Можда јој је посљедња вече, 
откуд знаш?

 (Сви ућуте. Има смисла оно што каже.)
НЕПОЖЕЉНА: Или бар посљедња вече у овдје.
МАМА: Јесте сашиле хаљине?
МАЛА: Нисам. Мучим се са цвјетовима. Још их везем.
МАМА: Има превише црвених. Као флеке су.
НЕПОЖЕЉНА: Хајде, небитне су хаљине. Натапацираћу 

ти косу, можемо онда да ти прошијемо пар циркон-
чића на некој другој хаљини па да се нашминкаш 
као онда код Алме на рођендану.

МАЛА: Тад је брат ишао са нама.
НЕПОЖЕЉНА: О, какве везе има? Ако ти баш недостаје 

ти замисли да је ту. Мораш бит’ лијепа како знаш, 
јер ако не будеш лијепа, мене неће бит’.

МАЛА: Добро, бићу лијепа. Можда смо заслужиле да 
идемо на журку.

МАМА: Чувајте се, а мени де, остави, да завршим бије-
лу хаљину.

МАЛА: Само вези црвеним концем. 
МАМА: Што?
МАЛА (Слегнувши раменима.): За сваку рану по један 

цвијет.

4. СЦЕНА – ПРОЗОРЕ ЗАТВОРИТИ!

 (Мала долази код Маме на ручак. Супа је ту увијек 
битна.)

МАМА: Иза седам гора и седам мора, Мала се пакује у 
Француску. Ако претпоставимо да се ни њеној ма-
ми баш не свиђа што она одраста, њен став према 
томе био би ево овакав.

 (Мама ћути и пуши.)

МАМА: Имаш ли кофер?

МАЛА: Да.

МАМА: А несесер?

МАЛА: Да.

МАМА: Регенератор? Шампон? Заштитни фактор?

МАЛА: Јеботе, мама, не идем на море него у Париз.

МАМА: Камо лијепе среће да идеш…

МАЛА: Мрзим море.

МАМА: Чудно. Требало је да се родиш на приморју. Ја 
сам замишљала како те рађам на плажи међу људима 
и можда би нас и сликали тако за неку разгледни-
цу. Моја мама је говорила да су те разгледнице као 
неки амерички сан, а ја се не бих сложила – имали 
бисмо ми већ наш сан, измаштани и потпуно бле-
сави приморскобосански сан, што да не. 

МАЛА (Мало уморно.): Рекла сам ти већ да мрзим море.

МАМА: Не волим што идеш тако далеко.

МАЛА: Није Париз баш толико далеко. Није као други 
континент.

МАМА: Јављај ми се кад се будеш враћала из шетњи.

МАЛА: Хоћу.

МАМА: Увијек види јеси искључила ринглу и немој да 
узимаш пса, вел’ка је обавеза.

МАЛА: Добро.

МАМА: Затварај прозоре кад пада киша.

МАЛА: Океј.

МАМА (Уз уздах.): Знаш, не знам како ћу без тебе.

МАЛА: Снаћеш се. И друга дјеца одлазе из својих градова.

МАМА: Да, ваљда одлазе.

 (Пауза.)

МАЛА: Знаш, мама, мислим да то стварно није у реду.

МАМА: Не знам о чему причаш.

МАЛА: То твоје пућење, уздисање и самосажаљење. 

МАМА: Ја од своје мајке никада нисам отишла.

МАЛА: Ниси отишла због рата. 
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МАМА: Мислим да не бих отишла свакако.

МАЛА: Гледала сам слике на којима си млада. Око те-
бе би се могло рећи да пуцају гранате и снајпери а 
ти сједиш и кезиш се. Имаш неки таман кармин и 
опасну јакну. Коса ти је плава и лепршава, изгледаш 
као принцеза на мотору, а истовремено као њежан 
мотив чолинобајагине пјесме. 

МАМА: Јесте, била сам прозрачна, тако су ми говорили.

МАЛА: И онда сам се питала шта би ова моја мајка, ова
ко једна чолинобајаговска мајка, радила када би 
отишла од куће? Биле би, ја мислим, двије опције: 
под један, умрла би; под два, морала би одраст’. И 
сад ми се чини да би прије умрла, јер никад нисам 
могла замислит’ да имам одраслу мајку.

МАМА: Ето. Занимљиве су ти те анализе. Само су у пот-
пуности бескорисне.

 (Пауза.)

МАМА: Ти нећеш умријет’ тамо?

МАЛА: Јок, идем плесат’.

МАМА: Добро. Да не бринем.

МАЛА: Јеси гледала нову кореографију?

МАМА: Показао ми је. Снимао те је. На сваком његовом 
снимку изгледаш љепше него на било чијем другом. 

МАЛА: Истина.

МАМА: Он ти је као отац.

МАЛА: Више ми је као брат.

МАМА: Да, већа штета је немати брата него оца.

МАЛА: Чини ми се да је то код нас мало поремећено. 

МАМА (Искрено шокирано.): Како то мислиш?

МАЛА: Расле смо без очева и с нејасним представама 
браће.

МАМА: Те анализе ти нису више ни занимљиве. Мно-
го ме умарају. 

МАЛА: Јебига.

 (Пауза.)

МАМА: Сасушила си се.

МАЛА: Нисам.

МАМА: Јеси. Нећеш ни супу да једеш.

МАЛА: Мало је масна.

МАМА: Од чега ти живиш?

МАЛА (Крајње безобразно и иронично.): Могла бих да 
смислим бар 95 ствари које немају везе са храном.

МАМА: Твоја ребра боду ми очне јабучице као да ће да 
их изваде.

МАЛА: То им је и циљ.

МАМА: Једи. 

МАЛА: C’est mon corp.

МАМА: Не разумијем француски.

МАЛА: Зато га и причам.

5. СЦЕНА – СПУСТИТИ ЗАВЈЕСЕ!

 (Непожељна и Мала улазе на журку изгледајући, на-
равно, потпуно идиотски са натапираним косама и 
у шљокицама. Мала, ипак, успјева да буде нереално 
лијепа и ми се стално питамо како јој то полази за 
руком.)

НЕПОЖЕЉНА: Иза седам гора и седам дивних мора де-
шава се журка. Ако претпоставимо да они који од-
лазе желе само да се проведу али да је тешко живје-
ти своје животе без обзира на околности, онда су те 
журке распад и изгледају…

 (Непожељна загледа простор.)

НЕПОЖЕЉНА: Види, навучене су завјесе свуда.

МАЛА: Овдје је грозно. Мирише на пиво и смрт.

НЕПОЖЕЉНА: Има шансе да буде грозно или сасвим 
кул. Биће грозно ако су људи у превеликој депри, 
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а биће сасвим кул ако су људи у још већем курцу. 
Тад се најбоље забавља.

МАЛА: Не разумијем како мош’ мислит’ на журке у 
својој ситуацији.

НЕПОЖЕЉНА: Јесам ти причала за комшије што ми 
пријете?

МАЛА: Ниси ми хтјела баш све рећ’.

НЕПОЖЕЉНА: Данас су моју маму гађали тањиром кад 
је ишла до трговине. Ја сам замислила да је звекет 
тањира мелодија неке пјесме Бјелог дугмета.

МАЛА: Ја стварно не разумијем како можеш.

НЕПОЖЕЉНА (Уз смијех.): Хајде, ба, сутра дјеца кад ме 
буду питала како сте преживјели рат ја ћу рећ уз 
Бијело дугме.

 (Долази Мушкарац. Нешто мало облијеће око њих и 
током претходног разговора, али нам није био уочљив 
јер је овај разговор, заправо, битан. Али, ево, сада по-
чињемо да га примјећујемо.)

МУШКАРАЦ: А откуд ви овдје?

НЕПОЖЕЉНА: Дошле смо на журку.

МУШКАРАЦ: Чудим се да си тако храбра.

НЕПОЖЕЉНА: Што?

МУШКАРАЦ: Знаш ти.

НЕПОЖЕЉНА: Знаш ли ти?

МУШКАРАЦ: Знам.

НЕПОЖЕЉНА: Стварно?

 (Мала се изненади па се умијеша.)

МАЛА: Није ваљда то толико страшно, ово је само јед-
на мањевише журка. Тајна и илегална као што су 
сви у рату, тајни и илегални.

МУШКАРАЦ: Ти си превише лијепа. То се коси са ети-
ком сваког рата.

МАЛА: Нисам сигурна да ли се на то говори хвала.

МУШКАРАЦ: Не мораш. Ти знаш како изгледаш. То се 
види када ходаш. 

МАЛА: Има једна љепота потпуно иста као ја, али је 
она у паклу. Самим тим ми ни моја љепота више 
није драга.

МУШКАРАЦ: Много говориш о себи.

НЕПОЖЕЉНА: Она много прича јер је наивна. Пусти је.

МУШКАРАЦ: Ти можда боље да не причаш ништа. 

НЕПОЖЉНА: Је л’ то пријетња?

 (Мушкарац нејасно да до знања да треба да се про-
тумачи како она то већ жели. Не задржава му се ви-
ше на овој теми.)

МУШКАРАЦ (Малој.): Хоћеш да плешемо?

МАЛА: Не могу, чекам брата да ми се врати из војске.

МУШКАРАЦ: Па, ништа, хоћеш на пиће ових дана?

МАЛА: Нека хвала. Немам гдје пит’ пиће, јер су свуда 
спуштене завјесе.

МУШКАРАЦ (Поражен, Непожељној.): Пази се.

 (Мушкарац сад стварно нема шта више да каже, 
свима је запријетио, па и оде.)

НЕПОЖЕЉНА: Јеботе, јеси луда, знаш ти ко је то? Што 
би одбила пиће?

МАЛА: То је неки лик који ти је пријетио.

НЕПОЖЕЉНА: Ма ко мене јебе, болан.

МАЛА: Не сери. Није ми ни до њега ни до било кога.

НЕПОЖЕЉНА: Он има кућу на мору. Он је човјек на 
функцији.

МАЛА: Ја не идем на море ако не одем са њим.

НЕПОЖЕЉНА: Ако изађем из града или из брда како 
год желиш можда одем и на море. Онда можеш 
доћи код мене.

МАЛА (Њежно.): То је већ прихватљива опција.

НЕПОЖЕЉНА: Све су прилике да ће то и бити опција.

МАЛА (Саосјећајно, али мало иронично.): Ако је на мору 
није ти толико лоше то избјеглиштво.

НЕПОЖЕЉНА: Немој никад више да си рекла ту ријеч.
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6. СЦЕНА – ОСТАТ’ ЋЕМО КУЋИ И ЉУБИТ’ СЕ

 (Мала је у клубу и очигледно се мало досађује. Поред 
ње је Мушкарац.)

МУШКАРАЦ: Иза седам гора и седам мора увијек посто
ји и неки принц. Ако претпоставимо да ће тај принц 
доћи да пружи руку дјевојчици која не жели да од-
расте и да је одведе у свијет одраслих, ако помисли-
мо да негдје можда постоји неки такав, неминовно 
би је овако мувао.

 (Мушкарац је гледа.)

МУШКАРАЦ: Како ти није досадно када не пијеш алко-
хол у клубу?

МАЛА: Што бих сад то теби рекла?

МУШКАРАЦ: Што би било шта рекла било коме у клубу 
па си сигурно некада мртва разваљена од живота 
анонимној дјевојци у тоалету причала своје љубавне 
проблеме док си гацала по њеној повраћки, маска-
ри и пудеркастом зноју?

МАЛА (Након кратког премишљања.): Знамо ли се ми?

МУШКАРАЦ: Па можемо се упознати, па ћемо ићи кући 
да се љубимо. Ево, ја сам…

МАЛА: Не морамо!

МУШКАРАЦ: А можда можемо да плешемо?

МАЛА: Ја не плешем у клубовима. Не знам да плешем 
тако него само балетски и онда ми се чини да из-
гледам смијешно, стегнуто и танко.

МУШКАРАЦ: Па ти јеси танка.

МАЛА: Стварно мислиш?

МУШКАРАЦ: Знам да немаш петнаест година али из-
гледаш тако.

 (Долази Ана са водом. Упадљиво је мршава, мршавија 
од Мале, а нисмо мислили да је то могуће.)

АНА: Ко ти је овај?

МУШКАРАЦ: Је л’ ти ово другарица?

МАЛА: Што питаш?

МУШКАРАЦ: Изгледа као смрт.

АНА (Иронично.): Ствари су некад баш онакве каквим 
се чине.

МУШКАРАЦ: Како се зовеш?

АНА: Ана. 

МУШКАРАЦ: Класично име.

АНА: Ана од анорексија.

МАЛА: Ана, ово је неки човјек који хоће да ме смува, 
очигледно.

АНА: Што би тебе мувао? Мало ми се чини да не из-
гледаш нешто вечерас, чак изгледаш и нешто дебље 
у томе.

МУШКАРАЦ: Мушкарци воле сало.

АНА: Мушкарци прљају својим погледом. Кад те мушко 
погледа ниси више чиста. То сви знају. То је разум.

МУШКАРАЦ: Ти јеси смрт. Причаш грозне ствари. Смр-
ди ти из уста на глад.

АНА (Слегнувши раменима.): Таква сам.

МАЛА: Причате обоје само срања. Уморна сам од свих. 
Реално нас је све брига и шта воле мушкарци, а зна-
мо и да мушкарци не прљају.

АНА: Јеси сигурна? 

 (Мала ћути.)

МУШКАРАЦ: Хајде да идемо на кафу некада, јако је 
смијешно причати са овом твојом другарицом.

МАЛА: Она ме ријетко кад оставља.

АНА: Што лажеш? Остављам те увијек кад си са оним 
другим мушкарцем. И некад нисам ту кад си са 
мамом.

МАЛА (Мушкарцу.): Видиш, постоји разлог за то, о томе 
се ради. Он ме не гледа као жену, па нема потребе 
ни да ми прича ове ствари. Они се слажу.

АНА: Ми желимо да будеш савршена.

МАЛА: Слаже се и са мојом мајком.
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АНА: Ми желимо да ти будеш чиста и добра.

МУШКАРАЦ: Можда, ипак, можемо да одемо на кафу и 
можда можеш да се ријешиш ње. Ево ти број. Зови 
ме. Откуд знаш? Можда буде кул.

МАЛА: Можда. 

 (Мушкарац одлази.)

МАЛА: Јеби се. Отјерала си га.

АНА: Хајде, ниси ни хтјела бит’ са њим.

МАЛА: Ма ти знаш.

АНА: Па ја сам ти најбољи пријатељ.

МАЛА: Ти си зло. Ти ме стално вријеђаш. 

АНА: Знаш да то радим из најбоље намјере.

МАЛА: Ја бих хтјела једном да имам дечка, да се вози-
мо на бициклу у сумрак. Можда то успијем кад бу-
дем била у Паризу, па нећу имати проблем чак ни 
са тим да поједемо један багет заједно. Можда да 
се обучем у црвену хаљину и можда чак да имам 
и сисе и дупе. 

АНА: То је сало. Сало је одвратно. 

МАЛА: Можда бих се онда свиђала мушкарцима.

АНА: Не би се свиђала њему. Он воли кад си мала. Сјећаш 
се како ти гледа у равне груди и у кукове који ис-
падају из трикоа?

 (Мала дубоко уздахне.)

МАЛА: Мама ме јуче питала кад ћу кренути да једем. 
Каже, штрче ми ребра.

АНА: И она воли што си мала.

МАЛА: Али се брине што не једем.

АНА: Зар ти то и није био циљ?

МАЛА: Циљ. Кад бих бар знала шта је циљ.

АНА: Знаш.

МАЛА: Шта?

АНА: Још само мало смршат’.

7. СЦЕНА – А КАД ПОЂЕ ПУЦАТИ

 (Мама, Мала и Мушкарац сједе око стола. Малој се 
не буде ту и то је баш свима очигледно. Мами је не-
при ја тно, а и Мушкарцу. Ником се ту не буде, али 
су дошли да обаве посао. Какав посао – чуће се!)

МУШКАРАЦ: Иза седам гора и седам мора, поготово 
ако је рат, постоји један ужасан, одвратан лик. Ако 
претпоставимо да постоји апсолутно зло које се 
оплемењује једино кад види добро, а добро види у 
љепоти, онда би то зло покушало да добије добро-
ту и тако би се пробало извућ’ из гована и то би би-
ла ова сцена.

 (Мушкарац се нагиње ка Малој.)

МУШКАРАЦ: Ја имам јако много пара.

МАЛА: Јебе нам се тачно.

МАМА: А одакле ти?

МУШКАРАЦ: Е, док је рата има и пара јер неком је жи-
вот рат а неком Марлборо.

МАЛА: Док је рата има и брата… (Замисли се.) А знаш 
ли ти гдје је мој брат?

МАМА: Писао нам је прије седам дана, зар се не сјећаш?

МАЛА: Сјећам се. Само откуд ја да знам да је он добро 
као у писму.

МУШКАРАЦ: Он је права јуначина. На фронту.

МАЛА: Јесте, он је увијек био Валтер кад смо се играли 
кад смо били мали.

МАМА: Ја знам да ти имаш кућу на мору.

МУШКАРАЦ: То је истина.

МАМА: То је баш дивно. Можда бисмо могле да одемо 
тамо са тобом.

МАЛА: Ја нећу.

 (Пауза.)

МУШКАРАЦ: Је л’ би рекла за себе да си паметна?

МАЛА: Шта тебе брига? Бих.
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МУШКАРАЦ: Е ја за тебе не би рекао тако.

МАЛА: Ти се ништа не питаш.

МАМА: Буди пристојна. 

МАЛА: Нећу. Он је отјерао људе из града.

МАМА: Ти си дерле.

МУШКАРАЦ: Мала дјевојчица.

МАЛА: Гдје ми је другарица?

МУШКАРАЦ: Она одвратна што је била онда са тобом?

МАЛА: Она.

МУШКАРАЦ: Шта те брига?

МАЛА: Хајде, врати је, пичко.

МУШКАРАЦ: Ти не разумијеш политику. Мало си глупа. 
Али није ни пристојно да тако лијепа дјевојка буде 
паметна. То се коси са разумом.

МАМА: Да, она никада није била паметна. Била је до-
бра ученица, али много је теже учила него њен брат. 
Није никад знала логичке задатке. Стално је лежа-
ла на сјену. Причала је у стиху кад је била мала, па 
је и то престала.

МАЛА: Нисам лијепо причала. Муцала сам.

МАМА: Онда је некад скоро почела да шије. Па је и то 
престала.

МАЛА: За кога да шијем? Сви људи које волим нису ви-
ше на мом сијену.

МАМА: Има изговор за све. Стално лежи на сијену.

МУШКАРАЦ: Код мене има кревета.

МАЛА: Ја нисам дужна да трпим ово.

МАМА: Све жене нешто трпе.

МАЛА: Откад ти тако мислиш?

МАМА: Одувијек.

МАЛА: То је нека ратна мода?

МАМА: Можда.

МАЛА: Изађи!

МУШКАРАЦ: Ко?

МАЛА: Мрзим вас обоје.

 (Мушкарац се увриједио.)

МУШКАРАЦ: Грозна си, али си лијепа. Можда можеш 
да исправиш. Код мене имаш кревет и нема сламе. 
Брат ти се неће вратити, а неће ни другарица. Ко их 
и јебе. Живот живе они који су живи.

МАЛА: Ти си тако зао да би боље било да си мртав.

МУШКАРАЦ: Ја ћу брзо и умријети јер се смијем смрти 
и плешем рат. 

МАЛА: И шта ћемо?

МУШКАРАЦ: Па да плешемо заједно.

МАЛА: Одјеби.

 (Оде, сад стварно.)

МАМА: У праву је, знаш. Можда би требало да се удаш 
за њега.

МАЛА: Ти си грозна. 

МАМА: Он има кућу на приморју.

МАЛА: Ти си одвратна.

МАМА: Теби се нико никад није свиђао. Ти не желиш 
да ја будем срећна.

МАЛА: Мама, он је лудак.

МАМА: Шта то значи? Рат је.

МАЛА: Он зарађује од њене празне куће.

МАМА: Шта тебе то боли курац?

МАЛА: Ја не могу вјеровати колико никог више ни за 
шта не боли курац!

 (Пауза.)

МАЛА: Јутрос сам се погледала у огледало. Борица ми 
се појавила на лијевом оку које је крупно, благо и 
њежно. Сви воле моје очи, а ту се назире једна бо-
рица. То је од суза које су постале досадне. А само 
ја плачем. И знаш шта онда себи кажем?

МАМА: Да си плачипичка?

МАЛА: Да жалим док не прође. Полако са тугом.
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МАМА: Много ти времена треба. Проћи ће ти младост.

МАЛА: Док се не врати он, а онда ћемо ми на море.

МАМА: Е, на море. Могле смо вечерас само да прихва-
тиш овог човјека који је толико луд за тобом да са-
мо прича свима колико си лијепа. 

МАЛА (Замишљено.): Знаш, мама, кад се брат врати те-
бе сигурно нећемо водити на море, а слаћемо ти 
слике и разгледнице.

МАМА: А шта ћете са мном?

МАЛА: Оставићемо те овдје. Очигледно си завољела 
мирис крви.

МАМА: Ја мрзим мирис крви. Ја волим мирис мора.

МАЛА: Што би онда пустила смрад крви у кућу?

8. СЦЕНА – ПРЕКО ГЛАВЕ ЋЕМО СЕ ПОКРИТИ

 (Други и Мала.)

ДРУГИ: Иза седам гора и седам мора живјела је једна 
много кочоперна дјевојчица која је жељела да иде а 
није знала ни зашто ни гдје. Ако претпоставимо да 
ни њен инстуктор плеса, који ју је волио, није же-
лио да она престане да живи по његовим правили-
ма, онда би сигурно између њих ескалирала свађа 
и она би изгледала, ево, овако.

 (Мала се истеже на поду. Други је проматра.)

ДРУГИ: Лошија ти је флексибилност.

МАЛА: Удебљала сам се.

ДРУГИ (Климне главом): И мени се чини.

МАЛА (Пренеражено.): Стварно?

ДРУГИ: Не баш…

МАЛА: Не мораш се дурит’ није ни мени лако што идем.

ДРУГИ: Јеси излазила синоћ?

МАЛА: Мхм. 

ДРУГИ: Јеси пила нешто?

МАЛА: Нисам.

ДРУГИ: То је лијепо и послушно.

МАЛА: И још?

ДРУГИ: Јако си добра.

МАЛА: Као добра дјевојчица.

ДРУГИ: Као тако.

МАЛА: Али упознала сам неког.

 (Други се мало замисли. Како то мислиш упознала?)

ДРУГИ: Како то мислиш упознала? Као – мушкарца?

МАЛА: Па да. Хтио је да изађемо и ја сам схватила да 
можда то има смисла и да се тако можда може изаћ’ 
из овог лудила и вртлога свега што не знам шта је.

ДРУГИ: Свеједно. Изађи са њим.

МАЛА: Стварно?

ДРУГИ: Боли ме курац за тебе.

 (Мала ради шпагу.)

ДРУГИ: Одвратна ти је чак и шпага.

МАЛА: Одјеби, ко те пита?

ДРУГИ: А сад ме нико не пита? Сад идеш у Француску 
па ти не требам више? Цркни.

МАЛА: Не требаш ми више, могу сама, умри.

ДРУГИ: Говнарко мала.

МАЛА: Упропастио си ми живот, дебилчино.

ДРУГИ: Нек ти га тај мали поправи.

МАЛА: И хоће, он може да ме јебе, ти ни то не можеш…

 (Ударци увијек дођу прије него што завршиш рече-
ницу.)

ДРУГИ: Јебига. 

МАЛА: Једи говна стварно.

ДРУГИ: Видиш шта изазиваш у мени…

МАЛА: Ја?

ДРУГИ: Лако је теби да кажеш.
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МАЛА: Лако је теби да ме уништиш. Струк би неко могао 
да ми поломи за 8 секунди кад би хтио; уништити 
слабо, блиједуњаво дијете које шармом прикрива 
болест није неки задатак.

ДРУГИ: Ти ниси дијете, ти си ђаво. Не престајеш да ме 
повријеђујеш тим што постојиш, плешеш и крећеш 
се. Одрасла си пребрзо и сви те гледају, кад станеш 
да плешеш свемир више не постоји, ти заводиш и 
кад спаваш, освојила си Француску – хеј, то је можда 
само Хитлеру пошло за руком тако лако као теби!

МАЛА: Ја те стално издајем у твом свијету. Стално сам 
против тебе, возиш ме на тај шифт. И онда ме ре-
довно мрзиш. Као да ја редовно не мрзим себе, ти 
ме одбациш, ја летим коме год како год и не знам 
шта да радим, возиш ме као мозак на ексеру.

ДРУГИ: Дао сам ти све што имаш. Све си научила од 
мене.

МАЛА: Даш ми мало, узмеш ми све. Договор си са ђа-
волом.

ДРУГИ: Ти тражиш белаја. Мама кад те довела код ме-
не погледала си ме неким радозналим очима, ђа-
волу би под реп провирила, рекла је мама за тебе. 
Ти волиш да причаш са ђаволима.

 (Пауза.)
МАЛА: Сјећаш ли се кад си ми рекао да вјерујеш у пла-

тонске љубави једном кад су ми стављали шминку 
у свлачионици а ти си стајао поред и контролисао 
количину кармина?

ДРУГИ: Сјећам се.
МАЛА: Е па ја не знам да ли више вјерујем у платон-

ске љубави. 
ДРУГИ (Уз уздах.): Тешко је, ни ја не знам.
МАЛА: Стално говориш ствари које су страшно сексу-

алне, а кажеш платонски.
ДРУГИ: Ја сам краљ контрадикција.
МАЛА: Добро...
 (Гледају пред себе.)

МАЛА: Не треба да се виђамо више. Ја ћу отићи у Фран-
цуску, немој да идеш са мојом мамом на аеродром.

ДРУГИ: Нећемо се виђати више. 

МАЛА: Нећеш ме тражити?

ДРУГИ: Пратићу те у новинама и урамљиваћу чланке, 
као највећи фан.

МАЛА: Ти ћеш да читаш француске новине?

ДРУГИ: Ево, научићу.

МАЛА: Распад система.

 (Мала крене да иде.)

ДРУГИ: Еј, мала.

 (Мала се окрене.)

ДРУГИ: Остани још мало. Тешко је да тако одеш. Само 
лези некако тако да мање боли (она прилази, дрх-
ти). Ако заспем нећу осјећати да си отишла, па ћу 
осјетити кад се пробудим, а не бих чак ни волио да 
ми се то деси. Ето. Осјећам се као тинејџер. (Мала 
ставља његову главу на своја кољена, дрхти, дрхтава 
је Косовка дјевојка са фацом пред пеглање.) Остани 
још мало. Знаш, можда у неком другом животу бу-
де реалније све ово за нас. Само остани. Волим те.

МАЛА: Да.

9. СЦЕНА – ИСПОД МАЛЕ ДЕКЕ

 (Мала начелно сједи на слами или лежи, али битно 
је да је на слами као и обично. Непожељна улази као 
дух.)

МАЛА: Некада давно, иза седам гора и знате већ ка-
ко, живјела је једна јако усамљена дјевојка, што би 
се рекло у Доручку код Тифанија који је исто бајка 
– There was once a lovely, frightened girl. Е, таква 
усамљена и уплашена, дјевојка је често замишља-
ла да има пријатељицу поред себе. Ако би довољно 
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јако успјела да потисне ужас и ако би довољно јако 
успјела да измисли дјевојку које више нема – њи-
хов разговор изгледао би овако.

НЕПОЖЕЉНА: Стално си на слами.

МАЛА: Мхм. 

НЕПОЖЕЉНА: Кул ти је хаљина. Је л’ то коначно готова?

МАЛА: Фали пар цвијетова.

НЕПОЖЕЉНА: Не завршаваш је?

МАЛА: Чекам да се све заврши.

НЕПОЖЕЉНА: Океј.

 (Пауза.)

НЕПОЖЕЉНА: Дошла сам, зовеш ме данима, што ћу-
тиш сад?

МАЛА: Не причам са духовима.

НЕПОЖЕЉНА: Не причај глупости, нисам дух. Жива 
сам, здрава сам, само нисам у граду, али океј ми је 
скроз да бар мало будем у твојој глави.

МАЛА: Добро.

 (Пауза.)

НЕПОЖЕЉНА: Јеси љута?

МАЛА: Јесам.

НЕПОЖЕЉНА: Ја стварно нисам хтјела да идем.

МАЛА: Знам ја то.

НЕПОЖЕЉНА: Па онда прекини да се дуриш јебено на 
мене ко да сам ја теби поклала пола породице а не 
твој дечко мени.

МАЛА: Није ми то дечко!

НЕПОЖЕЉНА: Долази код тебе сваки дан. И љубите се 
некада.

МАЛА: Није то тако лако. Не љубим се што хоћу да се 
љубим.

НЕПОЖЕЉНА: Ни ја нисам отишла што сам хтјела да 
идем.

МАЛА: Знам. Недостајеш ми. Надам се да ти је боље тамо.

НЕПОЖЕЉНА: Биће. Само да научим француски. Види 
шта све знам да причам сад: Bosnie pue!

МАЛА: Шта то значи?

НЕПОЖЕЉНА: Босна смрди.

МАЛА (Слегне раменима.): Мало можда. (Мало оћути.) 
Стварно ми није дечко.

НЕПОЖЕЉНА: Ја бих вољела да ти је дечко.

МАЛА: Што? Па он је одвратан.

НЕПОЖЕЉНА: Има пара.

МАЛА: Има дебеле, крваве прсте.

НЕПОЖЕЉНА: А бијелу кућу на мору.

МАЛА: То ми каже и мама.

НЕПОЖЕЉНА: А што се не удаш за њега, стварно? Мож-
да бих онда могла да се вратим у град.

МАЛА: Ма не зависи то од њега.

НЕПОЖЕЉНА: Треба да покушамо.

МАЛА: Ма не знам. Замисли удам се и онда он теби још 
и не да да се вратиш. Испала гола.

НЕПОЖЕЉНА: Јест’.

 (Пауза. Јако скрушено сједе. Ништа им се то не 
свиђа.)

НЕПОЖЕЉНА: Можда не би мене вратио, а твог брата?

МАЛА: Размишљала сам то.

НЕПОЖЕЉНА: Па? То је бар лако. Повућ’ неког са ра-
тишта.

МАЛА: И да онда дође и види да сам се удала за овог?

НЕПОЖЕЉНА (Слегне раменима.): Па морала си се некад 
удат’. Удаја не значи ништа. Оно што људи мисле 
да је велика љубав обично нема ништа са удајом.

МАЛА: А принцезе, први плесови и бијеле вјенчанице?

НЕПОЖЕЉНА: Ти си помало принцеза.

МАЛА: Први плесови?

НЕПОЖЕЉНА: Ти не плешеш, али имаш дугачке ноге. 
Можда их твоја кћерка наслиједи, па буде плесала.
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МАЛА: А вјенчанице?

НЕПОЖЕЉНА: Ето је на теби.

МАЛА: Ова хаљина има црвене флеке по себи.

НЕПОЖЕЉНА: Рат је. Мијења се мода.

10. СЦЕНА – ЈА И ТИ И ЗВЈЕЗДИЦЕ

 (Мала је у својој соби – чучи, сједи, лежи, ниже перле, 
слика слике, ради пирутету, шта год се ради у само-
ћи. Ана чучи, то је сигурно, чучи и вреба.)

АНА: иза седам гора и седам мора, у краљевству негдје 
далеко, далеко, гдје не допиру рационални гласо-
ви и објективне истине, живјела је једна дјевојчица 
или дјевојка којој ништа није фалило, а фалило јој 
је све. Ово је то све.

 (Ана се окреће ка Малој.)

АНА: стомак не крчи стомак аплаудира ако замислиш 
аплауз довољно гласан да надјача буку у глави мож-
да схватиш зашто глад бол и бука увијек иду заједно 
као инстинкт праживотиње или чељуст која стоји 
разјапљена док одолијева храни као лице савршен-
ства које послије поноћи буљи у тебе док те глад 
буди узнемирава и измиче спознаји лице које ни-
кад нећеш имати лице које има твоја мајка и које 
је потребно њему да би се остварио као мушкарац 

МАЛА: остварити се као жена да би била друга полови-
на неком мушкарцу сродна душа која лелуја у зраку 
плесним корацима крвавим балетским ножицама 
не пардон остварити се као дјевојчица то је нови 
циљ то је битније него жена жена има много жена 
је на стотине заувијек остати дијете то није успјела 
ни дјевојчица из бајке која се зове венди

АНА: дјевојчица из бајке која се звала венди има моћ 
да полети без костију без меса без сала лагана јед-
ноставна своја носи је вјетар нема терета земље под 

њом за који тренутак терет земље ће бити на њој 
гушиће је али то је само земља није бол није срам 
није тијело то је само смрт

МАЛА: ја не желим да умрем желим да плешем зато те 
се и плашим некад се натјерам да поједем нешто 
некад и не повратим све што сам појела зато што 
имам страх да умрем или бар не тако ниједна жена 
не жели смрт смрт само жели оне који нису дали 
све од себе да се прилагоде животу а живот је суров 
у ком те онај који воли кажњава као што је он мене 
казнио кад ми је тражио да останем дијете

АНА: ниси још ту али ближе си него јуче хајде полако 
држим те за руку прво си имала 57 па данас имаш 
48 и није довољно али биће сваки дан је боље него 
јуче само мораш мораш да престанеш да жваћеш 
нервира ме тај звук

МАЛА: нервира мене сав звук само желим да преста-
не сва бука у мени у коју спадаш и ти ти највише 
мрзим те

АНА: ништа нема укус као мршавост ни срећа ни живот 
ни секс ни љубав ни рингишпил у паризу све је јако 
јадно ако си дебела као што ти јеси пукнуће рингиш-
пил распршиће се снови ако не смршаш само на 43

МАЛА: 43 имала сам кад смо се упознали била сам тад 
исто јако мршава тад је погледао и рекао мало је 
чудна има урокљиве очи али гипко тијело тад је 
погледао и рекао ићи ће на часове иако има ћош-
каст кук и мало чудно кољено када ме је погледао 
тад ја сам знала да сам битна неком нешто сад је 
отишао и нема га више све је као у гробу а ја ос-
тала сам са бројем 43 у глави као клетвом 1943. је 
отпочела битка на сутјесци а заувијек је изгубљена 
моја шанса за спасење заједно са бројем 43 колико 
је њему година

АНА: лези гладна устани гладна и сутра нећеш бити јад-
на и ми ћемо полако живјети одвешћу те негдје гдје 
нема никог нема ни маме ако зажмуриш довољно 
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полако нећеш више видјети ни босну ни брата ни 
савршенство тада

МАЛА: тада нема тада јер јасно је шта значи тада ја то 
не желим али кад га нема чудно је изокрећу се зи-
дови да ли је отишао јер сам превише дебела 

АНА: логично

МАЛА: та логика је мало чудна а он је сигурно болес-
тан човјек а ја сам сигурно болесна жена али он је 
болеснији и моја мама је сигурна мало чудна ако 
није и она болесна дала ми је хаљину у којој сам би-
ла на аудицији рекла ми је да је то хаљина за смрт а 
бијело је ваљда нешто што има везе са вјенчањима 
рекла сам мама какве везе имају смрт и вјенчање 
а она ми каже твој отац сејао је смрт лично за ње-
га сам се удала одатле произилази веза и пошто је 
то твој отац не знам некад шта да мислим о теби 
смртоносна си

АНА: 43 године има твоја мајка тачно колико има он 
могао је да ти буде отац да ниси имала оца који као 
да није ни постојао

МАЛА: 43 године нећу се остварити као мајка јер нећу 
бити мајка немам више менструацију немам већ 
дуго кажу неће ми поднијети тијело да исцури крв 
крв је све што моје тијело даје нема снаге за више 
једва стојим на ногама хладно ми је и кожа ми пада 
са лица 43 и више дана има да не стајем пред огле-
дало јер ме одраз плаши 

АНА: 43 и више дана немаш менструацију и можеш ли да 
видиш да си сада чиста када нећеш рађати када ниси 
жена видиш ли да можеш да радиш са својим тије-
лом само што желиш ко ти брани само треба воља

МАЛА: 43 је страшан број јер не садржи у себи одли-
чан пет него врло добар четири и један мање од то-
га што је опет недовољно можда треба да се вратим 
на педесет нешто чини ми се да тако нећу да ум-
рем плашим се од броја 43 идем да поједем нешто

АНА: храна је мајка мајка је храна шта ће ти мајка од-
биј је

МАЛА: задржи себе задржи покрет издржи живот иди 
одавде

АНА: иди на дијету

МАЛА: иди одавде

АНА: како да ме отјераш?

МАЛА: једног лијепог сунчаног прољећног дана, иза 43 
горе и 43 мора…

11. СЦЕНА – ГРИЦКАЋЕМО ГРОЖЂЕ?

 (Порођај се врши на слами. И ни из чега долази дух. 
Или из измаглице. Реално смо га очекивали?)

БРАТ: Некада давно, иза седам Босни и седам рајева го-
дине 1993. а та година је некако компатибилна са 
1943. кад је као што знамо била битка на Сутјесци, 
једно дијете порађало је мало дијете. Крв је липта-
ла и оставила жену да дрхти у мраку док је чекала 
да умре од самоће, на свом много пута спомиња-
ном сијену. Ако претпоставимо да је на час умрла 
онда нам неће бити чудно да гледамо разговор ње 
и мртваца, духа, протуве. Такво је вријеме.

 (Мала се напиње једва, једва, као да порађа краву а не 
посве малу бебу која ће годинама бивати све тања.)

БРАТ: ти се не порађаш ти рађаш бебу значи родићеш 
живот усред смрти твој муж он сије смрт то није 
твоја прича ти си та која си хтјела да шијеш и да 
правиш колаче увече кад не спаваш на својој рође-
ној слами и кад видиш да је мјесец постао крвав 
сјети се да постоји неки човјек иза снајпера који 
пуца у непријатеља а мисли на тебе и још је мр-
тав а знаш да у босни мртав вриједи више него жив 
тако да је мој леш сада два човјека шта кажеш на 
то а ти си родила некоме дијете да пркосиш смрти 
срам те било за то
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МАЛА: срам ме било за то заиста све о чему слушам 
стално је срам неко је једном отишао и оставио ме 
да чекам у бијелој хаљини није ми рекао чему она 
служи ја ћу својој кћерки рећи да је то хаљина за 
смрт бар ћу је обучити за то шта је живот за шта 
се родила и чему сви теже као и ти само причате о 
идејама смрт је његова и твоја ето ту сам вас нашла 
на нечем заједничком

БРАТ: за дом спремни то никад он није могао ни поми
слити тако јасно као ја шта њега брига за дом сјети 
се кад смо били мали причао сам ти о држави ка ква 
нам треба ту има и колача и сладоледа и кокоса за 
тебе ако желиш он не зна шта је дом он једва да је 
икад видио кућу па је дошао у нашу како си само 
могла то да допустиш

МАЛА: допуштати је тако лабав појам не знам шта се 
то у животу допушта ја себи ево никад не бих допу
стила рат а шта ти се деси не знам како кажеш како 
си себи дозволила ко је дозволио себи тај сам себи 
нек изда и возачку дозволу и дозволу за оружје а 
чини ми се то се и дешава свуда али нека хвала ја 
сам глупа чак си и ти тако мислио кажи ми гдје си 
оно бијеше хтио да ме водиш неко приморје је л’ 
тако би па како си на крају завршио иза снајпера 
убијајући неке једнако мале жене као што сам ја 
спремне да оду на пут са браћом спремне

БРАТ: спремте се спремте сви колико вас има није спре-
мање то на живот ти мислиш само се убија и он-
да се добијају поени па ти крв постане јача не крв 
слаби и чека се смрт ево ја сам тако мртав да ти се 
враћам као привиђење стави бијели лук око главе 
сестро отјерај ме и настави живот нек си родила 
бебу родићеш је биће слатка

МАЛА: нећу бијели лук хоћу са тобом ић’

БРАТ: неће ић’

МАЛА: ти ако си мртав у рају је приморје о ком мама 
прича поведи ме нећу бијели лук он смрди желим 
само влажан зрак и једну шетњу поред мора и је-

дан грозд на усни да спере крв кажу од грожђа се 
исто толико тешко скидају флеке исто толико то-
лико ми дугујеш

БРАТ: људи не дугују човјеку већ идеји ти ниси идеја ти 
си за живот онда га живи

МАЛА: живим мртва

БРАТ: рађаш живот

МАЛА: ово што иде главом па брадом па пробија ме-
не као рафал са оближњег брда на цивилно ста-
новништво моја је кћерка наша је кћерка можеш 
ли да замислиш тако 

БРАТ: кћерка је његова то је јасно видим његову крв док 
гледам у њену главу али она опет може бити наша 
породична кћерка наша крв мирише она ће бити на 
нас њихова смрди наше дијете није кокош ти си ро-
дила цвијет биће танка и лијепа немој да се удебља 
на тату њен отац има дебеле прсте њеној требају 
танки као моји они најбољи за окидање снајпера 
танки као свака линија бих заставе

МАЛА: ја те гледам тако мртвог и љепши си ми него жив

БРАТ: нема много ствари на овом свијету које су љепше 
живе него мртве али ми смо лијепи и као мртви јер 
живи нисмо дај њој да живи исправи грешке

МАЛА: живјела

БРАТ: наздравље

МАЛА: алаху екбер за алаха против влаха

БРАТ: влашког сира кажи

МАЛА: и војне музике помало

БРАТ: и паравојне

МАЛА: иза паравана у паранормалним условима рође-
на је у сненој парализи једна парабеба од једне па-
рабебе без парацетамола у парапородици парапо-
родичног изгледа у парадржави која се разбија у 
парампарчад без пара живјела је и живјеће неким 
животом који ваљда неће бити параживот
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12. СЦЕНА – ЧЕКАТ’ ЋЕМО РАТ ДА ПРОЂЕ

 (Мала ради вјежбе. Истеже се. Слично као у сцени са 
Другим само је сад ту Мушкарац. Сви смо изненађе-
ни, позитивно!)

МАЛА: Иза седам гора и седам мора живјела је једна 
мала која је покушавала и упорно покушавала да 
свој живот и тијело доведе у ред. Ако претпостави-
мо да се баш јако трудила да некако одагна мисли 
онда знамо да је то најлакше било постићи преко 
младог мушкарца или бар да младе жене тако ми-
сле онда би тај млади мушкарац дошао, мало на-
тегнуто, као принц на бијелом коњу, и та сцена из-
гледала би овако.

 (Мала се, дакле, истеже.)

МУШКАРАЦ: Како елегантно то радиш.

МАЛА: Знаш колико је напора потребно.

МУШКАРАЦ: Не види се. Ниједном ти нисам видио грч 
на фаци.

МАЛА: То је дио плеса. Мој стари професор говорио ми 
је да покрет не мора да изгледа савршено, али да се 
добра плесачица види по немогућности да ода бол.

МУШКАРАЦ: То је грозно.

МАЛА: Што?

МУШКАРАЦ: Нико не би требало толико да трпи.

 (Мала слегне раменима.)

МАЛА: Не знам шта је толико. Свако има свој праг.

МУШКАРАЦ: Баш волим причат’ са тобом. Човјек свашта 
може да научи. Много тога знаш. Као да учиш кроз 
себе.

МАЛА: Имам памћење кроз покрет. Рецимо, видиш, 
једна од најболнијих ствари десила ми се кад сам 
радила ову шпагу. Сад мало избјегавам да је радим.

МУШКАРАЦ: Ја не бих могао да ме толико боли.

МАЛА: Ето, не. Мени да није плеса увијек би ме болило.

 (Мушкарац се замислио. Наравно, супер му је ово што 
она прича. И, наравно, ложи се на “луде рибе”.)

МУШКАРАЦ: Кад бар не би ишла у Француску…

МАЛА: Ја се баш радујем.

МУШКАРАЦ: Сачекај још мало. Млада си још.

МАЛА: Моја мама је цијели живот тако чекала – да прође 
рат, да прође живот. На крају никад није отишла. И 
само је умислила да је одрасла.

 (Мушкарцу ништа није јасно. Откуд он зна каква 
је њој мајка?)

МУШКАРАЦ: Тешко је отићи тек тако.

МАЛА: Шта знам. Зависи од чега идеш. Могу нешто да 
ти кажем? Надам се да могу. Ти си једини пријатељ 
мојих година ког сам имала.

МУШКАРАЦ: Шта је са оном твојом лудом другарицом?

МАЛА (Слегне раменима.): Она је само токсична. Некад 
ми се чини да је океј, али заправо није.

МУШКАРАЦ: Не контам.

МАЛА: Јеси ли икада плакао у кабини Заре?

МУШКАРАЦ: Не, зашто?

МАЛА: Онда нема смисла ни да објашњавам.

 (Ћуте. Јасно је и њему да нема смисла.)

МАЛА: Ја идем добровољно, идем да градим нешто своје. 
Цијели живот мисле да сам мала. Сад коначно идем 
да градим нешто своје. 

МУШКАРАЦ: Недостајаћеш ми.

МАЛА: Можда можемо да се чујемо некада.

МУШКАРАЦ: Кад би само хтјела да будеш моја дјевојка…

МАЛА: Не знам. Превише ми је то.

МУШКАРАЦ: Јесам ти досадан што те то питам?

МАЛА: Не. Само идем прекосутра. И надам се да тамо, 
бар, нећу имати никакве инструкторе.

 (Телефон јој звони. О, не! И она се јавља.)
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МАЛА: Хеј, мама. Да, провјерила сам онлајн чек ин. 
Па, ти ме возиш? Наравно. Е јебига сад… Да сам 
ово, да сам оно. Не бих ни знала да возим и да сам 
положила, знаш да сам неспособна. Наравно. Ко га 
јебе. Еј, морам да идем. Јавићу се. По сто педесети 
пут. Јела сам. Океј. Ћао.

 (Спушта слушалицу.)

МУШКАРАЦ: Такве су мајке.

МАЛА: И све што питају је: јеси јела?

МУШКАРАЦ: И све што дјеца раде је то што лажу да једу.

МАЛА: Мора се изаћи из стакленог звона. Некад се те
шко провући. Дјеца мисле да је излаз у мршављењу, 
ваљда.

МУШКАРАЦ: Јеси се спаковала?

МАЛА: Нисам.

МУШКАРАЦ: Па крећеш тако брзо…

МАЛА: Неће ми вриједити ове ствари. Смршаћу још за 
два броја у Француској.

МУШКАРАЦ: Није ти то добро…

МАЛА (Изнервирано.): Слушај, само сам једну особу во
љела у цијелом свом животу. Говорио ми је шта да 
радим. Послала сам га у три пичке материне. Врло 
вјероватно ће се то десит’ и са тобом. 

МУШКАРАЦ: Само си једну особу вољела?

МАЛА: Да.

МУШКАРАЦ: Ти си само усамљено дијете.

 (Мала махне руком. Мисли да Мушкарац маши по-
енту, а гађа је.)

МУШКАРАЦ: Што ме трпиш уопште? Чини ми се да те 
нервирам.

МАЛА: Добра си особа. Само немој да ми говориш шта 
да радим.

МУШКАРАЦ: Али ја нећу да будем добра особа. Хоћу да 
ме волиш, некако.

МАЛА: Па то не могу. Ја не знам да волим како треба. 
Кад научим, можда.

МУШКАРАЦ: Кад одлучиш да порастеш.

МАЛА: Ето, да.

 (Мушкарац се покупи и крене да излази.)

МУШКАРАЦ: Идем, срећно у Француској. Пусти неку 
поруку некад.

МАЛА: Хоћу. Можда ти купим магнет кад будем дола-
зила.

МУШКАРАЦ: Чувај се кабина Заре.

13. СЦЕНА – ВОДИ МЕ НА ПЛЕС

 (Мала нуна бебу. Звоно на вратима.)

МАЛА: Некада давно, иза седам гора и седам мора, жи
вје ла је једна дјевојка послије рата, а послије рата 
каткад пјевају и жене. Ако претпоставимо да жене 
имају и бебе, а да су им мужеви одавно нестали по 
ратиштима, и прави и они фиктивни, онда би њен 
живот изгледао управо овако, тужно и суморно, 
али уз додатке неких малих, слатких изненађења…

 (Мала отвара врата. Улази Непожељна. Цика и ври-
ска, налазимо их гдје смо их и оставили – двије ти-
нејџерке у хаосу.)

НЕПОЖЕЉНА: Јеботе, јеботе, јеботе!

МАЛА: Откуд ти? Ала… Нисам те очекивала.

НЕПОЖЕЉНА: Ту сам данас.

МАЛА: Сједи… Хоћеш кафу да приставим?

НЕПОЖЕЉНА: Пијем само еспресо.

МАЛА (Збуњено.): Аха. Па немам то. Може сок?

 (Доноси сок. Непожељна не одговара.)

НЕПОЖЕЉНА: Ова кућа се ништа није промјенила.

МАЛА: Није, није. Осим што су неки отишли.
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НЕПОЖЕЉНА: Гдје ти је мама?

МАЛА: Одавно већ није ту.

НЕПОЖЕЉНА: Брат…

МАЛА: Не бих о томе, извини.

НЕПОЖЕЉНА: Наравно. Увијек сам мислила да ти је 
лакше што си остала. Ваљда сам премало мислила 
кад сам то мислила.

МАЛА: Ја сам мало мислила да је теби боље што си оти-
шла. Ваљда сам исто мислила мало.

НЕПОЖЕЉНА: Чија је беба? Гдје ти је муж?

МАЛА: Ни о томе не бих. (Замисли се мало.) А ти? Вра-
тила си се? До сутра?

НЕПОЖЕЉНА: Само до сутра. Дошла сам по родни лист.

МАЛА: Ејс, па шта ће ти сад? Цијели рат си тамо про-
шла без њега.

НЕПОЖЕЉНА: Купујем стан. Зарадила сам фине паре. 
Човјек тамо заради од рада.

МАЛА: Аха.

 (Пауза. Мала је љута и огорчена и љубоморна.)

МАЛА: Па добро, фино си се снашла…

НЕПОЖЕЉНА: Слатка је беба. Не знам ко је тата па не 
могу да процијеним на кога личи, само…

МАЛА: Рекла сам ти: не бих да причам о томе.

НЕПОЖЕЉНА: Ти не би да причаш ни о чему.

МАЛА: Нећу да причам ни о чему.

НЕПОЖЕЉНА: Не морамо о рату…

МАЛА: О чему ћу онда?

НЕПОЖЕЉНА: Добро.

 (Сједе кратко надурене. Мала се брзо сломи.)

МАЛА: Недостајала си ми. 

НЕПОЖЕЉНА (Сентиментално.): И ти мени.

МАЛА: Хајде да останеш. Сад је готово.

НЕПОЖЕЉНА: Можда како ти видиш ствари…

МАЛА: Да, ја их увијек видим мало изобличено.

НЕПОЖЕЉНА (Буљи у бебу.): Види, рита се.

МАЛА: Стално. Не прекида.

НЕПОЖЕЉНА: Фудбалерка.

МАЛА: Ја бих вољела да буде балерина.

НЕПОЖЕЉНА: Ма буцкаста је за балерину.

МАЛА: Смршаће, болан, мало бушна кашика и ето…

НЕПОЖЕЉНА: Увијек сам се чудила како сте ти и твој брат 
толико мршави, а стално сте у кући пекли колаче.

МАЛА: До рата. Онда није било колача. 

НЕПОЖЕЉНА: Рекле смо да нећемо о рату.

МАЛА: Поштено.

 (Замисле се, али у Босни нико нема времена за раз-
мишљање.)

НЕПОЖЕЉНА: Кад порасте нек дође код мене у Фран-
цуску.

МАЛА: Ти сад имаш и стан.

НЕПОЖЕЉНА: Па, да, ето. Мислим да има и добрих 
школа ако ће бит’ балерина.

МАЛА: Мислиш или знаш?

НЕПОЖЕЉНА: Не знам баш сигурно, али реално кад за-
мислиш Париз у глави ти је балерина. 

МАЛА: Јесте. Национални балет.

НЕПОЖЕЉНА: То је баш права ствар за њу. 

МАЛА: Видјећемо. Прво бих да буде срећна.

НЕПОЖЕЉНА: Ма биће.

МАЛА: Надам се. Урадићу све да буде. 

НЕПОЖЕЉНА: Нема ништа да је заустави. Имаће ве-
лике планове.

МАЛА: Које неће прекинути рат.

НЕПОЖЕЉНА: Прелијепа, мршава балерина у Паризу 
која никад није осјетила рат. Шта је више потреб-
но за срећу?
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14. СЦЕНА – АЛИ АКО ОДЕМ НЕ ЗАБОРАВИ МЕ

 (На аеродрому. Мама и Мала.)

МАМА: Некада давно, иза седам гора и седам мора, јед-
на жена хтјела је да оде што даље. Ако претпоста-
вимо да је ово крај драме, онда би она морала да 
иде. Остало ћемо погледати.

 (Мама глади Малу по коси. Или већ неки знак пажње.)

МАМА: Чувај се.

МАЛА: Не брини.

МАМА: Волим те.

МАЛА: И ја тебе.

МАМА: Немој заборавит’ – увијек имаш гдје да се вратиш.

МАЛА: Надам се да нећу морат’.

МАМА: Молим те, немој да не једеш.

МАЛА: Средићу то.

МАМА: Она се другачије моли. Ти то не знаш, расла си 
у етнички чистом граду…

МАЛА: Знам, мама. Ако не знам на свом примјеру ра
зумијем да се људи моле другачије.

МАМА: Све је то пореметио рат.

МАЛА: Није све у рату.

МАМА: Ваљда није. Ћао.

МАЛА: Ћао.

МАМА: Једва чекам да дођеш на распут.

МАЛА: Само да не останем дуго.

 (Мама одлази. Мала одлази. Долази Ана. Некако мо-
рамо завршит’ и са њом.)

АНА: Гдје ћеш?

МАЛА: Далеко.

АНА: Без мене?

МАЛА: Било би лијепо, али то се не ријешава тако.

АНА: Хајде, идемо.

МАЛА: Кад би бар могла да останеш овдје.

АНА: Не иде тако лако.

МАЛА: Постоји нада да можеш умријет’.

АНА: Или умиреш ти.

МАЛА: Мислићу о томе послије. Кад слетим. Постоји 
у мени жеља.

АНА: Да мислиш?

МАЛА: Да умреш.

АНА: Видјећеш. Видимо се у Паризу.

МАЛА: Нећемо се још дуго гледати. Пијем пилуле. До-
бићу менструацију.

АНА: Нећеш вратити сало са пилулама. 

МАЛА: Вратићу га кад рашчистим главу.

АНА: Мени је свеједно. Размисли шта ћеш са тим. Ја 
сам ти здрав разум.

МАЛА: Бар знам да си болест. Отићи ћеш. 

АНА: Видимо се.

МАЛА: Чућеш ме још.

 (Ова сцена је, иначе, замишљена као јако брза и дина-
мична. Том логиком Мала брзо слијеће у Париз. Чека 
је Непожељна.)

МАЛА: Ти си?

НЕПОЖЕЉНА: Иста си мајка.

МАЛА: Поздравила те.

НЕПОЖЕЉНА: Како си лијепа!

МАЛА: Ма нисам.

НЕПОЖЕЉНА: Пусти мене да ти кажем, вјеруј ми.

МАЛА: Нећу.

НЕПОЖЕЉНА: Јеси гладна?

МАЛА: Свашта.

НЕПОЖЕЉНА: Штета. Направила сам ти сарму.

 (Непожељна крене. Мала је збуњена.)

МАЛА (Викне.): Стани!
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НЕПОЖЕЉНА: Шта је било?

МАЛА: Чини ми се да сам добила. 

НЕПОЖЕЉНА: У бијелој си хаљини.

МАЛА: Да, али има црвене цвјетове. Уклопиће се.

НЕПОЖЕЉНА: Немам ништа да ти дам да се пресву-
чеш сад.

МАЛА: Нема везе. Сви имамо флеке са собом.

НЕПОЖЕЉНА: D’accord.

МАЛА: Види, ти знаш француски! Мама не зна.

НЕПОЖЕЉНА: Сигурна сам да зна свашта друго.

МАЛА: Претпоставићемо.

НЕПОЖЕЉНА: Ако претпоставимо да мама, ипак, зна 
свашта, тај крај ће изгледати овако…

 (Непожељна је грли. Њих двије одлазе, ваљда код Не-
пожељне. Сад је почетак неке друге драме, вјероват-
но о неким миграцијама и дијаспорама. Испраћамо 
Малу и Непожељну у бјеличасту маглу аеродрома, а 
тескоба и чука вриште неизвјесност у рафалима фри 
шопа између Кавалија и YSL-а. Ипак, боље је од сваке 
кабине Заре. Бар се надајмо да јесте – јер сви, надај-
мо се, навијамо за Малу и за њен бајковити крај.)

Београд/Бањалука, август 2021.

КРАЈ
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Ф илмови и остварења против насиља, који пости-
жу снажан ефекат и испуњавају одреднице “ан-
тиратни”, најчешће не садрже ни једну једину 

сцену насиља. Зло о коме је реч не види се директно 
и баш оваква остварења против насиља постижу пуни 
ефекат управо одсуством сцена грубости. Овим и овак-
вим делима, буди се савест и утиче на свест потмулим 
тутњањем зла у дубини и из другог плана.

Комад Мали ратови и кабине Заре, о ратовима 
и одевним предметима као светском бренду, прича је 
о страхотама рата, али у њој нема насиља, описа му-
чења, убистава. Уместо широке експозиције и уобичаје-
ног увода ауторка драме нас одмах уводи у само сре-
диште збивања. Радња се дешава у кући, нимало слу-
чајно смештеној на брду изнад града, у којој су, како 
је бајковито описано, “некада давно, иза седам мора и 
седам гора, у држави која се зове Босна и Херцегови-
на, године деведесет неке, живјели… Мала, њен Брат 
и њихова Мама”. Простор “у којем се никад не зна је 
ли зора или пада мрак, измаглица обавија сцену. Све 
је бјеличасто и прозрачно, као на облаку”.

Јунаци приче из времена рата у Босни, исприча-
не на посредан начин, у исповедном тону и у облику 
сећања су Мала, “лепа као из бајке”, њена другарица 
такође описног имена – Нежељена, Брат, Мама и Муш-
карац који је ту “да време брже прође”. То је део овог 
слојевитог комада у коме ауторка наговештава језу и 
страхоте онога што се догодило “иза седам гора и се-
дам мора”. Прича почиње у мирнодопско доба једнос-
тавног живота, одлазака на часове балета и излазака 
обележених атмосфером свакодневице осенчене иш-
чекивањима; жеља за бекством – сугерише се у комаду 
– увек је присутна у овој мрачној котлини у којој наи-
зглед весели људи, сећајући се нечега што је било, живе 
у сталном страху од онога што би могло бити. Успутна 
мајчина исповест ћерки Малој, заиграној с другари-
цом Нежељеном и старијим братом, који попут већине 
младића сања да постане херој, о “седам мушкараца 
одјевених у црне униформе који су је одвукли у шуму”, 
наговештај је онога што, свесно или не, сви чекају да 
се деси, премда Мајка не саопштава “шта се то у шуми 

Пише > Жељко Јовановић

Драматуршка белешка / Вида Давидовић, “Мали ратови и кабине Заре”

Од стиха до стиха
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издешавало. Ипак, мрачне су шуме. А ратови се воде у  
шумама”.

У наративном смислу, други део комада бави се 
самим ратом и његовим крајем. Списатељица анализи-
ра последице и пита се како им се догодило оно о чему 
сада могу да разговарају, а актери једни друге питају 
како нису видели “да постоји разлика између мене и 
тебе док није почело”.

У формалном смислу комад Мали ратови и ка-
бине Заре лавира између фрагментарне и интегралне 
драмске структуре распоређене између стихова песме 
Бијелог дугмета “Ћирибирибела”, чији први стих гласи 
“ако се сутра зарати шта ћемо ја и ти”, при чему сва-
ки следећи сегмент комада почиње наставком цитата 
из ове песме, све до њеног краја и спуштања завесе.

Oсим наративног, могуће је пронаћи још неколи-
ко објашњења зашто је употребљена управо ова песма. 
Можда је намера била критички се осврнути на вре-
ме које је обележила сарајевска музичка школа чији 
“поглед на свет” остатак земље није одмах подржао, 
а може бити је циљ упозорење које нико није чуо? У 

сваком случају, овај шармантни оквир исписује суд-
бину јунака једног времена и трагедије која ће се ра
звијати од једног до другог наизглед безазленог стиха, 
формирајући упозоравајућу нумеру коју, у време када 
се појавила, нико није доживео озбиљно.

Дакле, овај комад писан је на трагу стихова јед-
не једоставне рок нумере која, без обзира на своју на-
ивност и привидну невиност, злокобно наговештава 
страшну будућност; песмом је успостављена веза из-
међу језивог рата, с једне, и онога што чине јунаци 
песме: навуку ћебе преко главе чекајући да прође рат 
који тек што није започео. А заправо не учине ништа.

И на крају, ово је текст генерације која данас гово-
ри о стварима о којима зна само на основу сведочења 
старијих, а драма се завршава опомињућим тонови-
ма оличеним у необичним карактерима и судбинама 
јунака драме, који се – и то је можда најважније – по-
нављају и поново се успостављају управо по моделима 
њихових родитеља.
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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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